
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة التربية للمواطنة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7country                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة التربية للمواطنة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7country1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة أوال اإلعدادية للبنين اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 و  ٔنٛس انًزكشاخ 6102يالزظح : انًصذس انشئٛسٙ نهطانة ْٕ انكراب انًذسسٙ انطثؼح 
 

 و  ٔنٛس انًزكشاخ 6102يالزظح : انًصذس انشئٛسٙ نهطانة ْٕ انكراب انًذسسٙ انطثؼح 

 ) يزكشة انخشبٛت نهًٕاطُت نهفصم انذساعٙ األٔل انصف أٔل إعذاد٘ (
 أكًم انعباساث اٜحٛت بًا ُٚاعبٓا: -1ط
 [ انفاحح]  نمة انشٛخ ازًذ تٍ دمحم ال خهٛفح تهمة -2

 .[عٛغٗ بٍ عهًاٌ آل خهٛفت ] صذس أٔل دسرٕس نهثسشٍٚ فٙ ػٓذ انشٛخ   -1

 [. انخعذٚالث انذعخٕسٚت]  و1001فثشاٚش  21خ تراسٚخالنح انًهك زًذ تٍ ػٛسٗ  أصذس -3

 [. يغُُاً + يقغًاً إنٗ خًغت أقغاو حًثم أسكاٌ اإلعالو انخًغتانًالير اندذٚذج نؼهى يًهكح انثسشٍٚ ْٙ أٌ ٚكٌٕ ]  -1

 [ أيٛش]  يٍ انُرائح انًرشذثح ػهٗ إػالٌ اسرمالل انثسشٍٚ، اذخار انشٛخ ػٛسٗ تٍ سهًاٌ آل خهٛفح نمة -5

 [. ٔنٛاً نهعٓذ ] سسًٛا   و2661َٕٕٚٛ  12 فٙانًهك زًذ تٍ ػٛسٗ آل خهٛفح  ذؼٍٛٛ  [ عٛغٗ بٍ عهًاٌانشٛخ ]  ػهٍ األيٛش انشازمأ -6

 [. و1111/ياسط/ 6ذٕنٗ خالنح انًهك زًذ تٍ ػٛسٗ انسكى فٙ انثسشٍٚ تراسٚخ ]  -2

 [. انثايٍ عششٚؼٕد زكى آل خهٛفح فٙ انثسشٍٚ إنٗ َٓاٚح انمشٌ ]  -8

، نرثذأ انثسشٍٚ يشزهح خذٚذج ينٍ [ %4ٔ19]  و1002فثشاٚش  25-21تراسٚخ  تهغد َسثح االسرفراء انشؼثٙ ػهٗ يٛثاق انؼًم انٕطُٙ -6

 .[. انذًٚقشاطٛت ٔانعذل ٔانًغأاة] انؼًم انٕطُٙ انمائى ػهٗ ذطثٛك

 [.  بشٚطاَٛا أدٖ اسرمالل انثسشٍٚ إنٗ إَٓاء خًٛغ انًؼاْذاخ انسٛاسٛح ٔانؼسكشٚح يغ ] -20

  .[ انًجهظ انٕطُٙ]  ُّٚسًٗ يدهسٙ انشٕسٖ ٔانُٕاب يؼا  فٙ يًهكح انثسشٍٚ تاسى  -22

 [. انبحشٍٚيًهكت  ]، ٔدنٛال  نهسٛاج انسٛاسٛح انسذٚثح فٙ انؼًم انٕطُٙ ٔثٛمح ػًم يسرمثهٛحٚؼرثش يٛثاق  -21

        [. عضٕاً  44يٍ ] انًؼٍٛ ٚركٌٕ يدهس انشٕسٖ  كًا[،  عضٕا 44تًًهكح انثسشٍٚ يٍ ]   انًُرخة ٚركٌٕ أػضاء يدهس انُٕاب -32

[، ٔلنذ ّٚسنشخ ْنزِ انُٓضنح تُناء ي سسناخ  عٛغٗ بٍ عهًاٌ آل خهٛفت ] انشٛخو َٓضح شايهح لادْا 2622شٓذخ انثسشٍٚ يُز ػاو  -21

 ػصشٚح فٙ انسكى ٔااللرصاد ٔانًدرًغ سًسد تاسرثًاس يٕاسد انثالد نصانر انرًُٛح.
   

 غٗ بٍ عهًاٌ آل خهٛفت.انبحشٍٚ فٙ عٓذ انًغفٕس نّ انشٛخ عٛٔإَجاصاث انُٓضت ب دعائى انذٔنت انحذٚثتاركش   -2ط

 انثُٛح انرسرٛح ذُفٛز يششٔػاخ ذطٕٚش( ج           ْرًاو تانرطٕس االلرصاد٘( االب               آَاء انًؼاْذاخ انسٛاسٛح ٔانؼسكشٚح  أ( 

 ( االْرًاو تاإلسكاٌ ٔانؼًشاٌ.ص         ذطٕس لطاػٙ انرؼهٛى ٔانصسح.    ٔ(     انذسرٕس    ( ٔضغ ْـ         اتٛحد( ذأسٛس انسٛاج انُٛ

 االَرًاء إنٗ خايؼح انذٔل انؼشتٛح ٔيُظًح انً ذًش اإلساليٛح، ٔاأليى انًرسذج.( ط( إلايح ػاللاخ دتهٕياسٛح يغ انؼذٚذ يٍ انذٔل.        ذ

 

 َجاصاث انخٙ حذثج فٙ عٓذ جالنت انًهك حًذ بٍ عٛغٗ آل خهٛفت؟يا أْى اإل  -3ط

  .    إػادج انسٛاج انُٛاتٛحج(  .    االسرفراء ػهٗ يٛثاق انؼًم انٕطُٙب(     .    اإلػالٌ ػٍ انًششٔع اإلصالزٙأ( 

      ذسٕل انثسشٍٚ إنٗ يًهكح دسرٕسٚح.ٔ(      يُر انًشأج كافح زمٕلٓا انسٛاسٛح. ْـ( و.               1001إلشاس انرؼذٚالخ انذسرٕسٚح د( 

 .األخز تانُظاو انثشنًاَٙ انًكٌٕ يٍ يدهسٍٛ ) انشٕسٖ ٔانُٕاب (( ٌ       .ٔانًانٛح حاسرسذاز دٕٚاَٙ انشلاتح اإلداسٚ٘( 

 يًهكح انثسشٍٚ نٛكٌٕ يسُُا  ٔيمسًا  إنٗ خًسح ألساو. ل( ذغٛٛش ػهى

 

 .نًهك حًذ بٍ عٛغٗ آل خهٛفت بقذساث يخُٕعت ٔخبشاث قٛادٚت عانٛتاجالنت  حًخععهم:  -4ط

 ب( زضٕسِ يدانس ٔانذِ نٛسرًغ إنٗ ذاسٚخ األيى ٔانٕلائغ.      .، ٔذؼهًٛا  ػصشٚا  ذهمٙ انًهك زًذ ثمافح ػشتٛح إساليٛحأ( 

 ج( ذسمٛمّ انؼذٚذ يٍ اإلَداصاخ فٙ أثُاء ٔالٚرّ نهؼٓذ.
 

 انبحشٍٚ إنٗ خًغت أقغاو يغُُت. حقغٛى عهى يًهكت عهم :  -5ط

 نًٛثم كم لسى يُٓا سكُا  يٍ أسكاٌ اإلسالو انخًسح .
 



 و  ٔنٛس انًزكشاخ 6102يالزظح : انًصذس انشئٛسٙ نهطانة ْٕ انكراب انًذسسٙ انطثؼح 
 

 و  ٔنٛس انًزكشاخ 6102يالزظح : انًصذس انشئٛسٙ نهطانة ْٕ انكراب انًذسسٙ انطثؼح 

 

 و؟1191أغغطظ  14  فٙ آَاء انًعاْذاث انغٛاعٛت عهٗ إعالٌ  حشحبج انُخائج انخٙ يا   -6ط

 ٔانؼسكشٚح تٍٛ انثسشٍٚ ٔتشٚطاَٛا.ٛح ب( إَٓاء انًؼاْذاخ انسٛاس    أ( اذخار انشٛخ ػٛسٗ تٍ سهًاٌ آل خهٛفح نمة أيٛش دٔنح انثسشٍٚ.
 

 بًُاعبت حٕنّٛ يقانٛذ انغهطت؟ و1111ياسط 13فٙ  يا األعظ انخٙ أكذ عهٛٓا جالنت انًهك فٙ خطابّ انز٘ أنقاِ -9ط

 ٔشؼثّ.ب( لٛى انرشازى ٔانرؼأٌ ٔانرٕاصم تٍٛ انساكى نشفافٛح ٔانًصاسزح.           َٓح شايم ٚرًٛض تاس ضًٍ أ( انرمذو ٔاالصدْا
 

 اركش أبشص يا حضًُّ يٛثاق انعًم انٕطُٙ. -9ط

 ب( ذسٕل َظاو انسكى فٙ انثسشٍٚ إنٗ َظاو يهكٙ دسرٕس٘ ٔساثٙ.        شٚك يدهسٙ انشٕسٖ ٔانُٕاب.   أ( إػادج انسٛاج انُٛاتٛح ػٍ ط
 

 

 و.2442عّذد أبشص انخعذٚالث انذعخٕسٚت انخٙ أقشْا انًهك انًفذٖ ٔأصذسْا فٙ فبشاٚش  -1ط

دسرٕسٚح.                ب( األخز تانُظاو انثشنًاَٙ انًرًثم تانًدهس انٕطُٙ انز٘ ٚركٌٕ يٍ يدهس انشٕسٖ  حأ( ذسٕل انثسشٍٚ إنٗ يًهك

 ج( يُر انًشأج كافح زمٕلٓا انسٛاسٛح.          .ػضٕ(10ػضٕ( ٔيدهس انُٕاب انًُرخة)10) انًؼٍٛ

 ح يٍ خالل اسرسذاز دٕٚاَٙ انشلاتح انًانٛح ٔاإلداسٚح.د( ذؼضٚض انشفافٛح فٙ كافح إداساخ انذٔن

 

 يا انز٘ ٚذل عهٗ حعضٚض انشفافٛت فٙ كافت إداساث يًهكت انبحشٍٚ فٙ عٓذ جالنت انًهك حًذ بٍ عٛغٗ؟ -14ط

 و.1001اسرسذاز دٕٚاَٙ انشلاتح انًانٛح ٔاإلداسٚح فٙ انذسرٕس انًؼذل ػاو 

 

صاث ححققج فٙ عٓذ انشٛخ عٛغٗ بٍ عهًاٌ ال خهٛفت ٔ بعضٓا االخش فٙ عٓذ انًهك حًذ بٍ صُف االَجاصاث االحٛت انٗ اَجا -11ط 
 ( بجاَبٓا حغب انًعطٛاث انٕاسدة فٙ انجذٔل االحٙ :  √عٛغٗ ال خهٛفت بٕضع عاليت )  

 

 عٓذ انًهك حًذ بٍ عٛغٗ ال خهٛفت عٓذ انشٛخ عٛغٗ بٍ عهًاٌ ال خهٛفت اإلَجاصاث

    ح.ذأسٛس انسٛاج انُٛاتٛ

    اػالٌ انثسشٍٚ يًهكح دسرٕسٚح.

    ٔضغ انذسرٕس.

    اَشاء دٕٚاَٙ انشلاتح انًانٛح.       

    إػادج انسٛاج انُٛاتٛح.    

    يُر انًشأج كافح زمٕلٓا انسٛاسٛح.     
 


