
 

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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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الفصل الثاني مواطنة مادة الملخص لدروس امتحان 
 ثامنللصف ال
 

 الطفلقوق ح
 نبذ العنف 

 

 2018 مايو 9 :الموافق ربعاءااليوم   متحانموعد اال
 : الكتاب هو المقّرر األساسي للمذاكرةمالحظة 
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 حقوق الطفل 

 : اتفاقية حقوق الطفل

 . أصدرت اتفاقية حقوق الطفل م1989الدولية المعنية باألطفال : اليونسيف عام  المنظمة

التي يؤكد عمل جماعي شاركت فيه دول العالم ، بهدف تعزيز ودعم حقوق الطفل  تعريف اتفاقية حقوق الطفل:
  . اإلسالمي عليها الدين

  م .1991صادقت مملكة البحرين عليها 

  : تعريف الطفل

 سنة ، ما لم يبلغ سن الرشد بحسب قانون بلده  . 18كائن بشري سنه أقل من 

 : مبادىء اتفاقية حقوق الطفل

 

 

 

 

 

 -رئيسية : مجموعات ثالث : حقوق الطفل  المجموعات التي تشتمل عليها اتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

بصرف عدم التمييز بين األطفال -1
 النظر عن اللون أو الدين أو العرق

  . هي األولىاعتبار مصلحة الطفل -2

في جميع القرارات الطفل مشاركة  -3
 الخاصة بوضعه .

 حقوق التمتع 

الجنسية –االسم  –التملك 
 –الرعاية الصحية  –

اللعب  –الراحة –التعليم 
 –اللباس  –الغذاء  –

 رعاية المعوقين 

 حقوق الحماية

 –اإلساءة البدنية عدم 
 -النفسية  و –الجنسية و

في الطفل زج عدم 
 الحروب 

 حقوق المشاركة 

حرية التعبير عن الرأي 
المشاركة في  –

النشاط  –النشاطات 
 –الديني والثفافي 

الحصول على 
 المعلومات 
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 توفير حقوق الطفل :دور الحكومة في  -

 
 أوالً: وزارة التربية والتعليم :

 تعليم مجاني . -1

 استخدام تكنولوجيا المعلومات. -2

  بنت المدارس الحديثة . -3

 تجهيز المالعب الرياضية والمختبرات في المدارس. -4

  ثانياً: وزارة الصحة :

 خدمات وقائية ) حمالت التطعيم( -1

 خدمات عالجية ) العالج المجاني( -2

 التنمية االجتماعية: العمل ثالثاً: وزارة

 تحسين مستوى األطفال المعيشي واالقتصادي. -1

 .زيادة وعي االطفال والناشئة -2

 لشباب والرياضة:رابعاً: وزارة شئون ا

 توفير النوادي الرياضية. -1

 إعداد البرامج والمسابقات. -2

  وزارة الداخلية: خامساً:          

 األمنتوفير  -1

 رعاية االحداث -2

 
 

 

 

 

 

 

 اضرب مثالين لكل حق من حقوق الطفل التالية:
            ..........................           .......................... حق التمتع:         -1
            ..........................           ..........................حق الحماية:       -2
         ..........................   ..........................حق المشاركة:              -3

اسم المنظمة المعنية باالطفال ما 
؟ وفي أي سنة تأسست  

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

؟ عدد مبادىء اتفاقية حقوق الطفل --------------------------------------  

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

--------------------------------------
. 

في أي سنة صادقت مملكة 
البحرين على اتفاقية حقوق 

 الطفل ؟
-------------------------------------- 

--------------------------------------
.
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  نبذ العنف

 العنف  تعريف 

سلوك عدواني يستخدم فيه طرف قد يكون فردا أو جماعة القوة استخداما غير مشروع يلحق به األذى باألشخاص 
  أو ضرر بالممتلكات .

 -يتخذ سلوك العنف أشكاال متعددة ، يمكن تصنيفها : : أشكال العنف 

 
 
 
 

 . 
 

 

 

 

 

 أبرز عوامل العنف بين األشخاص : :  أسباب العنف   -

  :  العوامل الذاتية للعنف

 

 

 

 

  :  العوامل البيئية للعنف

   

  

 

   

ضعف الثقة 
 بالنفس 

عدم القدرة على 
ترويض فائض 

 النشاط 

التأثير السلبي 
 للمحيط 

سوء التوافق 
 األسري

 قانون الصمت 

)الصمت على 
سلوك العنف 
 والتساهل معه(

ضعف التوجيه 
والمتابعة 
)كالمدرسة 
 واألسرة(

12 34 

 العنف المادي : 

كل ما يؤي إلى 
إيذاء الجسد أو 

تخريب 
 الممتلكات 

العنف المعنوي 
 )الرمزي( : 

كل ما يؤثر في 
النفس سواء لفظيا 

أو غير لفظي 
 الممتلكات 

 العنف اإللكتروني : 

يعد أحدث أنواع 
العنف ويتمثل في 
توظيف وسائط 

التكنولوجيا الحديثة 
 لتعنيف اآلخرين .

مشاعر الغضب 
والخوف 
 واإلحباط  

العجز عن التكيف 
مع المحيط 
 االجتماعي 

12 
3 

4 
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 -:لماذا ننبذ العنف  -

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اإلجراءات الخاصة بالوقاية من العنف والتخفيف من آثاره : -

 اإلجراءات الخاصة بالوقاية
 

 بالعالج اإلجراءات الخاصة

 تشخيص الحاالت الصعبة قبل أن تؤدي الى العنف-1
 

 ضبط السلوك بعيدا عن العقاب .-1

 نشر ثقافة حقوق اإلنسان .-2
 

 إعادة تأهيل من يستعمل العنف وتعديل سلوكه -2

 تشجيع التربية من أجل الالعنف والسلم .-3
 

تدعيم تجربة الرعاية االجتماعية والنفسية في -3
 لحل مشكالت العنف .المدارس 

تعزيز قيم العيش المشترك ومكارم األخالق مثل -4
 الحوار والتسامح ، التعاون ...

 

الج حتى االبتعاد عن سلوك المتابعة المنتظمة للع-4
 العنف 

 

 

 

 يخل باآلداب العامة

 يحط من الكرامة البشرية 

 يناقض التعاليم المتسامحة لالسالم وبقية الديانات .

 انتهاك لمنظومة حقوق االنسان

يتنافى مع  -1
السلوك 

 الحضاري 

يسبب نتائج  -2
 وخيمة  

متزن نفسيا ، مهتزاً اجتماعياً. يجعل االنسان معتل جسديا ، غير   
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 67االطالع على الكتاب ص  -رواد  نبذ العنف : -

 : الملك حمد بن عيسى آل خليفة -1

  : من أقوال الملك حمد 

" فالتسامح واالبتعاد عن العنف هو ما نصبوا إليه .. ويعزز وحدتنا وتالحمنا وتعايشنا الوطني ، وهذا 
 يتطلب أن نبني جسور األخوة والصداقة لتجتمع القلوب على ما هو خير للجميع " .

 " إن الالعنف هو قانوننا كبشر ، بينما يكون العنف قانونا للحيوان "  : المهاتما غاندي-2

 

إن الالعنف لسالح قوي يقطع وال يجرح ، يرفع من شأن من يجيد  : لوثر كينج نمارت-3
 استعماله ، إنه لسيف يشفي "

 

 " . : " الشجاع ال يخشى أن يغفر لالخرين ، ويسامحهم من اجل السالم نيلسون مانديال-4

 محطات مضيئة تعزز ثقافة نبذ العنف : -

 1997 يوليو في العالم أطفال إلى للسالم نوبل جائزة حملة-1

 

 م2010 – 2001 العالم أطفال أجل من الالعنف و السالم لثقافة الدولي العقد -2 

 

 . سنة كل من أكتوبر 2 يوم لالعنف العالمي باليوم االحتفال -3
 
 
 

 

 

 

 

ال تترد في طلب مساعدة 
المعلمة في توضيح 

 المعلومات  


