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مادة التربیة للمواطنة مادة التربیة للمواطنة 
الحلقة الثالثة

الصف الثالث اإلعدادي 
درسدرس

»وطنناسالمة 

مادة التربیة للمواطنة مادة التربیة للمواطنة 
الحلقة الثالثة

الصف الثالث اإلعدادي 
درسدرس

سالمة حمایة «



المحتویات

األھداف

دور الدولة الحكمة والمسؤولیة 
والشجاعة

الوالء ونبذ العنف « الوالء ونبذ العنف « 
»الوطنیةوالتمسك بالوحدة 

المحتویات

األھداف

دور الدولة الحكمة والمسؤولیة : أوًال 
والشجاعة

« المواطنین دور : ثانًیا « المواطنین دور : ثانًیا
والتمسك بالوحدة 



األھداف

.أن یتعرف المتعلم دور الدولة والمواطن في حمایة سالمة الوطن.أن یتعرف المتعلم دور الدولة والمواطن في حمایة سالمة الوطن

.أن یستنتج المتعلم السبل الصحیحة لحمایة سالمة الوطن

.أن یقدر المتعلم أھمیة حمایة سالمة الوطن.أن یقدر المتعلم أھمیة حمایة سالمة الوطن

األھداف

أن یتعرف المتعلم دور الدولة والمواطن في حمایة سالمة الوطن• أن یتعرف المتعلم دور الدولة والمواطن في حمایة سالمة الوطن•

أن یستنتج المتعلم السبل الصحیحة لحمایة سالمة الوطن•

أن یقدر المتعلم أھمیة حمایة سالمة الوطن• أن یقدر المتعلم أھمیة حمایة سالمة الوطن•



»والشجاعةوالمسؤولیة الحكمة 

دور الدولةدور الدولة

حوار التوافق 
الوطني 

اللجنة البحرینیة 
المستقلة لتقصي 

الوطني الحقائق الحقائق

الحكمة «الدولة دور : أوًال 

دور الدولةدور الدولة

اتفاقیة الدفاع تفعیل 
المشترك لدول 
الخلیج العربیة

إعالن حالة السالمة 
الخلیج العربیةالوطنیة الوطنیة



إعالن الّسالمة الوطنّیة
س�لطات  -الّدس�تورعل�ى بناء  -ھو إعالن یمنح 

البل��د وس��ائل اس��تثنائّیة مؤقت��ة للّتعام��ل الّس��ریع 
.والفّعال  مع خطر أو تھدید كبیرین

 والّتھدیدات ،م2011 العام أحداث علیھا انطوت
 وسیادة ،ورخائھ ،المجتمع ووحدة ،واستقراره

 ،خلیفة آل عیسى بن حمد الملك جاللة أعلن ،خلیفة آل عیسى بن حمد الملك جاللة أعلن
 لما اطبقً  الوطنّیة، الّسالمة حالة سالمتھا، عن
.

ھو إعالن یمنح 
البل��د وس��ائل اس��تثنائّیة مؤقت��ة للّتعام��ل الّس��ریع  إعالن الّسالمة الوطنّیة) 1(

والفّعال  مع خطر أو تھدید كبیرین

انطوت التي المخاطر جسامة إزاء
واستقراره ،الوطن أمن على شّكلتھا التي

أعلن واستقاللھا، ،البحرین مملكة أعلن واستقاللھا، ،البحرین مملكة
عن األّول والمسؤول الّدولة رأس
.البحرین مملكة دستور علیھ ینصّ 



تفعیل اتفاقیة الدفاع المشترك لدول الخلیج العربیة

 مجلس دول بین المبرمة مجلس دول بین المبرمة
 الّتضامن على تنصّ 

 داھم، خطر عضوأليّ 
 مشاركة الخلیجّیة 

 حدودھا حراسة 

شعار قّوات درع الجزیرة المشتركة

 حدودھا حراسة 

تفعیل اتفاقیة الدفاع المشترك لدول الخلیج العربیة -2

المبرمة المشترك الّدفاع اّتفاقّیة إلى ااستنادً  المبرمة المشترك الّدفاع اّتفاقّیة إلى ااستنادً 
تنصّ  التي ،العربّیة الخلیج لدول الّتعاون
عضوأليّ  دولة أّیة تعّرض حال في الّدفاعيّ 

 الدول شقیقاتھا من البحرین مملكة طلبت
 في " المشتركة الجزیرة درع قّوات " في " المشتركة الجزیرة درع قّوات "

.الحیوّیة منشآتھا وحمایة



اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق

 في وقعت التي األحداث، في للتحقیق
 لجنة وھي م،2011 ومارس فبرایر
 القانون مجال في الّدولّیین والخبراء

  رقم الملكيّ  باألمر تشّكلت العالم،
 بعد وذلك م،2011 یونیو 29 في بعد وذلك م،2011 یونیو 29 في

.المّتحدة األمم ضمن اإلنسان بحقوق

اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق -3

المستقلّةاللّجنة للتحقیق المستقلّة الملكّیة اللّجنة ھي
فبرایر شھري خالل البحرین مملكة
والخبراء الفقھاء من نخبة تضمّ 

العالم، صعید على اإلنسان وحقوق
في الّصادر م2011 لسنة )28( في الّصادر م2011 لسنة )28(

بحقوق المعنّیة الجھات مع الّتشاور



 المجتمع فئات إشراك 

حوار التوافق الوطني

 المجتمع فئات إشراك 
 أّكدھا التي بالدیمقراطیة،

 مختلف بین الوطني 
 في استمراریتھ على وحافظت

 التوصل وجرى مختلفتین،
 آمن مشترك لمستقبل آمن مشترك لمستقبل

 على الحكیمة البحرین مملكة قیادة حرصت

حوار التوافق الوطني - 4

 على الحكیمة البحرین مملكة قیادة حرصت
بالدیمقراطیة، والتمسك المصیریة، قراراتھا في

 الحوار فدعمت البحرین؛ مملكة دستور
وحافظت الوطن، في الفّعالة السیاسیة القوى

مختلفتین، زمنیتین فترتین على ُعقدت جلسات
لمستقبل األساس بھا وضعت شاملة مرئّیات إلى لمستقبل األساس بھا وضعت شاملة مرئّیات إلى

.ومزدھر



الوالء ونبذ العنف والتمسك بالوحدة الوطنیة

 من اّتخذتھ ما في حكومتھ

 العفويّ  الموقف ھذا 

 من آخر درًعا واألبيّ 

 وجھ في البحرین مملكة
مئات��الف�من�املواطن�ن�البحر��ّي�ن�
يخرجون�للّتنديد�بأعمال�العنف�

والّتخر�ب

الوالء ونبذ العنف والتمسك بالوحدة الوطنیة: دور المواطنین: ثانًیا

اإلدانة الّشعبّیة الواسعة لألحداث - 1

حكومتھ خلف وقوفھ البحرین شعب أعلن

 فكان ومكاسبھ؛ الوطن سالمة لحمایة تدابیر

واألبيّ  الغیور البحرین شعب من والّطبیعيّ 

مملكة بھا تحّصنت التي المنیعة، الّدروع

.األزمة



المبادرات التطوعیة

 تقویض إلى ھدف والذي

 ھذا تال وما الحیوّیة، مرافقھا ھذا تال وما الحیوّیة، مرافقھا

 بھا ترجم التي الّرائعة، األمثلة

 وسواعد ضمائر بادرت 

 وكان والتخریب، العنف 

نصب تذكارى في دیوان وزارة   َیظل أن في بارزٌ  دورٌ  البحرین
یخلّد ملحمة التطوع التربیة والتعلیم 

فى التعلیم 

المبادرات التطوعیة -2

والذي م،2011 العام أحداث لمؤامرة الوطنيّ  الّتیّقظ كان

مرافقھا سیر وتعطیل مؤّسساتھا، شلّ  خالل من الّدولة مرافقھا سیر وتعطیل مؤّسساتھا، شلّ  خالل من الّدولة

األمثلة أبرز من واسعة، نبیلة تطّوعّیة ھّبة من الّتیّقظ

 فقد اإلیجابّیة؛ المواطنة مفھوم البحرین مملكة شعب

 جرائم رفض إلى واالنتماء، بالوالء مدفوعة وطنّیة،

البحرین مملكة في الحیاة مسیرة تستمر أن على لحرصھا

.الصعبة الظروف وجھ في شامًخا واقًفا الوطنُ 



نشاط

م بسبب األحوال 2011أعلنت مملكة البحرین حالة السالمة الوطنیة عام 

:الخاطئةأمام العبارة ) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة

ضمت اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق نخبة من الفقھاء والخبراء الّدولّیین في 

أعلن شعب البحرین وقوفھ خلف حكومتھ في ما اّتخذتھ من تدابیر لحمایة 

.حوار التوافق الوطني اقتصر على جلسة واحدة

. الشعب البحریني لحمایة الوطن من المخاطر التي تھدد سالمتھ

نشاط

أعلنت مملكة البحرین حالة السالمة الوطنیة عام 
.الصحیة

أمام العبارة الصحیحة وعالمة) √ ) ضع عالمة 

.الصحیة
ضمت اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق نخبة من الفقھاء والخبراء الّدولّیین في 

.مجال القانون وحقوق اإلنسان 
أعلن شعب البحرین وقوفھ خلف حكومتھ في ما اّتخذتھ من تدابیر لحمایة 

.  سالمة الوطن ومكاسبھ
حوار التوافق الوطني اقتصر على جلسة واحدة

الشعب البحریني لحمایة الوطن من المخاطر التي تھدد سالمتھتكاتف 



اإلجابة

× م بسبب األحوال 2011أعلنت مملكة البحرین حالة السالمة الوطنیة عام 

أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة

√ ضمت اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق نخبة من الفقھاء والخبراء الّدولّیین في 

√ أعلن شعب البحرین وقوفھ خلف حكومتھ في ما اّتخذتھ من تدابیر لحمایة 

× .حوار التوافق الوطني اقتصر على جلسة واحدة

√ . الشعب البحریني لحمایة الوطن من المخاطر التي تھدد سالمتھ

اإلجابة

أعلنت مملكة البحرین حالة السالمة الوطنیة عام 
.الصحیة

أمام العبارة الصحیحة وعالمة) √ ) ضع عالمة 

.الصحیة
ضمت اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق نخبة من الفقھاء والخبراء الّدولّیین في 

.مجال القانون وحقوق اإلنسان 
أعلن شعب البحرین وقوفھ خلف حكومتھ في ما اّتخذتھ من تدابیر لحمایة 

.  سالمة الوطن ومكاسبھ
حوار التوافق الوطني اقتصر على جلسة واحدة

الشعب البحریني لحمایة الوطن من المخاطر التي تھدد سالمتھتكاتف 



تمنیاتنا لكم بالنجاح والتوفیقتمنیاتنا لكم بالنجاح والتوفیق


