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مادة التربیة للمواطنة 
الثالث اإلعدادي 

درس حوار الحضارات

دخول 

مادة التربیة للمواطنة 
الثالث اإلعدادي الصف 

درس حوار الحضارات

دخول 



أھداف الدرس 

المحتویات

مفھوم حوار الحضارات

دواعي حوار الحضارات

الضوابط المؤطرة لحوار الضوابط المؤطرة لحوار 
الحضارات

دور مملكة البحرین في حوار 
الحضارات

السابق

أھداف الدرس 

المحتویات

مفھوم حوار الحضارات

دواعي حوار الحضارات

الضوابط المؤطرة لحوار الضوابط المؤطرة لحوار 
الحضارات

دور مملكة البحرین في حوار 
الحضارات

التالي



أھداف الدرس 

.
.الحضارات

.الحضارات لحوار
.الحضارات حوار .الحضارات حوار

السابق

أھداف الدرس 

.الحضارات حوار مفھوم الطالب یتعرف أن•
الحضارات حوار لنشأة الدواعي الطالب یبین أن•
لحوار المؤطرة الضوابط الطالب یوضح أن•
حوار في البحرین مملكة دور الطالب یحدد أن• حوار في البحرین مملكة دور الطالب یحدد أن•

التالي



نشاط  

التشاور

حوار 
الحضارات

التعایش

السلمي 

التعامل

التعایش

السابق

نشاط  

التفاعل

التكیف

باعتماد الكلمات المفتاحیة 
اآلتیة حاول أن تقدم تعریًفا 

.مبسًطا لحوار الحضارات
التكیف

.مبسًطا لحوار الحضارات

التالي



مفھوم حوار الحضارات

 الشعوب، بین الثقافي والتفاعل
 والتعامل المخالفة والتوجھات

  إلشاعة ؛والدینیة والفنیة الثقافیة
.حضاریة أزمات .حضاریة أزمات

السابق

مفھوم حوار الحضارات

والتفاعل التشاور ھو الحضارات حوار
والتوجھات األفكار مع التكیف على والقدرة

الثقافیة اآلراء جمیع مع المتحضر
أزمات نشوب وتجنب السلمي التعایش أزمات نشوب وتجنب السلمي التعایش

التالي



دواعي نشأة حوار الحضارات

تزاید نفقات التسلح وتعدد مناطق 
.        التوتر والنزاعات المسلحة

.ترابط المساعي االقتصادیة والبیئیة -

.        التوتر والنزاعات المسلحة

.توافر وسائل االتصال
السابق

دواعي نشأة حوار الحضارات

تزاید نفقات التسلح وتعدد مناطق -
التوتر والنزاعات المسلحة   

.التنوع الحضاري حافز للحوار -

التوتر والنزاعات المسلحة   

توافر وسائل االتصال -
التالي



الضوابط المؤطرة لحوار الحضارات

فھم اآلخر

قبول التنوع
السابق

الضوابط المؤطرة لحوار الحضارات

االعتزاز االعتزاز 
باالنتماء 
الحضاري

قبول التنوع
التالي



نشاط
: صّنف المواقف حسب المطلوب في الجدول اآلتي

.التفاعل مع اآلخر -التفاھم  -التقارب  -االستماع إلى اآلخر 
نتائج الحوار بین الحضاراتنتائج الحوار بین الحضارات

التعارف
التقاربالتقارب
التفاھم

السابق

نشاط
صّنف المواقف حسب المطلوب في الجدول اآلتي

االستماع إلى اآلخر  -التعارف  -الجلوس إلى المختلف 
الحوار بین الحضاراتالحوار بین الحضارات

الجلوس إلى المختلف 
االستماع إلى اآلخر االستماع إلى اآلخر 
التفاعل مع اآلخر

التالي



دور مملكة البحرین في حوار الحضارات

 األدیان كل بین التسامح من داخلي مناخ توفیر

 في والمؤتمرات الندوات من العدید إقامة
.الحضارات حوار موضوع

 األدیان كل بین التسامح من داخلي مناخ توفیر
.والطوائف

 خلیفة آل عیسى بن حمد
 األدیان مؤتمرحوار 
   .م2008 نوفمبر

السابق

دور مملكة البحرین في حوار الحضارات

 حقوق احترام مثل اإلنسانیة بالقضایا االھتمام
 الحرب، ورفض السالح، ونزع اإلنسان، الحرب، ورفض السالح، ونزع اإلنسان،
.اإلرھاب ومكافحة

 االتفاقات احترام قوامھا خارجیة سیاسة اعتماد
.والثنائیة الدولیة

حمد الملك جاللة مشاركة
 في ورعاه هللا حفظھ

نوفمبر شھر في بنیویورك
التالي



نشاط

.یھدف حوار الحضارات إلى التقارب بین الشعوب

:أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة

.تلعب مملكة البحرین دوًرا كبیًرا في الحوار بین الحضارات

.من الضوابط المؤطرة للحوار عدم قبول التنوع

.التنوع الحضاري ال یسھم في تحفیز الحوار بین الحضارات

توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان 

السابق

نشاط

یھدف حوار الحضارات إلى التقارب بین الشعوب

أمام العبارة الصحیحة وعالمة) √ ) ضع عالمة 

تلعب مملكة البحرین دوًرا كبیًرا في الحوار بین الحضارات

من الضوابط المؤطرة للحوار عدم قبول التنوع

التنوع الحضاري ال یسھم في تحفیز الحوار بین الحضارات

توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان 
.والطوائف

التالي



اإلجابة

√ .یھدف حوار الحضارات إلى التقارب بین الشعوب

:أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة

√ .تلعب مملكة البحرین دوًرا كبیًرا في الحوار بین الحضارات

× .من الضوابط المؤطرة للحوار عدم قبول التنوع

× .التنوع الحضاري ال یسھم في تحفیز الحوار بین الحضارات

√ √توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان  توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان 

السابق

اإلجابة

یھدف حوار الحضارات إلى التقارب بین الشعوب

أمام العبارة الصحیحة وعالمة) √ ) ضع عالمة 

تلعب مملكة البحرین دوًرا كبیًرا في الحوار بین الحضارات

من الضوابط المؤطرة للحوار عدم قبول التنوع

التنوع الحضاري ال یسھم في تحفیز الحوار بین الحضارات

توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان توفرمملكة البحرین مناًخا داخلّیًا من التسامح بین كل األدیان 
.والطوائف




