
 

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 الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7country2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

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

دولة القانون–درس مملكة البحرین 

دخول 

دولة القانون–درس مملكة البحرین 

مادة التربیة للمواطنة 
األول اإلعدادي الصف 

درس مملكة البحرین 

دخول 

درس مملكة البحرین 



الكتاب المدرسي

المحتویات

أھداف الدرس 

مقومات دولة القانون 

السلطات في مملكة البحرین

مبدأ فصل السلطات
السابق

الكتاب المدرسي

المحتویات

أھداف الدرس 

مقومات دولة القانون : أوًال 

السلطات في مملكة البحرین:ثانیًا

مبدأ فصل السلطات:ثالثًا
التالي



أھداف الدرس 

.أن یتعرف المتعلم مقومات دولة القانون
أن یمیز المتعلم بین أنواع السلطات العامة في مملكة البحرین من أن یمیز المتعلم بین أنواع السلطات العامة في مملكة البحرین من 

.أن یبرزالمتعلم مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
أن یبین المتعلم وظائف واختصاصات أنواع القضاء والھیئات 

.أن یبدي المتعلم استعداده الحترام قوانین الدولة

السابق

أھداف الدرس 

أن یتعرف المتعلم مقومات دولة القانون - 1
أن یمیز المتعلم بین أنواع السلطات العامة في مملكة البحرین من  - 2 أن یمیز المتعلم بین أنواع السلطات العامة في مملكة البحرین من  - 2

.حیث ممثلیھا ووظائفھا
أن یبرزالمتعلم مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة - 3
أن یبین المتعلم وظائف واختصاصات أنواع القضاء والھیئات  - 4

.القضائیة في مملكة البحرین.القضائیة في مملكة البحرین
أن یبدي المتعلم استعداده الحترام قوانین الدولة - 5

التالي



مقومات دولة القانون
وجود الدستور

الفصل بین السلطاتالفصل بین السلطات

خضوع السلطات للقانون

تدرج القوانین

االعتراف بحقوق األفراد وحریاتھم

خضوع السلطات للقانون

تنظیم الرقابة القانونیة

السابق

مقومات دولة القانون: أوًال 

مقومات دولة 
القانون 

التالي



السلطات في مملكة البحرین

:أجب عن األسئلة:أجب عن األسئلة
عالم  یقوم نظام الحكم في مملكة  - 1

البحرین؟
من یتولى السلطة التشریعیة؟ - 2
  

السابق

السلطات في مملكة البحرین:ثانیًا
:من خالل قراءة المستند  اآلتي

التالي



السلطات 

السابق

السلطة التنفیذیةالسلطة التنفیذیة

السلطة القضائیة

السلطة التشریعیةالسلطة التشریعیة

التالي



مجلس الوزراءرئیس مجلس الوزراء

السابق

:السلطة التنفیذیة ویتوالھا

رئیس مجلس الوزراءالملك

التالي



مجلس الشورى
عضًوا یتم  40

تعیینھم من قبل الملك

مجلس النواب
عضًوا یتم  40یتكون من 

انتخابھم باقتراعات تشریعیة 

السابق

:السلطة التشریعیة ویتوالھا

مجلس الشورىالملك
40یتكون من 

تعیینھم من قبل الملك
التالي



تنظیم عمل المحاكمتنظیم عمل المحاكم

تصدر األحكام باسم الملك

32لمعرفة المؤسسات القضائیة في مملكة البحرین، و أدوارھا ارجع إلى الكتاب المدرسي الصفحة 

السابق

: السلطة القضائیة تتولى

تنظیم عمل المحاكمتنظیم عمل المحاكم

تصدر األحكام باسم الملك

لمعرفة المؤسسات القضائیة في مملكة البحرین، و أدوارھا ارجع إلى الكتاب المدرسي الصفحة 

التالي



مبدأ فصل السلطات

مزایا مبدأ الفصل 
بین السلطات

حمایة الحقوق والحریات وتحقیق 
العدل والمساواة ومنع االستبداد

حسن أداء وظائف الدولة و إتقانھا

ضمان احترام مبدأ سیادة القانون

السابق

مبدأ فصل السلطات:ثالثًا

یعني استقالل السلطات الثالث: السلطة 

التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة 

القضائیة مع التعاون فیما بینھا.

مزایا مبدأ الفصل 
بین السلطات

القضائیة مع التعاون فیما بینھا.

التالي



.السلطة في مملكة البحرین تتكون من سلطتین

أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة

.السلطة في مملكة البحرین تتكون من سلطتین

.من مقومات دولة القانون وجود الدستور

.الملك یتولى السلطة التنفیذیة والتشریعیة

.السلطة القضائیة تصدر األحكام باسم رئیس الوزراء

.  فصل السلطات یضمن احترام مبدأ سیادة القانون

السابق

السلطة في مملكة البحرین تتكون من سلطتین

أمام العبارة الصحیحة وعالمة) √ ) ضع عالمة 

نشاط

السلطة في مملكة البحرین تتكون من سلطتین

من مقومات دولة القانون وجود الدستور

الملك یتولى السلطة التنفیذیة والتشریعیة

السلطة القضائیة تصدر األحكام باسم رئیس الوزراء

فصل السلطات یضمن احترام مبدأ سیادة القانون

التالي



أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة

× .السلطة في مملكة البحرین تتكون من سلطتین

√ .من مقومات دولة القانون وجود الدستور

√ .الملك یتولى السلطة التنفیذیة والتشریعیة

× ×.السلطة القضائیة تصدر األحكام باسم رئیس الوزراء .السلطة القضائیة تصدر األحكام باسم رئیس الوزراء

√ .  فصل السلطات یضمن احترام مبدأ سیادة القانون

السابق

أمام العبارة الصحیحة وعالمة) √ ) ضع عالمة 

اإلجابة

السلطة في مملكة البحرین تتكون من سلطتین

من مقومات دولة القانون وجود الدستور

الملك یتولى السلطة التنفیذیة والتشریعیة

السلطة القضائیة تصدر األحكام باسم رئیس الوزراءالسلطة القضائیة تصدر األحكام باسم رئیس الوزراء

فصل السلطات یضمن احترام مبدأ سیادة القانون




