
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الحلقة الثانیة/ مادة التربیة للمواطنة 

القیادة السیاسیة/ 

دخول

مادة التربیة للمواطنة 

/ الصف الرابع 



الصف / الحلقة الثانیة 
الرابع القیادة السیاسیة: عنوان الدرس

التاليالسابق

عنوان الدرسالتربیة للمواطنة: المادة

أھداف الدرسأھداف الدرس

محاور الدرس

رابط الكتاب 
المدرسي



أھداف الدرس

.

.أن یستكشف الطالب المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین

محاور الدرس

.أن یستكشف الطالب المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین

التاليالسابق

أھداف الدرس

.أن یتعرف الطالب القیادة السیاسیة بمملكة البحرین•

أن یستكشف الطالب المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین•

محاور الدرس

أن یستكشف الطالب المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین•

.أن یجسد الطالب والءه لمملكة البحرین•

.القیادة السیاسیة بمملكة البحرین• .القیادة السیاسیة بمملكة البحرین•
.المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین•



التاليالسابق

جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة 
حفظھ هللا ورعاه

سمو األمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة 
حفظھ هللا ورعاه

القیادة السیاسیة: المحور األول

سمو األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة 
حفظھ هللا ورعاه

جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة 
حفظھ هللا ورعاه



تحرص القیادة السیاسیة، ممثلة في حضرة صاحب الجاللة المل�ك المف�دى حم�د ب�ن 
عیسى آل خلیفة حفظھ هللا ورع�اه ورئ�یس مجل�س ال�وزراء ص�احب الس�مو الملك�ي 
األمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة وولي العھد صاحب الس�مو الملك�ي األمی�ر س�لمان 

، عل��ى حمای��ة ال��بالد وتنمیتھ��ا، ورف��ع )

التالي السابق

القیادة السیاسیة: المحور األول

تحرص القیادة السیاسیة، ممثلة في حضرة صاحب الجاللة المل�ك المف�دى حم�د ب�ن 
عیسى آل خلیفة حفظھ هللا ورع�اه ورئ�یس مجل�س ال�وزراء ص�احب الس�مو الملك�ي 
األمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة وولي العھد صاحب الس�مو الملك�ي األمی�ر س�لمان 

)حفظھم��ا هللا ورعاھم��ا(ب��ن حم��د آل خلیف��ة 
.شأنھا، وتوفیر الحیاة الحرة لكل مواطن.شأنھا، وتوفیر الحیاة الحرة لكل مواطن



المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین

م1999م1968م1964
تولي جاللة الملك

والیة العھد

تخرج جاللة الملك من 
الكلیة العسكریة 
للضباط بإنجلترا

تولي جاللة الملك 
 6للسلطة في 

مارس

م1999م1968م1964

التالي السابق

المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین: المحور الثاني

19561964م1950م
مولد جاللة الملك

حمد بن عیسى آل خلیفة 
التحاق جاللة الملك 

بالتعلیم االبتدائي
تولي جاللة الملك

والیة العھد 

19561964م1950م

:الحظ المخطط أعاله، ثم أجب عن االسئلة اآلتیة 

حدد كم كان ُعُمر جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة عندما تولى الحكم؟•
م؟1999ما الذي میز عام •

1نشاط 



إن مسیرة الخیر واإلصالح والتحدیث مستمرة بال توقف وھي تشمل بحول هللا مختلف مجاالت البناء 

المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین

إن مسیرة الخیر واإلصالح والتحدیث مستمرة بال توقف وھي تشمل بحول هللا مختلف مجاالت البناء 

ف�إن اإلنج��ازات المتتالی�ة والمبھ��رة لش�باب البح��رین، 

دولًیا وخلیجًیا، تجسد معنویاتكم العالیة، التي نعدھا أغلى ھدایا العم�ر، ونعتبرھ�ا قوتن�ا الدافع�ة لبن�اء 

من اقوال صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة حفظھ هللا ورعاه 

التالي السابق

إن مسیرة الخیر واإلصالح والتحدیث مستمرة بال توقف وھي تشمل بحول هللا مختلف مجاالت البناء 

المراحل األساسیة للقیادة السیاسیة بمملكة البحرین: المحور الثاني

إن مسیرة الخیر واإلصالح والتحدیث مستمرة بال توقف وھي تشمل بحول هللا مختلف مجاالت البناء 

ف�إن اإلنج��ازات المتتالی�ة والمبھ��رة لش�باب البح��رین، ... م�ن اقتص�اد وتربی��ة و إدارة وخ�دمات عام��ة 

دولًیا وخلیجًیا، تجسد معنویاتكم العالیة، التي نعدھا أغلى ھدایا العم�ر، ونعتبرھ�ا قوتن�ا الدافع�ة لبن�اء 

.البحرین

من اقوال صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة حفظھ هللا ورعاه 



متى تولى جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة الحكم؟

التالي السابق

متى تولى جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة الحكم؟ -1

2نشاط 

1997م

1998م

1

2

1999م 3



:التحق جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة بالمدرسة االبتدائیة وعمره

السابق

التحق جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة بالمدرسة االبتدائیة وعمره -2

أربع سنوات

خمس سنوات

1

خمس سنوات2

ست سنوات

2

3




