
 

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 الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

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

                 https://almanahj.com/bh/8social                   

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

   

                  https://almanahj.com/bh/8social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   
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 ( الدعوة العباسية1الخالفة العباسية )
 
 
 (سرية....................   ) هـ كحركة111عام  الدعوة العباسية بدأت- 1
 
 (العباس عم النبي ص..................  )الذي يعود نسبه إلى  محمد بن عليأول من تولى أمرها هو  – 2
 
 (.الحميمة في أطراف الشامبث الدعاة إلى خراسان هي .................... ) القرية التي أقام فيها محمد بن علي ومنها – 3
 
 لدعوتهم؟لماذا اختار العباسيون خراسان مركزا  – 4
 في دمشق. بعدها عن مركز الخالفة األموية -أ
 وجود عدد كبير من الموالي خصوم األمويين فيها. -ب
 ة. استفحال الصراع فيها بين القبائل اليمنية والقيسي   -ت
 
 ()اإلمامالذي عرف بـ ......   إبراهيمهـ انتقلت الدعوة إلى ابنه 125سنة بعد وفاة محمد بن علي  – 5
 
  ( ) أبو مسلم الخراسانيبقيادة الثورة العباسية في خراسان ............... كلفه إبراهيم اإلمام  – 6
 
 ؟ و لماذا ؟متى أعلن الخراساني الثورة في خراسان  – 7
بمحاربة الثائرين  مروان بن محمدمنتهزا انشغال الخليفة األموي  مروحيث سيطر على عاصمتها  هـ132في عام    

 عليه في الشام و الجزيرة. 
 
 (. الفلوجة.... ) في معركة  هـ132 وجه الخراساني جيشا إلى العراق حيث انتصر على الوالي األموي – 8
 
 وأمر بقتله. الخليفة األموي مروان بن محمد سر الدعوة العباسية فقبض على إبراهيم اإلمام  اكتشف – 9
 
   (السفاحالعباس  )أبو...................... بعد إبراهيم أخوه تولى أمر الدعوة العباسية  – 11
 
 (  الكوفة هـ .  )132حيث بويع بالخالفة      .....    انتقل أبو العباس السفاح إلى – 11
 

 عرف معركة الزاب ) األطراف و النتائج (. – 12
 

 النتائج األطراف المعركة

 الزاب
 م051هـ/132 

 العباسيون بقيادة عبد الله بن علي. -
 األمويون بقيادة مروان بن محمد. -

 .بعد حوالي تسعين عاما على قيامها سقوط الدولة األموية -

 قيام الدولة العباسية. -

 .إلى العراق مركز الحكم من الشام نتقالا -

 
 (  احأبو العباس السف  كان أول خليفة عباسي هو ............   )  – 13
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ( التأسيس2الخالفة العباسية )

 
 
 (  )خمسةاستمرت الخالفة العباسية ما يزيد على ..... قرون.            - 1
 
  (. القرن الواحد سيطرة الخلفاء العباسيين الفعلية على السلطة لم تتجاوز .......   ) – 2
 
 ولماذا  اعتبر كذلك؟ من هو المؤسس الفعلي للخالفة العباسية ؟ – 3
 هو أبو جعفر المنصور.   
 .ثبت أركان الدولة .أ
 .وضع أسس النظام فيها .ب
  بنى بغداد عاصمة لها. .ج
 للدينار العباسي. ثبت مالية الدولة : بضربه .د
 
 ما الخطوات التي قام بها المنصور للسيطرة على الحكم ؟ – 4
 التصدي لطموح الفرس : قتل أبا مسلم الخراساني. .أ

 أخضع عمه عبد الله بن علي.القضاء على المعارضة داخل البيت العباسي :  .ب

ثورة محمد بن عبد الله قضى على معارضة العلويين بعد القضاء على القضاء على خصوم البيت العباسي: .ج
 .في الحجاز )النفس الزكية(

 
 ؟ بم تميزت سياسة العباسيين عن األمويين بالنسبة للواليات – 5
، وأهمليوا حييث نقليوا عاصيمتهم إليى العيراق اهتم العباسييون بالويييات الشيرقية التيي كيان معظيم سيكانها مين الفيرس    

  .الوييات الغربية
 
 الواليات الغربية ؟ ما أهم نتائج إهمال – 6

 مثل دولة األمويين في األندلس و دولة األدارسة في المغرب. فة العباسيةدول مستقلة عن الخاليام ق  .أ
 عدم ايهتمام باألسطول البحري. .ب

 
 
 ؟ و ما أهم نتائج ذلك ؟بم تميزت سياسة العباسيين االقتصادية  – 7
   .توقف حركة الفتوحات في عهدهماهتماما كبيرا بسبب اهتموا بالتجارة و الزراعة    
 
 خاصة أن العباسيين تمركزت خالفتهم في العراق.النتائج : برزت البصرة كمركز تجاري أساسي    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 عهد الخلفاء األوائل( 3الخالفة العباسية )

 
 الالحقة؟عن العهود العباسية  هـ(232-132) العهد العباسي األولبماذا تميز  – 1
   .تميز بسيطرة الخلفاء التامة على السلطة   
 
 على أسرة البرامكة ؟لماذا قضى الرشيد  – 2
 اإلمساك بالسلطة التنفيذية.   الوزارةألنهم حاولوا من خالل منصب   
 
 ما سبب الصراع بين األمين و المأمون ؟ – 3
  األمين ثم المأمون. بالخالفة إلىبسبب نظام ويية العهد ألكثر من شخص حيث أوصى الرشيد    
 
 كيف انتهى الصراع بين األمين والمأمون ؟ – 4
 على األمين المدعوم من العرب.انتهى بانتصار المأمون الذي كان مدعوما من الفرس    
 
    كيف برز النفوذ الفارسي من جديد بعد وفاة الرشيد ؟  – 5
الفضل بن سهل في منصب الوزارة لكنه بعد انتصار المأمون بسيوف الفرس أعاد لهم نفوذهم و اعتبارهم حيث عين   

 ، فقتل وزيره الفارسي الفضل بن سهل.سرعان ما ضاق بهذا النفوذ 
 
             فارسي فعليا ؟ و كيف ؟انتهى الصراع العربي المتى  – 6
 القوتين معا.لضرب  باألتراكانتهى في عهد المعتصم الذي استعان    
 
 علل: استعان المعتصم باألتراك في الجيش العباسي. – 7
 السلطة التنفيذية.الفارسي معا و الحد من تدخالتهم في  –النفوذ العربي لضرب    
 
 ماذا كانت نتيجة استعانة المعتصم باألتراك ؟ – 8
  .فتح الباب أمام عهود من سيطرة القوى العسكرية على الخالفة العباسية   
 
 ما أهداف الحمالت العسكرية العباسية على األراضي البيزنطية ؟  – 9

 .إجبار البيزنطيين على دفع ضريبة سنوية كما حدث في عهدي المهدي والرشيد 
  الذي انتصر عليهم  المعتصمأو الرد على اعتداءات قام بها البيزنطيون على مدن عربية كما حصل في عهد

 .عموريةفي 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  الضعف وقيام الدول شبه المستقلة دوعه( 4الخالفة العباسية )

 
 (لمتوكل)ا     الحادة. واينقسامات السياسيةبداية لعهود من الضعف ............... كانت ويية  – 1
 
 الضعف؟عهود لمن أصبحت السيطرة على مراكز الخالفة في  – 2
 

  هـ.333 – 232األتراك : من 
  هـ.330 – 333البويهيين : من 
  هـ591 – 330السالجقة : من 
 
 ما نتائج سيطرة القوى العسكرية على السلطة في الدولة العباسية ؟ – 3
 قيام عدد من الدول في أطراف الخالفة ، إما مستقلة عن المركز أو خاضعة له إسميا.    
 
 ، أهم أعماله ، لماذا انفصلت عن الدولة العباسية ( ؟سم أهم هذه الدول ) أذكر المؤسس ، مكان التأسيس  – 4

 العباسية؟لماذا انفصلت عن الدولة  أهم أعمال المؤسس المكان المؤسس الدولة

 مصر أحمد بن طولون الطولونية

 بنى جيشا قويا. -
 .نشر األمن وايستقرار في مصر -
 بنى مدينة القطائع. -
 بنى مسجد أحمد بن طولون. -

سييياءت عالقتيييه بالخالفييية بسيييبب 
فييأعلن  الشييام،طموحييه فييي بييالد 

 ايستقالل عن الخالفة العباسية.

 مصر جغ  محمد بن ط   اإلخشيدية
الجيييييي  ، حييييير  عليييييى تقويييييية  -

وايهتمييييييام بيييييياألمن والعميييييييران ، 
 وايقتصاد.

سييياءت عالقتيييه بالخالفييية بسيييبب 
فاسييتقل  الشييام،طموحييه فييي بييالد 

 بمصر.

 غزنة   األمير البتكين الغزنوية

بلغت هذه الدولة أوج قوتها فيي عهيد 
 :الذي محمود الغزنوي

فييي العصيير  نشييح حركيية الفتييوح - 
 العباسي.

نشييير اإلسيييالم فيييي بيييالد الهنيييد و  -
 ...الصين 

- 

 
 .(المعتز – )التركيقامت الدولة الطولونية في عهد النفوذ .....................  أيام الخليفة .....................    – 5
 
 (البويهي – )التركيقامت الدولة اإلخشيدية في عهد النفوذ ............................................   – 6
 
 (والسلجوقي )البويهيعاصرت الدولة الغزنوية عهدي النفوذ ..............................  – 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قيام الدولة األموية في األندلس ( 5الخالفة العباسية )

 
حيث أقام متسترا عند  المغرب والوصول إلىمن النجاة بنفسه  عبد الرحمن بن معاويةتمكن  الزاب،معركة  بعد – 1

 البربرية. نفزةأخواله من قبيلة 
 
 األندلس؟تم تأسيس الدولة األموية في كيف  – 2
فرحبيوا بقدوميه نظيرا للصيراع عليى  األنيدلس،وهو في المغيرب بأنصيار األميويين فيي  بن معاوية اتصل عبد الرحمن   

حييث انضيمت فعبر مضيق جبل طارق إليى األنيدلس  البالد.كانت تعانيها  والفوضى التي واليمنيين،السلطة بين القيسيين 
ثيم زحيف معهيم إليى قرطبية ودخلهيا سينة  الفهيري.يوسيف بين عبيد اليرحمن إليه القبائل اليمنية المعارضة لليوالي القيسيي 

   ليؤسس الدولة أموية جديدة دامت حوالي ثالثة قرون.هـ 138
 
 بالداخل؟لماذا لقب عبد الرحمن بن معاوية  – 3
  بدخوله المظفر إلى األندلس. تيمنا   
 
 الداخل؟ما أهم األعمال التي قام بها عبد الرحمن  – 4
 تصدى بحزم لخطر األسبان. .أ
 .تحدى الدولة العباسية التي فشلت في القضاء عليه .ب
 
 من الذي لقبه بـصقر قريش ؟ و لماذا ؟ – 5
 العباسية في القضاء عليه. وفشل الدولة األسبان،ألنه تصدى لخطر  المنصور،لقبه بذلك الخليفة العباسي أبو جعفر   
 
 كيف بدأت حضارة األندلس في عهد اإلمارة ؟ – 6
 ازدهرت قرطبة وباتت مقصد العلماء والشعراء ، وملجأ الهاربين من الحكم العباسي.    
 
   ، كانت أصيبت اإلمارة األموية بالضعف في منتصف القرن الثالث الهجري ، ولما تولى عبد الرحمن بن محمد  – 0

 سلطة أمير الدولة ي تتجاوز قرطبة و محيطها.       
 
  .في توحيد األندلس من جديد بن محمد )الثالث( عبد الرحمننجح  – 8
 
 األندلس؟الخالفة األموية في  الله()الناصر لدين  عبد الرحمن الثالثلماذا أعلن  – 9
 .)تونس( و قيام الخالفة الفاطمية في شمال أفريقيا العباسية،بسبب ضعف الخالفة    
 
  الثالث ، وسقطت الخالفة ، وقامت على أنقاضها دويالت عدة عرفت بـ .... عبد الرحمنعادت الفوضى بعد وفاة  – 11
 ( دويالت الطوائف)       
 
 ( مملكة غرناطة...                ) انهارت هذه الدويالت الواحدة تلو األخرى أمام األسبان و كان آخرها  – 11
 
         ( أراغون و قشتالةم على يد اتحاد إمارتي .............                     ) 1392سقطت مملكة غرناطة عام  – 12
 
 وبسقوط غرناطة انتهى وجود العرب والمسلمين في األندلس. – 13
 
 
 
 
 
 



 قيام الخالفة الفاطمية في مصر ( 7الخالفة العباسية )
 
 (إلسماعيلية)ا           تفرعت الدعوة الفاطمية عن الدعوة ...  -  1
 
 ؟والقضاء على الخالفة العباسية  لبناء دولتهم ما النظرية التي استند إليها الفاطميون  – 2
 فاطمة الزهراء )ع( بنت الرسول ) ( .يرى الفاطميون أن الخالفة حق ألبناء علي )ع( من      
 
 أين أسس الفاطميون دولتهم األولى ؟ و كيف ؟  - 3
 في تونس .   
استمالة حجاجا من المغرب إلى دعوته فدعوه لمرافقتهم إلى تونس حيث تمكن الداعية الفاطمي أبو عبد الله الشيعي من    

  ة .هـ ، و تأسيس الدولة الفاطمي290سنة ، من القضاء على نفوذ األغالبة ، فتمكن بدعم من أهلها 
 
 ( عبيد الله المهديكان أول خليفة فاطمي ....        )  – 3
 
 ( المهدية ...........             )أول عاصمة للدولة الفاطمية في تونس هي  – 5
 
 كيف انتقلت الخالفة الفاطمية إلى مصر ؟  – 6
  حيث  المعز لدين اللههـ في عهد الخليفة 358سنة  والسيطرة عليها هزيمة اإلخشيديين من جوهر الصقليتمكن القائد    
   التي أصبحت عاصمة الفاطميين الجديدة. القاهرةبنى    
 
 الفاطميون بالد الشام ؟متى احتل  – 7
 .جعفر بن فالحبقيادة  هـ359في عام    
 
 ؟الفاطميين على الشام فترة طويلةلماذا لم تستمر سيطرة  – 8
  بسبب:   
 . مع القرامطة أ  . ثورات القبائل العربية المتحالفة ضدهم     
 الحمالت الصليبية على الشام ، أجبرتهم على التراجع.ب .     
 
 وجوه الشبه و االختالف بين نظام الحكم الفاطمي و العباسي. اذكر – 9
 . منصب الوزارةفي الحكم و اقتبسوا عنهم  الوراثةاعتمد الفاطميون ، كالعباسيين نظام   

إي أنهم تميزوا عن العباسيين ببناء أسطول بحري قوي سيطروا به على البحر المتوسح ، و ساعدهم في فتوحاتهم و نشر 
 دعوتهم.
 

 ما أشهر آثار الفاطميين في مصر ؟ – 11
 الجامع األزهر ، و مسجد الحسين ...      
 

 ما العلوم التي اشتهرت بها مصر في أيام الفاطميين ؟ – 11
 الفلسفة ، التاريخ ، الصيدلة ، الطب ...     
 

 بالشعر ؟لماذا اهتم الفاطميون  – 12
 شجعوا شعراء المذهب اإلسماعيلي لينشروا دعوتهم بين الناس.   
 
 
 
 
 
 



 النظام السياسي و العسكري ( 8الخالفة العباسية )
 

 حدد عناوين مرتكزات النظام السياسي للعباسيين . -  1
 . الخالفة 
 . الوزارة 
 .  الجي 
 
 المنصور()الخليفة العباسي الذي قال:" إنما أنا سلطان الله في أرضه" هو ...                         – 2
 
 كيف كانت تتم تولية العهد في العصر العباسي ؟ و ما نتائجها ؟ – 3
 .ساروا على نهج أسالفهم األمويين في تولية العهد يثنين من أبنائهم   
 .نتج عن ذلك صراعات على الحكم بين األخوة ، وبين العرب و الفرس الذين دعموا هذا أو ذاك   
 
 ألتراك ؟ و ما نتائج ذلك ؟لماذا استعان المعتصم با – 4
 استعان باألتراك للقضاء على القوتين المتصارعتين العربية و الفارسية .   
 بعده.هيمنة األتراك على الخالفة العباسية  أدى ذلك إلى   
 
 ( الفرسظهر منصب الوزارة في العهد العباسي بسبب تأثر العباسيين بـ ............      )  – 5
 
 علل : احتل الفرس منصب الوزارة في عهد الخلفاء األقوياء. – 6
 الثورة العباسية.تقديرا لدورهم في       
 
 ( أبو سلمة الخالل...........       )  كان أول من اتخذ لقب وزير ، فعرف بوزير آل محمد – 0
 
 فيما بعد ؟لماذا فقد منصب الوزارة أهميته  – 8
 بسبب تحول السلطة الفعلية إلى قادة الجي  ثم إلى أمير األمراء .   
 
 العباسي ؟نواة الجيش لماذا شكل الفرس الخراسانيون حتى عهد المعتصم  – 9
 إسقاط الدولة األموية.بسبب إسهامهم في  .أ
 مع أخيه األمين.وإيصال المأمون إلى سدة الخالفة بعد صراعه  .ب
  

 وكيف ؟ القتال العباسي ؟متى تطور نظام  – 11
 الفرسان.تشكيل الهالل : قلبه من المشاة و الرماة وجناحاه من في عهد نفوذ السالجقة حيث اتخذ الجي  أثناء الحرب     

 .وهذا يسمح بايلتفاف على العدو  
 

 ؟ و ما نتيجة هذا التراجع ؟لماذا تراجعت فكرة الجهاد في عصور االنحدار  – 11
 .بسبب تدخل الجي  في شؤون السياسة و الصراع على الحكم     
  عن القيام بدوره في صد أخطار الصليبيين و المغول.تقاعس الجي       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  والقضاء اإلدارة( 9العباسية ) الخالفة

 
 في العهد العباسي و حدد مهماتها. ذكر أهم الوظائف اإلدارية التي برزت ا -  1

 المهام الوظيفة الرقم
  .إدخال الناس على الخليفة الحاجب 1
 كان مسئوي عن األمن وتنفيذ أحكام القضاة   صاحب الشرطة 2
 المراسالت اإلدارية والسياسية وختمها بخاتم الخليفةنشر المراسيم وتحرير  الكاتب 3
   
 
  و حدد مهامها . العباسي هداذكر أهم الدواوين التي برزت في الع – 2
 على رأس كل منها كاتب وهي : رئيسية توزعت الدواوين إلى أربع مجموعات    

 المهام الديوان الرقم
 للمراسالت اإلدارية و السياسية. الرسائل 1
 للشؤون المالية الخراج 2
 لتنظيم الجي  الجند 3
 الرقابة على إدارات الدولة كلها البريد 4
 

 إضافة إلى دواوين أخرى مستحدثة منها : ديوان الصوافي و ديوان النفقات و ديوان المظالم.
 
 كيف تطور النظام القضائي في العصر العباسي ؟ – 3
 الحنبلي .: الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، في اإلسالم األربعةالفقهية  المذاهب أصبح بعد ظهور المذاهب قضاة يمثلون   
 
 من استحدث منصب قاضي القضاة ؟ ولماذا ؟ – 4
 .المرجع القضائي األعلى ليكون ووالوييات الخليفة العباسي هارون الرشيد ليقوم بمهمة تعيين القضاة في العاصمة    
 
 ومن يساعده . حدد مهام قاضي المظالم . – 5
، و  يقوم بمهمة النظر في الدعاوي على عمال الخراج، في حال إرهاقهم الرعية بالضرائب ، ويراعي إقامة العبادات   

 .يتابع الشؤون المتعلقة بالدولة
 والفقهاء والكتاب والشهود.ويساعده في مهامه هيئة من األعوان والحكام    
 
 ؟ ما مهام المحتسب ؟ و بمن ارتبط – 6
 كان مسئوي عن كل ما يتعلق بالنظام العام.   
 ارتبح بالقضاء.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االقتصاد(11الخالفة العباسية )
 
 األموية ؟لماذا اختلفت المرتكزات االقتصادية في الدولة العباسية عنها في الدولة  -  1
هذه الحركة التي ركدت أما في الدولة العباسية ألن الدولة األموية اعتمدت بشكل أساسي على موارد حركة الفتوح ،    

التجارة يقتصادها هي قيامها ، فاعتمدت مرتكزات جديدة و رفعت الضريبة عن الفرس ألنهم أسهموا في في عصرها 
 والصناعة والزراعة.

 
 اذكر األسباب التي أسهمت في سيطرة العباسيين على طرق التجارة البرية و البحرية ؟ – 2
 مركزا وسطا بين الهند و الصين و أفريقيا و أوروبا.ألنها احتلت  -   
 و إشرافها على مداخل البحر المتوسح و البحر األحمر و الخليج العربي. -   
 
 التجارة ؟ما نتائج سيطرة العباسيين على طرق  – 3
 أصبحت بغداد مركزا رئيسيا للتجارة البرية.  -   
 أقيمت فيها الفنادق يستقبال التجار األجانب و قوافلهم. -   
 
 كر الوسيلة المستعملة في النقل. سم البضائع التي كانت تنقل برا و اذ – 4
 – 31) تقطع يوميا بين  من البضائع كانت الجمال وسيلة النقل البري حيث تحمل قوافلها ما خف وزنه وغال ثمنه  
 .(كلم51
 
 حدد البضائع التي كانت تنقل بحرا . – 5
 و خصص للبضائع الثقيلة.كان النقل البحري أقل كلفة    
 
 ( البصرة في العصر العباسي .............................   )أهم المراكز التجارية البحرية  – 6
 
 ( الدفة) المالحون العرب في توجيه سفنهم الشراعية ...............  استعمل   - 0
 
 (النجوم بـ .............................. ) استرشد المالحون العرب  – 8
 
 كيف شجع العباسيون الصناعة ؟ – 9
 أقاموا أسواقا خاصة بالصناعيين والحرفيين. -   
 مراقبة األسواق و منع الغ  )بواسطة المحتسبين(.  -   
 

 ؟ لعباسيون الزراعةكيف شجع ا – 11
 .استحدثوا قنوات لجر المياه ونواعير ترفعها من مجاريها -   
 جففوا المستنقعات لتحويلها إلى أراض صالحة للزراعة. -   
 
 عرف العرب نتيجة لعالقاتهم بالشعوب األخرى زراعات جديدة مثل ............................. – 11
 (واألرزالسكر  )قصب       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 .......................................................هذه الخريطة تمثل الدولة ....................... -

 ........................................................................................أول عاصمة لها   -

 .............................................العاصمة التي بناها أبو جعفر المنصور ................ -

 ................................................الدولة التي تجاورها .................................... -

 ...............................................بحر الروم اسمه حاليا ................................... -

 .......................................البحر الذي يقع غرب شبه الجزيرة العربية هو ............. -

 ....................................تي اهتم بها العباسيون .....................الوييات العباسية ال  -

 المدينة التي أصبحت أهم المراكز التجارية البحرية في العصر العباسي ...................... -

 في المكان المناسب على الخريطة. األندلسأقام األمويون دولة في األندلس .. أكتب كلمة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المواطنة وقيم االجتماعية المؤسسات
 .االجتماعية المؤسسات عرف- 1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .......             حسب االجتماعية المؤسسات تتعدد – 2
 

 .البحرين مملكة في االجتماعية المؤسسات عدد – 3
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ المجتمع في األولى اللبنة هي ما – 4
 ( األفراد حياة في تأثيرا وأعظمها)  -------------------------    
 ؟ االجتماعية التنشئة في األسرة تلعبه الذي الدور ما – 5

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التسامح؟ لتكريس األبناء في ترسيخها لآلباء يمكن التي القيم ما – 6
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 المدرسة؟ وظائف ما – 7
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ المسجد يؤديها التي البارزة األدوار ما – 8
•-------------------------------------------------------------------------------------- 
•-------------------------------------------------------------------------------------- 
•-------------------------------------------------------------------------------------- 
•--------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ المأتم بها يقوم التي الوظائف ما – 9
•------------------------------------------------------------------------------------------- 
•------------------------------------------------------------------------------------------- 
•------------------------------------------------------------------------------------------- 
•------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .الثقافية و االجتماعية الجوانب إلى تتعداها بل ، فقط الدينية الجوانب على المأتم دور يقتصر ال -
 

 ؟ الخيرية الصناديق بها تقوم التي االجتماعية األدوار أهم ما -11
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 الرياضية؟ أو الثقافية التربوية، االجتماعية المؤسسات ما – 11
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الشبابية؟ والمراكز األندية أهداف أو مهام ما – 11
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 .............         نادي هو( م1913) العشرين القرن مطلع في كان البحرين في نادي أول -13



 الجمعيات؟ أهداف أهم ما – 14
 --------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 التسامحمدرسة الدراز اإلعدادية للبنين                                            

 قسم المواد االجتماعية
 عرف بأسلوبك مفهوم التسامح. – 1

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

-- 
 ما أهمية التسامح؟ – 1

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
----- 

 ( في الخانة المناسبة:صنف العبارات التالية حسب نوع التسامح بوضع عالمة ) – 3
 سياسي اجتماعي ثقافي فكري ديني العبارة الرقم
      احترام أدب الحوار 1
      التعايش بين األديان 2
      احترام التنوع الثقافي وحمايته 3
      واالجتهادالحق في االبداع  4
      ممارسة الشعائر الدينيةحرية  5
      التعارف والتقارب بين األفراد والفئات 6
      المذهبي التعصبرفض  7
      ازدهار الحياة الديمقراطية 8
      ضمان الحريات السياسية 9
      تعزيز التفاعل الثقافي والحوار بين الحضارات 11
      الثقافيالغنى  11
      االنفتاح على مظاهر التجديد 12
      تماسك المجتمع 13
      نبذ التعصب 14
        تعزيز الوحدة الوطنية 15

 أعط أمثلة من الواقع على التسامح في مملكة البحرين: – 4
------------------------------------------------------------------ :تسامح ديني -

- 

---------------------------------------------------------------: اجتماعي تسامح -
- 

----------------------------------------------------------------: سياسي تسامح -
- 

 -----------------------------------------------------------------: فكري تسامح -



 -----------------------------------------------------------------: ثقافي تسامح -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطفل
 
 م هي ................      1989عام  حقوق الطفل إصدار اتفاقيةالمنظمة المعنية باألطفال والتي أسهمت في  -  1
 (   م1991وق الطفل عام ...............  ) صادقت مملكة البحرين على اتفاقية حق – 2



 تعتبر اتفاقية حقوق الطفل ................... لها صفة .................. للدول المصادقة عليها. – 3
    

 ما تعريف الطفل كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل؟  – 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
 ما المبادئ التي تؤكد عليها اتفاقية حقوق الطفل؟ – 5

 -----------------------------------------------------------------أ  .    
 -----------------------------------------------------------------ب.    
 -----------------------------------------------------------------ج .    
 ؟ما أقسام حقوق الطفل – 6

 األمثلة القسم الرقم

 حقوق التمتع 1

-  
-  
-  
-  
-  

 حقوق الحماية 1

 
-  
-  
 

 حقوق المشاركة 3

 
 في النشاطات المجتمعية وتشمل: -
-  
-  
-  
- 
 

 

 البحرين و ميثاق العمل الوطني ( ؟ مملكة ما حقوق الطفل في مملكة البحرين ) التي نص عليها دستور – 7
    -  
    -  
    -  
    -  
عدلت مملكة البحرين قوانينها لتتوافق مع االتفاقيات التي صادقت عليها، ومن هذه القوانين قانون الخدمة  – 8

 العسكرية الذي رفع سن التجنيد إلى ....... سنة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ما األدوار التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في دعم حقوق الطفل؟ – 9

 األدوار المؤسسة الرقم
  - والتعليم وزارة التربية 1



-  
-  
-  
-  
 

لشباب وزارة شئون ا 1
 والرياضة 

-  
-  
-  
 

التنمية  العمل و وزارة 3
 االجتماعية

-  
-  
-  
 

 وزارة الصحة 4

 توفير الخدمات الوقائية والعالجية وتشمل:
 
 
 
 

 وزارة الداخلية 5
-  
-  

 

 
 

 . بالتعاون مع الوزارات  للشباب علل: إعداد وزارة شئون الشباب والرياضة برامج متعددة – 11
 -------------------------------------------------------------: ا . بهدف   

 ------------------------------------------------------------ب .            
 
 
 
 
 
 
 
 


