
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

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

    

                  https://almanahj.com/bh/9social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس احمد يوسف احمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 علل : تزاٌد تأثٌر الحضارات على بعضها البعض ؟

 نتٌجة التطور فً وسائل اإلتصال و المعلوماتٌة. جـــ :

او لمنطقة فً المجاالت اإلجتماعٌة والدٌنٌة و األخالقٌة والسٌاسٌة و الفنٌة والفكرٌة و مجموع السمات الممٌزة لشعب أو ألمة  
 العلمٌة والتكنولوجٌة كما تعنً درجة من التقدم فً شروط الحٌاة و المعارف والسلوك

 عرف الحوار.

 

 

 
 اذكر فائدة الحوار.

 

 تٌسٌر الوصول إلى نتائج أبقى و أطول و غالباً أصلح جــ :
. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحضاري حافزاً للحوار ؟!!اشرح كٌف ٌكون التنوع 

 

و بما لدٌه من       أضحت مساهمة المجتمعات و الحضارات ضرورٌة فً إطار التنوع و الغعتراف بالرصٌد الحضاري لآلخر جـ :
 حدةخصوصٌات وتقالٌد و ممٌزات وبحقه فً اإلحتفاظ باختالفه, فالحوار ٌسمح ببناء عالقات سلٌمة بٌن الحضارات و داخل الحضارة الوا

 
 إالم أدى زٌادة حجم التسلح ؟

 
 سبباً لتوتر ما لم ٌوضع فً اطار الحوار.تعدد مناطق التوتر والنزاعات فً العالم مما ٌجعل أي اختالف فً العادات والتقالٌد جـ : 

 
 اشرح كٌف ٌكون ترابط المصالح اإلقتصادٌة والبٌئٌة من عوامل نشأة الحوار بٌن الحضارات ؟

 
وال البضائع   تنقل فً حرٌة  الماضً القرن عن مرات اربع المالٌة المبادالت   حجم زاد جـ :  نمط على وتأثٌرها ألشخاص وا ورؤس األم 

و الخصوصٌات الحضارٌة, فً المقابل تراجع الموارد اإلقتصادٌة, انتشار التلوث وتعدٌه الحدود الجغرافٌة, وكان البد من  ووسائله العٌش
 وحدة المصالح إلٌجاد حلول اكثر أصالة و شموالً وتنوعاً 

 
 بٌن دور وسائل اإلتصال فً تنشأة الحوار ؟

 
ٌر الحوار معه وٌعود ذلك إلى درجة من اإلنفتاح و الرغبة فً معرفة الحضارات و تمثل وسائل اإلتصال سبٌالً لمعرفة اآلخر وتٌسٌ جـ :

فتوطدت العالقة بالماضً أي باإلرث الحضاري مما ٌدعو إلى مزٌد من تفهم اآلخر فً اطار من الحوار كما تساعد وسائل  األزمنة السابقة
 اإلتصال و المعلوماتٌة كل طرف على نشر حضارته الخاصة

ترابط المصالح اإلقتصادٌة و 
 البٌئٌة

تزاٌد نفقات التسلح و تعدد 
 مناطق التوتر و النزاعات

 توافر وسائل اإلتصال
التنوع 
 الحضاري

  التواصل إلٌجاد نقاط تفاهم هو تبادل للرأي هدفه
 مشتركة

  و وسائل من مالدٌه  إلدماج اآلخر مع التفاعل هو

 .التارٌخً الظرف ٌقتضٌه ما و الحاجة بحسب حلول   



 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهتمام بالقضاٌا اإلنسانٌة )احترام حقوق اإلنسان , نزع السالح , .......( مع تأكٌد الحق فً مقاومة اإلحتالل .1

 توفٌر مناخ داخلً من التسامح بٌن كل االدٌان والطوائف .2

 سٌاسة خارجٌة قوامها اإلحترام و االتفاقات الدولٌة الثنائٌةاعتماد  .3

ٌناٌر –المنامة  –اقامة العدٌد من الندوات و المؤترات فً موضوع حوار الحضارات ) مثل مؤتمر حوار الحضارات  .4
8002) 

 م8002مشاركة الملك فً مؤتمر حوار االدٌان بنٌوٌورك فً نوفمبر  .5

 

 
 إن تنامً وسائل االلتقاء واالتصال بٌن البشر و تكاثفها له عائد حضاري اٌجابً ال ٌجب غض البصر عنه. .1

 إن الحضارة اإلسالمٌة لعبت على مر العصور دوراً محورٌاً فً الحضارة اإلنسانٌة. .2

نة القٌم اإلجتماعٌة و التراث الثقافً كما إن تأسٌس فكرة التعاٌش بٌن األمم و الشعوب تمر عبر إثراء حقوق اإلنسان وصٌا .3
 أن التنوع مصدر ثراء وحٌوٌة للمجتمعات اإلنسانٌة.

 

 معرفة الذات إلى :تؤدي 

 تعمٌق اإلنتماء الحضاري.1

 اإلطالع على اإلرث الحضاري و فهم أبعاده.2

مالئمة اإلرث الحضاري مع متطلبات العصر .3
 و متغٌرات الحٌاة بإعطائه دالالت جدٌدة

اإلٌجابً دون خشٌة تعزٌز امكانات التفاعل .4
 الذوبان أو اإلنغالق

 ٌؤدي فهم اآلخر إلى :

 اإلحتكام إلى الموضوعٌة فً تقدٌر كل إختالف.1

إدراك أبعاد منظومات حضارٌة مختلفة فً الزمان .2
 والمكان

 اعتبار اإلختالف عنصر ثراء و تكامل.3

تخٌر الحلول المالئمة من أوساط حضارٌة مختلفة فً .4
 على أساس الفاعلٌةتوافق مع اإلرث الحضاري 

 اعتبار البحث عن نقاط اإللتقاء هدفاً أساسٌا للحوار.5

ٌؤدي نقص الوعً باإلختالف إلى جهل 
نقاط االلتقاء بٌن المنظومات الحضارٌة و 
تؤدي الرغبة إلى محو اإلختالف إلى هٌمنة 
حضارة على البقٌة و من خصائص 

بالجمع نتٌجة الحضارات أنها ال تأتً إال 
 تنوع ظروفها التارٌخٌة.

ال ٌكون الحوار مجدٌاً إال اذا اعتز كل من أطراف الحوار بذاته الحضارٌة 
 تزاز باالنتماء الحضاري إلى :‘دون المس بذات الىخر وٌؤدي ال

 تقدٌر حضارته الخاصة و اإلستفادة مما حققته على العصور.1

تصادم مع الهٌاكل السعً إلى ادماج الجدٌد فً غٌر .2
 الحضارٌة

تقدٌر اآلخر وتحدٌد تقاط اإللتقاء معه و امكانات اإلستفادة من .3
 مكتسباته

تحدٌد نقاط اإلختالف فً اطار من التسامح القائم على حق .4
 رواآلخر فً البقاء والتط

 


