
 

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 أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الخطة المعدلة لتدريس مقرر التربية للمواطنة في المرحلة األساسية 

 الدروس المقررة الصف
 من أنا؟  األول ابتدائي

 أحترم ذاتي 

 أعتمد على ذاتي 

 أعيش مع اآلخرين 

 أحترم اآلخرين 
 مرافق مدرستي  الثاني ابتدائي

 المرافق العامة في بالدي 
 تراث بالدي الوطني  الثالث ابتدائي
 جماعة األصدقاء  الرابع ابتدائي

 القيادة السياسية 

 مصادر دخل األسرة وتعامالتها اليومية 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية: السمات المشتركة 

  واإلنجازاتمجلس التعاون لدول الخليج العربية: األهداف 
 تحمل المسؤولية  الخامس ابتدائي

 المحافظات في مملكة البحرين 

 المجالس البلدية 

 حقوق الطفل 
 حق االختالف  السادس ابتدائي

 التضامن 

 حماية أمن الوطن 
 (2الملك حمد بن عيسى آل خليفة )  األول اإلعدادي

 مملكة البحرين دولة القانون 

 حقوق اإلنسان 



 

 

  لمملكة البحريناالنتماء العربي 
 المؤسسات االجتماعية وقيم المواطنة  الثاني اإلعدادي

 التسامح 

 حقوق الطفل 

 نبذ العنف 
 القانون الدولي اإلنساني  الثالث اإلعدادي

 حوار الحضارات 

 حماية سالمة وطننا 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 101الخطة المعدلة لتدريس مقرر التربية للمواطنة وحقوق اإلنسان وطن:) 

 لموضوعاتا



 

 

     
  مدار االهتمام األول: الوعي الوطني وإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان:   

 .الوحدة الوطنية -1

 . مبادئ المواطنة وقيمها في مملكة البحرين -2

 . شهداء الواجب -3

  .إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان -4

 الوظائف األساسية للدولة. -5

 النظام السياسي والمواطنة ومبادئ الحكم الرشيد في مملكة البحرين:: الثانيمدار االهتمام 
 نظام السياسي لمملكة البحرين.ال -6

 .العالقات الخارجية لمملكة البحرين: المقومات واإلنجازات -7

 .حكم الرشيد والشأن العامال -8

 

 

 ( 201الخطة المعدلة لتدريس مقرر التربية للمواطنة وحقوق اإلنسان وطن:) 

 لموضوعاتا

     
 مدار االهتمام األول: القوانين والتشريعات البحرينية أداة لتجسيم العدالة والتنمية البشرية:    

 المرأة في الرؤية التشريعية البحرينية. .1

 الطفل في الرؤية التشريعية البحرينية. .2

األولى بالرعاية )ذوو االحتياجات الخاصة والمسنون( في الرؤية التشريعية  .3
 البحرينية.

مدار االهتمام الثاني: أبعاد الرؤية البحرينية للمواطنة في مملكة البحرين، وللمواطنة اإلقليمية 
 والعالمية:

 البعد القانوني والحقوقي للمواطنة في مملكة البحرين. .4

(: قضايا 1البعد االجتماعي للمواطنة في مملكة البحرين )5.
 الشباب نموذًجا.

 المواطنة العالمية: تأصيل للهوية وتأكيد لالنفتاح.                       6. 

 


