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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة التربية للمواطنة الخاصة بـ   اضغط هنا    
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 مملكة البحرين                                                                      االسم : .................................

 وزارة التربية والتعليم                                                             الصف الرابع / .........
 المادة / التربية للموطنة                                          اتللبن االعدادية االبتدائية البديعمدرسة 
      
 
 
 

 هل الصداقة ضرورية في حياة اإلنسان ؟
المتبادل ، والمشاركة نعم فهي رابطة تجمع بين البشر وتبعث فيهم روح التعاون والتضامن ، واالحترام 

 الجماعية ، وتجنب الفرد األنانية واالنعزال عن الناس .
 

 من هم األصدقاء ؟
عالقة اجتماعية وثيقة ، تقوم على مشاعر الحب هم األشخاص الذين تربطنا بهم في المدرسة أو المجتمع 

 واالحترام ، ويشاركوننا أفراح الحياة وأحزانها .
 

 ما معنى الصداقة ؟
 قة نناانية بين شخصين أو أكرر ال ينتميان لنف  العائلة . هي عال

 
 ما هي خصائص الصداقة ؟

 المحبة . -1
 التناصح بين الصديقين . -2
 تقارب العمر بينهما . -3
 

 ما هي صفات الصديق الجيد ؟
   
 
 
 
 
 
 
 

 ينبغي مراعاتها ؟ما هي آداب الصداقة التي 
  
 
 
 
 
 

 (( جماعة االصدقاء ))الدرس الرابع 

 ذو خلق ودين متسامح وفي

 نصوح متعاون كريم

 
 .شخصية لمصلحه وليس وجل عز ااا في واألخوة الصداقة تكون أن -
 . ولين برفق صديقة الصديق ينصح أن -

 . غاب إذا عنه ويسأل يزور أن -

 .أن يشاركه أفراحه وأحزانه  -



 
 

 ما أنواع االصدقاء ؟

 
               

 ما هي الصداقة الزائفة ؟

 هو الصديق الذي يحثك على تكسير الطاوالت / الكذب / المشاجرة وغيرها

 ماهي الصداقة الحقة ؟

 أن تعطي لغيرك قبل أن تأخذ ، والوقوف مع الصديق في الشدة ، يحفظ سرك .

 

 اصدقائي يا أمي ؟ كيف أختار

 يابني ،،،،   

 
 إعداد االستاذ / حسين يوسف المرزوق

 : االصدقاء نوعان 

وهم الذين يقفون إلى جانبك في أوقات الشدة والرخاء ، ويتعاونون : أصدقاء مخلصون 
 .جماعة أصدقاء البيئة ، وجماعة أصدقاء المكتبة : معك في إنجاز أعمالك ، مثل 

وهم الذين اليليق باإلنسان االنتماء إليهم ، من هؤالء الشباب المنحرفون : أصدقاء سوء 
    .ارسون أعماالً مخلة باآلداب في سلوكهم الطائشون في تصرفاتهم الذين يم

في أي مجتمع بشري هناك رفقاء يشجعونك ويزرعون في قلبك األمل ،          

فعندما ترافقهم تشعر بالسرور واالنشراح ، النهم يتميزون بالحيوية والجدية في 

المدرسة ويحرصون على العمل والنجاح ، فهؤالء صادقهم وتشبث بهم ، وهناك 

يحثونك على اللعب واللهو في على النقيض من هؤالء ، أعني رفقاء السوء الذين 

أيام الدراسة وينصحونك بالغش في االمتحانات لضمان النجاح ، فهؤالء احذرهم 

 واعلم أن النجاح يولد نجاحاً يابني . 



 
      
 
 
 

 من هم األطفال ؟
 سنة . 11أعمارهم هم الذين لم تتجاوز 

 
 ما المنظمة التي اقرت اتفاقية حقوق الطفل ؟

 منظمة األمم المتحدة .
 

 ى األطفال باهتمام كبير لدى الدول والمنظمات العالمية ؟ظهل يح
 نعم ، وذلك لكونهم عنصراً أساسياً في المجتمع ، وباعتبارهم بناة الماتقبل .

 
 ما هي حقوق الطفل ؟

 حق الحياة . -1
 الحصول على قدر كاف من الغذاء وتوفير الماكن المالئم .الحق في  -2
 الحق في الرعاية الصحية وفي تلقي التعليم اإللزامي والمجاني . -3
 

 ما الرعاية التي يوفرها الوالدان ألطفالهما ؟
 الماكن والملب  واألكل وغيرها .

 
 ما واجبك تجاه والديك ؟
 االحترام والتقدير والطاعة .

 
 ت المؤسسة الخيرية الملكية ؟في أي عام أنشئ

 م2001يوليو  11
 

 أهمية وجود المؤسسة الخيرية الملكية ؟
 هي مؤساة خيرية تهتم برعاية األيتام واألرامل والمحتاجين في مملكة البحرين .

 
 ما انجازات المؤسسة الخيرية الملكية ؟

 كفالة األيتام واألرامل . -1
 توفير ماتلزمات التعليم الجيد لأليتام . -2
 تنمية قدرات األطفال ، والدفع بهم نحو اكتشاف مواهبهم . -3
 تقديم المااعدات االجتماعية ، والصحية . -1

 ما الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية إلى األطفال ؟
 

قام لرعاية األمومة والطفولة تعتني بصحة األم الحامل وطفلها الجنين ، كما يوجد قام خاص بتقديم 
 الالزمة نلى األطفال .الرعاية الصحية 

 (( 1حقوق الطفل  ))الدرس الرابع 



 
 لماذا تقوم المراكز الصحية بتطعيم األطفال ؟

 
 . مراضلتحصينهم من األ

 
 ما الخدمات أو الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ؟

 
 بناء المدارس وتجهيزها بالمالعب الرياضية والمختبرات ومراكز مصادر التعلم وأجهزة الحاسوب  -1
 ليمية المتطورة ، ليقوم بتدرياها مجموعة من المعلمين المؤهلين تأهيالً عالياً .تصميم المناهج التع -2
 اعتماد الخطط والبرامج التربوية التي تراعي النمو الشامل للطفل عقلياً وجامياً ونفاياً . -3

 
 
                               ما حقوق وواجبات الطفل في المدرسة ؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الحقــوق

 التعليم .

 المساواة .

 المشاركة في الحياة المدرسية .

 الواجبات

 المواظبة على الدراسة .

 احترام االنظمة والقوانين .

 



      
 
 

 ما هي حقوق الطفل ؟

 حق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة أن ينالوا عناية خاصة . -1

 األطفال مجموعة من الحقوق أياً كان لونهم أو جناهم أو عرقهم .لجميع  -2

 حق الطفل في الحصول على المعلومات من أي مصدر . -3

 حق الطفل في الراحة واللعب والمشاركة في األنشطة الرقافية والفنية . -1

 من هم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ؟

على استيعاب ما يدور حولهم بابب اصابتهم بنوع من هم االشخاص الذين يحتاجون لمعاملة خاصة للقدرة 
 االعاقات المختلفة .

  ما شعورك لو أنك سافرت إلى إحدى الدول ، وتعرضت هناك للتمييز على أساس عرقك ؟

 عدم االمان .

 عدم الراحة في البلد .

 ؟أذكر بعض المؤسسات أو المراكز التي ترعى ذوي االحتياجات الخاصة في مملكة البحرين 

 معهد األمل . -

 مركز الحد لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة . -

 المؤساة البحرينية لالحتياجات الخاصة . -

 مركز كيان للتربية الخاصة . -

 مركز أنماء للتربية الخاصة . -

 مركز الدانة للتربية الخاصة . -

 الوحدة المتنقلة لذي االحتياجات الخاصة . -

 لى الراحة واللعب ؟حصول الطفل عمن المسؤول عن توفير أماكن 

 الدولة .

 إ

 

 
 يعتمد مديرة المدرسة  إعداد المعلمة              إشراف منسقة مادة اجتماعيات         متابعة المديرة المساعدة

 الكبيسي ايمان                     هالل  عايده.أ                            الفهيد فاطمة. أ               بتهاج  الستريأ . أ 

 

 (( 2حقوق الطفل  ))الدرس الرابع 



                                


