
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة التربية للمواطنة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6country                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة التربية للمواطنة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6country1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حسن علي شملوه اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  حىل زمص ؤلاجابت الصحيحت لكل عبازة مً العبازاث الخاليت :ضع دائسة :   الظؤال ألاول 
 

ً باالعالم ، لدوزه الفعال في : .1  اعخنى ميثاق العمل الىظني و دطخىز مملكت البحٍس

 ازدهاراملعرفةوهللها-د   رضآراءمعيىةعلىالىاشف-ج   ابعادالىاشعنكضاًاهم-بزيادةالتباعدبينالشعوب -أ

 محاولت للخأثير على اججاهاث ألافساد و آزائهم و طلىكهم :  .2

 الحكومة-دإلاعالم-جالرأي-بالدعاًة -أ

 : دعاًت التروٍج لظلعت معيىت و جحظين صىزتها أمام اإلاظتهلكينٌعد  .3

 مجاهية-د اعالهية-جثجارية-ب  صياصية -أ

 : طيادة على الؼعبمجمىعت مً مؤطظاث الحكم ذاث  .4

 دولةال-دجلطالىياي امل-ج حكمةالدصتوريةامل-بحكومةال -أ

 عليهم اذا اعخمدث على :  ا  للىاض و أكىي جأثير  ا  الدعاًت جكىن أكثر اكىاع .5

 وشرالاشاعات-د     كل الحلائم-جالصدقووشرالحلائم-بذاكابً وشرألا -أ

ً على أن مصدز الظلعاث جميعا بيد : .6  ًىص دطخىز مملكت البحٍس

 الجيش-د  امللك-جالحكومة-بالشع  -أ

7. : ً ت السأي و حم الخعبير  والصحافت في مملكت البحٍس  حٍس

 مكفولة-دمشروطة-جمشددة-بةممىوع -أ

 وؼاء معبعت للكخب بؼسط الحصىل على جسخيص مً وشازة :إًمكً للفسد   .8

 التربيةوالتعليم-دالخارجية-جعالمالا-ب ًاتالبلد -أ

ً وفم الىظام : .9  ٌظير الىظام في  البحٍس

 امللك -دالضلطىة-جرةاما-بهوريالجم -أ

 :  الدولت التي ًيخخب زئيظها حعخبر .11

 اململكة-دإمارة-جمارةا-بجمهورية -أ

 الجهت التي حظير أمىز الدولت و جعبم اللىاهين و ألاهظمت :  .11

 الجيش-دالبرملان-جمالحاك-بمةالحكو -أ

 السأي العام هى السأي الظائد بين :  .12

 الحكومة-دغالبيةالشع -جالىواب-بفئةمحددةمنالىاش -أ

  ًؤدي السأي العام الى هلاغ لفترة  شمىيت :  .13

 محدودة-دأبدًة-جكصيرة-ب ةطويل -أ

 أهم عىصس في حؼكبل السأي العام هى : .14

 مراكسالبحوث-دالاعالم-ج اللادة-ب      الحكومة -أ                

 الجهت التي جصود الجمهىز بالحلائم و ألاخباز و اإلاعلىماث عبر  وطائل الاجصال اإلاخعددة حظمى : .15

 الاباعة-دالاعالم-ج   الصحافة-ب الضياحة -أ

ذ له حعخبر .16  : دعاًت مترشح ًحاول إكىاع الىاض بالخصٍى

 ثلافية-د     اجتماعية-ج    ثجارية-ب     يةصياص -أ

 

(5102/5102نهاًةالفصلفيمواطىةللصفالضادشالابتدائ الفصلالدراس يألاول)مراجعة     
  .........../  6الصف :  ..........................................................ظالب : اطم 

 اعداد الاطخاذ
 حظً علي  ػملىه



 

 أجب على الاطئلت الخاليت :   : ثاويالظؤال ال


 عالم ؤلا   اذكس عىاصس .1

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 ....................................................................................................  
 عالم ؤلا  وظائفاذكس  .2

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 
 عالم الىاجح اذكس خصائص ؤلا  .3

 .................................................................................................... 

  .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

ً عالميتاذكس اإلاؤطظاث إ .4  زطميت في البحٍس

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 
 طاطيت اإلاكىهت للسأي العام اذكس العىاصس ألا  .5

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 
 في حؼكيل السأي العام  اذكس أثس ؤلاعالم  .6

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 زكان الدولت اذكس أ .7

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

 
 
 

 اعداد الاطخاذ
 حظً علي  ػملىه



 

 في الجدول أدهاه :  عالم اإلاععاة بحظب هىعهاصىف وطائل ؤلا   : ثالثالظؤال ال
 
 
 

 

 

ت ت الظمعيت اإلالسوءة الؼفٍى  مخعددة الىطائغ الظمعيت البصٍس
 
 
 
 

    

 

 

 زأي العام أمام الجمل آلاجيت :  أكخب في اإلاكان اإلاىاطب هىع   : سابعالالظؤال 
 

 

 

 

 ا  حتى الثاهيت ظهس  ا  امىت صباحلثمىاعيد العمل مً ا  أوافم على حغير ا  أها شخصي(     .......................................)  (1

 غالبيت  دول العالم حظدىكس الاعخدائاث الازهابيت على الؼعب الظىزي     ( .......................................)  (2

ً ٌؼخكي مً مً ازجفاع اطعاز  بعض الظلع الغرائيت     ( .......................................)  (3  ػعب البحٍس

 جعللها اإلاصاوع في اإلاىاظم الظكىيت  الري عالب باًجاد الحل إلاؼكلت الغاشاثهحً أهالي معامير  ه    ( .......................................)  (4

 يج جدعم اكامت بعىلت كأض الخليج العسبي لكسة اللدم في العساق اغلب دول الخل    ( .......................................)  (5

 
 كازن بين هظام الحكم اإلالكي و هظام الحكم الجمهىزي بحظب مععياث الجدول أدهاه :   : خامعالظؤال ال 
 

 
 أوجه اإلالازهت

 هظام الحكم
 الجمهىزي ملكي

 
لت جىلي الحكم  ظٍس

 
 

 

 
 مدة الحكم

 
 

 

 
 مظمى الحاكم

 
 

 

 
 على كل منهما امثلت

 
 

 

 
 

 الصحف و اإلاعبىعاث                   الخعابت و الىدواث                 الاهترهذ                         الظيىما             اإلاؤجمساث و اإلاحاضساث      

 الهاجف الىلال                   الاػسظت و الاكساص اإلاظمىعت        الخلفاش                       الكخب و اإلاجالث                         اإلارًاع             

زأي وظني     -زأي اكليمي              -زأي شخص ي            -زأي محلي           -       زأي عاإلاي   

 اعداد الاطخاذ
 حظً علي  ػملىه



 
 هيابي بمخاظبت الىاخبين عبر ػاػت الخلفاش و خاظبهم بلىله : كام مترشح   : ظادضالظؤال ال

 

 ‘‘ مً أجل بىاء الىظً  ا  جميع‘‘                                                         
 

 مً هره الىضعيت حدد :  ا  اهعالك
  : اإلاسطل....................................... 

  : اإلاظخلبل.......................................  

  : السطالت....................................... 

 
  اكخب زكم الصىزة أمام الىطيلت ؤلاعالميت التي جمثلها :  : ظابعالظؤال ال

 

 

 اعداد الاطخاذ
 حظً علي  ػملىه


