
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5social                   

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

https://almanahj.com/bh/5social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

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

المحافظات/ الصف الخامس 

دخول

المحافظات/ الصف الخامس 

مادة التربیة للمواطنة 

الصف الخامس الصف الخامس 



الصف / الحلقة الثانیة التربیة للمواطنة
الخامس

التاليالسابق

التربیة للمواطنة: المادة 

أھداف الدرس

محاور الدرس

رابط الكتاب 
المدرسي



أھداف الدرس

.

محاور الدرس

.

.أن یستكشف الطالب اآلثار التاریخیة والمعالم السیاحیة في محافظات مملكة البحرین

التاليالسابق
.اآلثار والمعالم السیاحیة في محافظات مملكة البحرین

أھداف الدرس

.أن یتعّرف الطالب معنى المحافظة•

.أن ُیمیز الطالب بین محافظات مملكة البحرین•

محاور الدرس

.أن ُیمیز الطالب بین محافظات مملكة البحرین•

.مفھوم المحافظة وأدوارھا•

أن یستكشف الطالب اآلثار التاریخیة والمعالم السیاحیة في محافظات مملكة البحرین•

.مفھوم المحافظة وأدوارھا•
.محافظات مملكة البحرین•
اآلثار والمعالم السیاحیة في محافظات مملكة البحرین•



دورھا

حل 
مشكالت 

رعایة 
مختلف 

المحافظة 
على األمن 

.انطالًقا من المخطط؛ اعط تعریًفا للمحافظة، وبین دورھا في خدمة المواطنین
التاليالسابق

مشكالت 
المواطنین

مختلف 
األنشطة 
وتشجیعھا

على األمن 
والنظام 

العام

مفھوم المحافظة وأدوارھا: المحور األول 

1نشاط 
المحافظة

اإلسھام في 
اإلشراف 

منطقة 
جغرافیة

قرى مدن

انطالًقا من المخطط؛ اعط تعریًفا للمحافظة، وبین دورھا في خدمة المواطنین•

اإلشراف 
على 

الخدمات
قرى مدن



المحافظة منطقة جغرافیة تتكون من مجموعة من المدن والقرى، ویتمثل دورھا على نحو 

.اإلسھام في اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا مرافق وأجھزة الدولة الكائنة بالمحافظة

التالي السابق

المحافظة منطقة جغرافیة تتكون من مجموعة من المدن والقرى، ویتمثل دورھا على نحو 

مفھوم المحافظة وأدوارھا: المحور األول 

:خاص فیما یلي

اإلسھام في اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا مرافق وأجھزة الدولة الكائنة بالمحافظة

المحافظة على األمن والنظام العام.

رعایة مختلف األنشطة وتشجیعھا.

إیجاد الحلول المناسبة لمشكالت المواطنین.



المحافظ

مھمتھ

اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا الدولة 

التاليالسابق.انطالًقا من المخطط، حّدد السلطة التي یمثلھا المحافظ ودوره الرئیسي

اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا الدولة 
في نطاق المحافظة، بمساعدة نائبھ الذي 

.یتولى إدارة المحافظة في غیابھ

2نشاط 
المحافظ

اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا الدولة 

ممثال

انطالًقا من المخطط، حّدد السلطة التي یمثلھا المحافظ ودوره الرئیسي•

اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا الدولة 
في نطاق المحافظة، بمساعدة نائبھ الذي 

یتولى إدارة المحافظة في غیابھ

للحكومة
)السلطة التنفیذیة(



في المحافظة ویشرف على الخدمات ) السلطة التنفیذیة 
التي تقدمھا الدولة في نطاق المحافظة، ویساعده في ذلك نائب عنھ یتولى إدارة 

.المحافظة في غیابھ

التالي السابق

السلطة التنفیذیة ( المحافظ ھو ممثل للحكومة 
التي تقدمھا الدولة في نطاق المحافظة، ویساعده في ذلك نائب عنھ یتولى إدارة 

المحافظة في غیابھ



محافظة 
المحرق

المحافظة المحافظات
الشمالیة

التالي السابق

المحافظة 
الجنوبیة

محافظة محافظات مملكة البحرین: المحور الثاني 
المحرق

المحافظات محافظة 
العاصمة

المحافظة 
الجنوبیة



التالي السابق



محافظات مملكة البحرین

العاصمةالمحرق

أصغر محافظات 
المملكة من حیث 

المساحة

ثاني أصغر محافظة 
بعد العاصمة من 

حیث المساحة

التالي السابق

محافظات مملكة البحرین

الشمالیة الجنوبیة
ثاني أكبر محافظة 
بعد الجنوبیة من 

حیث المساحة

أكبر محافظات 
المملكة من حیث 

المساحة



مسجد الخمیس

تالل المدافن

بیت سیادي

محمیة العرین

قلعة سلمان بن أحمد الفاتح

التالي السابق

محمیة العرین

اآلثار التاریخیة والمعالم : المحور الثالث 
السیاحیة في محافظات مملكة البحرین

عرادقلعة 

باب البحرین

مسجد الفاتح



:  أمام العبارة الخاطئة(      )  أمام العبارة  الصحیحة وعالمة  

العالمة

.تعد محافظة الجنوبیة أصغر محافظات مملكة البحرین
.من مھام المحافظة الحفاظ على األمن والنظام العام

.توجد بمملكة البحرین العدید من المآثر التاریخیة والمعالم السیاحیة

.یمثل المحافظ السلطة القضائیة في مملكة البحرین

التالي السابق

أمام العبارة  الصحیحة وعالمة  (       ) ضع عالمة  -1

3نشاط 

العبارة

تعد محافظة الجنوبیة أصغر محافظات مملكة البحرین
من مھام المحافظة الحفاظ على األمن والنظام العام

.تتكون مملكة البحرین من خمس محافظات

توجد بمملكة البحرین العدید من المآثر التاریخیة والمعالم السیاحیة

یمثل المحافظ السلطة القضائیة في مملكة البحرین



العالمة

:  أمام العبارة الخاطئة(      )  أمام العبارة  الصحیحة وعالمة  

العالمة

.تعد محافظة الجنوبیة أصغر محافظات مملكة البحرین
.من مھام المحافظة الحفاظ على األمن والنظام العام

.توجد بمملكة البحرین العدید من المآثر التاریخیة والمعالم السیاحیة.توجد بمملكة البحرین العدید من المآثر التاریخیة والمعالم السیاحیة

.یمثل المحافظ السلطة القضائیة في مملكة البحرین

السابق

العبارة

أمام العبارة  الصحیحة وعالمة  (       ) ضع عالمة  -1

3إجابة النشاط 

العبارة

تعد محافظة الجنوبیة أصغر محافظات مملكة البحرین
من مھام المحافظة الحفاظ على األمن والنظام العام

.تتكون مملكة البحرین من خمس محافظات

توجد بمملكة البحرین العدید من المآثر التاریخیة والمعالم السیاحیةتوجد بمملكة البحرین العدید من المآثر التاریخیة والمعالم السیاحیة

یمثل المحافظ السلطة القضائیة في مملكة البحرین



تمنیاتنا لكم بالنجاح والتوفیقتمنیاتنا لكم بالنجاح والتوفیق


