
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص مادة التربية للمواطنة
موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف السادس ⇦ تربية للمواطنة ⇦ الفصل األول ⇦ الملف

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السادس

روابط مواد الصف السادس على تلغرام
الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة تربية للمواطنة في الفصل األول
ملخص دروس التربية للمواطنة المتحان نهاية الفصل األوّل 1

ملخص مراجعة المتحان نهاية الفصل األوّل 2

مراجعة التربية للمواطنة 3

ملخص التربية للمواطنة 4

مذكرة مراجعة 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/id=7831
https://almanahj.com/bh/6country1
https://almanahj.com/bh/6country
https://almanahj.com/bh/6
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade6bh
http://bit.ly/39K4AdV
http://T.me/bh6grade
https://t.me/almanahj_bot
https://bit.ly/31d8ieW
https://bit.ly/321Heyi
https://bit.ly/2FB3rvv
https://bit.ly/2FvYy6S
https://almanahj.com/bh/id=5192
https://almanahj.com/bh/id=5191
https://almanahj.com/bh/id=5190
https://almanahj.com/bh/id=5113
https://almanahj.com/bh/id=3224
http://www.tcpdf.org


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 األول: الدروس المطلوبة لالختبار  
 خدمات توفرها حكومة بالدي: االتصاالت   -1

 العمل واجب وطني  -2

 العمل التطوعي  -3
 

 

 

 

 

      

           

 مادة التربية للمواطنة  ملخص 
الدراسي  مللصف السادس االبتدائي للفصل األول من العا

 م2022/2023
 

 إعداد: أ. خلود عبدللا 

 معلمة المادة 

 أ. مريم العطاوي 

 مديرة المدرسة 

 أ. روال محمد  

 منسقة المادة  



 خدمات توفرها حكومة بالدي: االتصاالت 

 

 . تهتم مملكة البحرين بقطاع االتصاالت ألهميته الحيوية في خدمة االقتصاد الوطني والمجتمع -

 هي خدمات تساعد أفراد المجتمع على التواصل وتبادل األفكار والمعلومات فيما بينهم .  االتصاالت: -

 م. 1884عام  مدينة المنامةافتتح أول مكتب بريد في  -

 م.  1940افتتحت اإلذاعة األولى عام  -

   خدمات االتصاالت : -

 البريد / الفاكس/ االنترنت / الهاتف / التلغراف

 فوائد خدمات االتصاالت:  -

 معرفة أخبار العالم والوطن   -1

 اختصار الوقت وتقريب المسافات.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العمل واجب وطني 

 

 . هي كل مجهود يقوم به اإلنسان لتحصيل منفعة له أو لغيره العمل -
 .المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية و االقتصاديةتعمل المرأة في مختلف  -

 طن.على كل مواواجب العمل  -

 

 أهمية العمل:  -

 تقدم المجتمع وازدهاره.   -1

 يحفظ كرامة االنسان من التسول. -2       

 اخالقيات العمل: -

 العمل  في  اإلخالص-1

 احترام مواعيد العمل -2

 . أهدافهاوتحقيق  المؤسسةنتاج إ زيادةإلى خالقيات العمل أيؤدي التحلي ب-

 

 

 : العمل  وزارة  الخدمات التي تقدمها -

 خدمات وزارة العمل 
 . إقامة معرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص: توفير فرص العمل -

 المتدنية.  نرفع أجور العاملي جور:تحسين األ -

 . األماكن المكشوفة فترة الصيفحظر العمل في  :السالمة المهنية  -

 .عقد دورات وبرامج لتخصصات مختلفة :التدريب والتطوير -

 

 

 

 

 



 يالتطوعالعمل 

 . تحقيق ربح ماديإلى  ال يهدفو  مقابل  دونالعمل التطوعي هو كل عمل يقوم به الشخص  -

  فردي و مؤسسي    ان :العمل التطوعي نوع -

 

 : للفردأهمية العمل التطوعي  -

 الثقة بالنفس  زيزتع -1

 زيادة الخبرات. -2

 .وقات الفراغ أ استثمار-3

 

 

 عمل غير تطوعي                           عمل تطوعي                 
 

 -                     طالب ينظفون ساحة المدرسة

   مخيم الالجئينبطبيبة تعالج المرضى 

 احدى المخيماتفي  لألطفالمعلم يشرح الدرس 

 

 نهي معامالت المراجعين.                     ي  موظف

   طبيب يعالج المرضى في المستشفى
 

 .                     الصف معلمة تشرح الدرس لطالباتها في


