
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4social                   

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

https://almanahj.com/bh/4social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

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

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

دخول

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

مادة التربیة للمواطنة 

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة/ الصف الرابع 

دخول

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة/ الصف الرابع 



الصف / الحلقة الثانیة 
الرابع

مجلس التعاون : عنوان الدرس
لدول الخلیج العربیة

التاليالسابق

عنوان الدرسالتربیة للمواطنة: المادة 

أھداف الدرسأھداف الدرس

محاور الدرس

رابط الكتاب 
المدرسي

)60إلى  49من (



أھداف الدرس

.أن یتعرف الطالب السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون

.أن یستكشف الطالب األھداف المشتركة لدول مجلس التعاون

محاور الدرس

.أن یستكشف الطالب األھداف المشتركة لدول مجلس التعاون

.السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

التاليالسابق

.السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

أھداف الدرس

أن یتعرف الطالب السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون•

أن یستكشف الطالب األھداف المشتركة لدول مجلس التعاون•

محاور الدرس

أن یستكشف الطالب األھداف المشتركة لدول مجلس التعاون•

.أن یقدر الطالب إنجازات دول مجلس التعاون •

السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة• السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة•
.أھداف مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة•

.إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة•



مجلس التعاون لدول الخلیج ھو منظم�ة إقلیمی�ة عربی�ة تتخ�ذ م�ن الری�اض مق�را مجلس التعاون لدول الخلیج ھو منظم�ة إقلیمی�ة عربی�ة تتخ�ذ م�ن الری�اض مق�را 

، ویتك��ون م��ن س��ت دول أعض��اء، تط��ل عل��ى 1981م��ایو 

مملك���ة البح���رین، والمملك���ة العربی���ة الس���عودیة، ودول���ة : 

.ودولة الكویت، ودولة قطر، وسلطنة عمانالمتحدة،  .ودولة الكویت، ودولة قطر، وسلطنة عمانالمتحدة، 

التاليالسابق

مجلس التعاون لدول الخلیج ھو منظم�ة إقلیمی�ة عربی�ة تتخ�ذ م�ن الری�اض مق�را 

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

مجلس التعاون لدول الخلیج ھو منظم�ة إقلیمی�ة عربی�ة تتخ�ذ م�ن الری�اض مق�را 

م��ایو  25لھ��ا، تأس��س ف��ي 

: ھ���يالخل���یج العرب���ي، 

المتحدة،  العربیةاإلمارات  المتحدة،  العربیةاإلمارات 



السمات المشتركة  بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

السمات المشتركة

بشریة

.اإلسالميالدین •
.العربیةاللغة •
.والتقالیدالعادات •

.المشتركالتاریخ 

التاليالسابق

•
.المشتركالتاریخ •
.المشتركالمصیر •

السمات المشتركة  بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: األولالمحور 

السمات المشتركة

طبیعیة

.الجغرافيالموقع •
.األرضوحدة •
الظروف الطبیعیة المتشابھة من • الظروف الطبیعیة المتشابھة من •

.ونباتاتمناخ 
.كالنفطالثروات الطبیعیة •



توثیق الروابط بین 
الشعوب

أھداف 
مجلس 
التعاون

تحقیق التكامل بین 
جمیع دول مجلس 

تعزیز وتطویر 
خطوات البحث 

العلمي

وضع أنظمة متشابھة 
في مختلف 

المجاالت؛التجاریة، 
والصناعیة، 

...والریاضیة
التالي السابق

أھداف مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: المحور الثاني 

تحقیق التكامل بین 
جمیع دول مجلس 

التعاون
أھداف مجلس التعاون لدول 

الخلیج العربیة



اإلعالمي

االقتصادياالقتصادي

االجتماعي

السیاسي

مجاالت التعاونمجاالت التعاون

التالي السابق

العسكري

مجاالت التعاون

الریاضي

الصحيالصحي

البیئي

العمراني

مجاالت التعاونمجاالت التعاون

التعلیمي والثقافي



الترابط 

إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

تأسیس  
السوق 

الخلیجیة 
المشتركة

الترابط 
االجتماعي

التالي السابق

توحید 
مواقف الدول

المشتركة

توحید معاملة 

إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: الثالثالمحور 

توحید معاملة 
مواطني دول 

المجلس

المساواة في 
معاملة 
الطالب

توحید 
مواقف الدول



آثار إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة على المواطن الخلیجي

التسھیالت 
االقتصادیة

اآلثار
سھولة 

التنقل بین 
دول 
المجلس

الترابط 
االجتماعي

التالي السابق

أمن 
المواطن 
واستقراره

آثار إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة على المواطن الخلیجي

التنقل بین 

المجلس

ھذه اإلنجازات التي حققتھا دول مجلس 
التعاون كان لھا كثیر من اآلثار اإلیجابیة 

:على المواطن الخلیجي، نذكر منھا



متى تأسس مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة؟

التالي السابق

متى تأسس مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة؟ -1

نشاط

1979م

1980م

1

2

1981م 3



:یتكون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من

السابق

یتكون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من -2

أربع دول

خمس دول

1

خمس دول2

ست دول

2

3



لكم بالنجاحمع تمنیاتنا لكم بالنجاح


