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 عن األسئلة التي تليه:  بثم أجأقرء النص  :  1 لسؤالا
 

 

 

 

 كفلها الّدستور كما جاء في الّنّص؟ ما الحريات التي  •

............................................................................................................................. ........................ 

 ما خدمات االّتصال الواردة في نّص دستور مملكة البحرين؟ •

 ............................................................................................................................................... ...... 

 ؟ أعالهما مصدر  النص  •

....................................................................................................... .............................................. 

 هل العمل يساهم في تقدم المجتمع  :  2السؤال 
 

 ......................................................................................... .......................................... 

 ( أمام العبارة الخاطئة: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) ✓ضع عالمة  )  :  3السؤال

 .  ()هو كل مجهود يبذله اإلنسان لتحصيل منفعة له أو لغيره العمل(        √   )    •

•   (     x         )على  يبذلة أفراد املجتمع، بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة أساسيةهو جهد إنساني )  الوظيفة

من املتطوع نفسه، واليهدف من خالله إلى تحقيق ربح مادي خاص بل اكتساب شعور األنتماء إلى   رغبة ودافع ذاتي،
 .( املجتمع، والعمل على رفعته

•       (x            ) هي مجموعة من الواجبات واملسؤوليات املحددة، يؤديها الفرد بنوع من االستمرارية  العمل التطوعي (

 مقابل أجر معين(.

 . ب أن يتصف املوظف باألخالقيات الحسنةيج (.            √      ) •

• (      x      .)  ال يحصل املوظف على مقابل مادي للعمل الذي قام به. 

مراقبة   فال يجوزحّرية المراسلة البريديّة والبرقيّة والهاتفيّة واإللكترونيّة مصونة، وسّريتها مكفولة، 
(.  ٢٦المرسالت أو إفشاء سّريتها...)المادة   

. م٢٠٠٢المصدر: دستور مملكة البحرين،   

بية للمواطنةأنشطة اثرائية لمادة     للصف السادس  مساندة لالختبار األول  التر

م 2023/  2022  ) الفصل األول (  

 حرية المراسالت  

 واالجهزة االلكترونية   والبرقية  البريد والهاتف

 دستور مملكة البحرين 
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   يأتي إلى عمل تطّوعي، وعمل غير تطّوعي::  بحسب الجدول اآلتي اصنف ما 4السؤال 

 .  الالجئين.   طبيب يعالج املرض ى بمخيم  4طبيب يعالج املرض ى باملركز الّصحي.                                     .1

 .    موّظف ينهي معامالت املراجعين.5مجموعة من الّطالب ينظفون الساحل.                              .2

 .. مجموعة من الّطالب يرسمون على جدران املدرسة لتزينها6.                                         بن سينا معلم يدرس في مدرسة ا .3

  

 عمل غير تطّوعي  عمل تطّوعي 

 مجموعة من الّطالب ينظفون الساحل.                                .1

 .الالجئينطبيب يعالج املرض ى بمخيم    .2

 . مجموعة من الّطالب يرسمون على جدران املدرسة لتزينها .3

 

   طبيب يعالج املرض ى باملركز الّصحي .4

 موّظف ينهي معامالت املراجعين    .5

 .   بن سينا معلم يدرس في مدرسة ا .6

 عن األسئلة التي تليه:   ب:  أقرأ النص اآلتي، ثم أج5السؤال

 

 

 

 

 

 ما أهداف املشروع الوطني للتوظيف في مملكة البحرين؟ •

............................................................................................................................. ................................................................ 

 سّم الجهة الحكومية املكلفة بتنفيذ هذا املشروع. •

................................................................................................................................................ ............................................. 

 ؟  أعالهما مصدر النص  •

................................................................ ................................................................................................................ .............. 

 :  التاليةالعبارات الرقم املناسب من خالل :  الحظ الرسوم التالية واكتب  6السؤال

 (   اساءة معاملة املراجعين  - 4التأخر عن العمل    -3ص وأمانة   العمل بإخال    -2عدم األسراع في انجاز معامالت املواطنين -1) 
 
 

 

 
 

تبنى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه المشروع الوطني  للتوظيف بوصفه واحداً من المشروعات األساسية  
هذا المشروع الوطني، وأمر بتخصيص الميزانية االزمة  الموجهة إلى خدمة أبناء الوطن، ووجه جاللته وزارة العمل إلى تنفيذ 

لتنفيذه، وقد جاء هذا المشروع حرصا من الحكومة على التزامها توفير فرص العمل الكريم لمواطنيها في القطاعين العام  
االت االقتصادية والخاص، ومعالجة مشكلة البطالة بين المواطنين من الجنسين، من خالل االندماج في سوق العمل في جميع المج

 بما يحقق النمو االقتصادي لمملكة البحرين، وتوفير فرص العيش الكريم والرفاهية لمواطني المملكة. 

∎المصدر مملكة البحرين، وزارة العمل، المشروع الوطني للتوظيف)بتصّرف( 

 

 التزامها توفير فرص العمل الكريم لمواطنيها في القطاعين العام والخاص، ومعالجة مشكلة البطالة بين المواطنين من الجنسين

 وزارة العمل 

  مملكة البحرين وزارة العمل ، المشروع الوطني للتوظيف

2 4 1 3 
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 في الجدول  فها حسب النوع التي تنتمي إليها كما هو موضح ن أمامك خدمات ص:  7السؤال
 

         
 

 ( توفير فرص العمل  ___ السالمة املهنية  ___ تحسين األجور    ___  التدريب والتطوير  ___  تسوية الشكاوي       )            
 

عقد دورات وبرامج  
 لتخصصات مختلفة 

حظر العمل في 
األماكن املكشوفة في  

 الصيف 

تحسين أجور العاملين  
 املنخفضة  

االعالن عن وظائق في  
 الصحف 

جل النزاع بين العمال  
 واصحاب العمل  

 التدريب والتطوير   
 تسوية الشكاوي     توفير فرص العمل    تحسين األجور      السالمة املهنية   

 

 

 :   عبر عن رايك في العبارة التالية :  )  بالعمل تنهض بالدنا  ( 8السؤال             

          
............................................................................................................................. ............................................................... 

 ( أمام العبارة الخاطئة: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) ✓: ضع عالمة  )   9السؤال

   نص دستور مملكة البحرين أن العمل واجب على كل مواطن(       √)         •

•        (x         ) .اليتساوى الرجل واملرأة في تولي الوظائف العامة 

 عتبر كل عمل وظيفة . ي عتبر عمل  بينما التاالنسان  اكل وظيفة يقوم به(       √)        •

 . حقي أن اختار الوظيفة التي تتوافق مع ميولي ومهارتي  من (.        √    ) •

• (        x    .)  .العمل اليساهم في تقدم املجتمعات 

   : أجب عن السئلة التالية: 10السؤال

 ؟ ماهي االخالقيات التي يجب أن يتميز بها الموظف  •

 

 المحافظة على أسرار العمل  -2 تأدية العمل بإخالص -1

 
 
 
 
 

  .الن من خالل العمل يتم االعمار والبناء واالنتاج 
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 ماهي أصناف العمل؟ •

 قطاع عام ) حكومي (  -1

 ع خاص ) شركات ومؤسسات ( قطا -2

 أعمال حرة  -3

 
 

 ما أهمية العمل التطوعي على الفرد ؟  •

 حفظ كرامة االنسان ب.  تقدم املجتمع أ. 

 يلبي حاجات االنسان د.   زيادة االنتاج  ج. 

 

 عدد ثالث فوائد من خدمات االتصاالت  •

 خبارمعرفة اال  -1

 سرعة انجاز العمل -2

 هد وتقريب املسافات ج اختصار الوقت وال -3

 

اقف التالية :   •  عبر عن رايك في املو
 ما هو رأيك ؟  املواقف 

افق النه يضيع الوقت  عور باملللالتحدث بالهاتف عند الش   الاو

افق الن سقود السيارة ويستخدم الهاتف  ها تسبب الحوادثال او

افق تسبب ضعف النظر  الجلوس بالقرب من التلفاز  ال او

افق يكلف الدولة امو  راديو بشكل ضخم رفع صوت ال  خدمة  ال ويعطل الال او

افق النه يزيد التكاليف  شارع ودة بالالعبث بالهواتف املوج  يسبب الصداع و لوقت اضيع زيالاو

 

 
 
 
 

 فتحي املاجد  أ./  مدير املدرسة                           مصطفى جعفر  /أ.  منسق املادة                                                    خالد التميمي  أ./ معلم املادة


