
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/bh/9social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ملخص لدروس امتحان الوزارة في التربية للمواطنة

 اسعت  ف الالص  
 حوار الحضارات

 عنف وتخريب في وطننا

 حماسة سالمة الوطن

 وطننا ينتصر ويواصل المسيرة

 

 2018 مايو 9موعد االمتحان  يوم االربعاء الموافق: 
 
 

 ر هو مرجعك األساسي للمراجعةالكتاب المقر  مالحظة : 
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 أوالً: حوار الحضارات

 مفهوم حوار الحضارات :

هو التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب ، والقدرة على التكيف مع االختالف الثقافي والديني بينهم. وذلك 
 التعايش السلمي وتجنب نشوء الخالفات واألزمات .لتحقيق 

 دواعي ) عوامل ( حوار الحضارات :

 التنوع الحضاري -1

 تزايد نفقات التسلح وتعدد مناطق التوتر . -2

 ترابط المصالح االقتصادية والبيئية . -3

 توافر وسائل االتصال . -4

 التنوع الحضاري  :-1

واالنسجام وذلك لتتواصل الحياة ، فاالعتراف بالرصيد يقوم العيش المشترك بين البشر على التعاون 
 الحضاري لآلخر ، يخلق عالقات سليمة بين الحضارات.

 : التسلح وتعدد مناطق التوترتزايد نفقات  -2

يجب وضع احترام العادات والتقاليد في إطار التفهم والحوار  حتى ال يسبب ذلك االختالف التوتر وبالتالي 
 ح.زيادة نفقات التسل

 : ترابط المصالح االقتصادية والبيئية -3

ارتفاع حجم المبادالت التجارية بين دول وقارات العالم ، وحرية تنقل البضائع ورؤوس األموال  -
 واألشخاص.

 انتشار التلوث وتجاوزه الحدود الجغرافية ، فتسعى الدول إلى حل هذه المشكالت البيئية . -

 كل هذا أدى إلى نشأة الحوار

 : وسائل االتصال توافر-4

 تيسر الحوار مع الحضارات . -

 كل حضارة تنشر ثقافتها الخاصة عن طريق هذه الوسائل. -



                                                                                                                                       

 مملكة البحرين
 مدرسة بيان البحرين 

 قسم اللغة العربية الدراسات اإلسالمية والمواد االجتماعية
 

 

3 

 

 

 ضوابط ) شروط( حوار الحضارات :

 فهم اآلخر : -1

 االحتكام إلى الموضوعية في تقدير كل اختالف -

 اعتبار االختالف عنصر ثراء وتكامل -

 للحوار .اعتبار البحث عن نقاط االلتقاء هدفاً أساسياً  -

 قبول التنوع : -2

 يؤدي إلى العلم بنقاط االلتقاء بين الحضارات وتقويتها .

 االعتزاز باالنتماء الحضاري : -3

 تقدير كل طرف حضارته . -

 السعي إلى ادماج الجديد . -

 تقدير اآلخر وتحديد نقاط االلتقاء معه ، واالستفادة من مكتسباته . -

 تحديد نقاط االختالف في اطار التسامح . -

 دور مملكة البحرين في حوار الحضارات :
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 ً  عنف وتخريب في وطننا : ثانيا

 م في مملكة البحرين2011أعمال العنف والتخريب التي قام بها المخربون عام من 

   من رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين . قتل المتورطون عددا 
  عاهات مستديمة ذلك والمقذوفات الحارقة وسبب اعتدوا عليهم باألسلحة البيضاء. 

 . قطع لسان مؤذن آسيوي مقيم 

 . احتجزوا العديد من األجانب وعذبوهم 

 . حيازة وتخزين أسلحة نارية وسيوف وخناجر ورماح وسكاكين 

 قطعوا الكثير من الشوارع والطرقات وأعاقوا المرافق الصحية والتعليمية . 

 

 ينالمجتمع البحريبيعة ط

لمسالة االختالف والتنوع ويتقبلون االخر المختلف  وتفهما   كثر الشعوب تسامحاأالبحرين من شعب  -1
 بدون مشاحنات

وبقيمه الدينية وفي نفس الوقت منفتح على الحضارات  شعب البحرين متمسك بعاداته وتقاليده -2
 األخرى

 

 احداث العنف والتخريب االضرار االقتصادية التي تسببت بها

 اليومية االقتصادية والحياةتعطل االنشطة  -1

 لبورصة البحرين انخفضت القيمة السوقية االجمالية -2

 ألغيت حجوزات الفنادق والفورمال ون -3

 خسر قطاع السياحة -4

 اصاب الركود الشديد التجارة الداخلية -5

 تراجع اداء القطاع الصناعي -6

 خسائر في في قطاع النقل البري -7

 خسائر في القطاع العقاري -8
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 االثار على السالمة الوطنية

 

 

 

 

 

 : البحرين التي جرت في العميقة  آثار احداث العنف
 
 
 

 البحرين حداث العنف التي جرت فيأثار آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهدف تفكيكها والسيطرة ة من جهات خارجي لمؤامرة تعرضت البحرين ٢٠١١ي فبراير ف
 . عليها

غلفة موقتل وعنف وتخريب وجرائم  نما انقالبا  إزعموا و لم تكن هذه المؤامرة ثورة كما
 بمطالب سياسية واقتصادية

 الشعب البحريني وتعايشه الوطنية وبتماسك ضرار بالوحدةأللى اإدى ذلك أ

د المنافذ المؤدية للمرفأ الماليتضرر االقتصاد الوطني  وس    

 هليلى التفكك واالقتتال األإ جتماعيجر الفئات اال

 اعلن المتطرفون عزمهم على اسقاط الدولة ومؤسساتها

عتداء على المواطنين والمقيمينغالق المدارس والمستشفيات واإلإ  
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ً ثا  ماية سالمة وطنناح:  لثا

 : الدولةور د

 السالمة الوطنية : حالةإعالن  -1

 . يع والفعال مع خطر او تهديد كبيرينالسر سلطات البلد وسائل استثنائية مؤقتة للتعامل  عالن يمنحإوهو 

 الخليج العربية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول -2

  وحماية كة في حراسة حدودهامشاركة درع الجزيرة المشتر  طلبت البحرين من دول الخليج

 :الحيوية وذلك لألسباب التالية  منشآتها

 دول مجلس التعاون لدول الخليج إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين استنادا   -

وقوة الدفاع للسيطرة على مظاهر العنف والفوضى  ألجل أن تتفرغ قوات الشرطة والحرس الوطني -
 وإفشال المؤامرة

  أيدت جامعة الدول العربية هذا الدعم -

 

 : اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق -3

والحضور إليها  البحرين أول دولة تبادر من نفسها بطلب تشكيل لجنة من كبار القضاة الدوليين -
 ٢٠١١احداث للتحقيق في

البحرين فرحب الجميع  وقفت فيه على االحداث وضمنته توصيات نفذتها حكومة ا  قدمت اللجنة تقرير -
 بشجاعة البحرين

متاهات وحروب ال  نقذت البحرين من الدخول فيأزمة وللخروج من األ ا  اللجنة طريقكانت هذه  -
 نهاية لها

 

 : حوار التوافق الوطني -4

 التعايش الستعادة وفعالياته المجتمع طيافأ فيه شارك وطني حوار لىإ البحرين مملكة قيادة دعت
 .والتآلف
 .الحبيب بالدنا لىإ واالستقرار مناأل فعاد بتنفيذها الحكومة قامت شاملة مرئيات الى التوصل فجرى
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 دور المواطن

 بية()اإلدانة الشع :دان الشعب اعمال العنف والتخريبأ

وأعلن ن ، نف والتخريب والتآمر على سالمة الوطين بأحداث العمئات اآلالف من المواطنين مندد  ا خرجو
 ما اتخذته من تدابير لحماية سالمة الوطن .الشعب وقوفه خلف حكومته في

 : االضرار قام بمبادرات تطوعية لمواجهة

تمكين المدارس من االستمرار في عملها للدفاع عن حق أبنائنا في التعليم و المتطوعون من تلقاء أنفسهمهب  
 ل مادي .وبدون مقاب
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ً ر  طننا ينتصر ويواصل المسيرة :و: ابعا

 ٢٠١١والتخريب التي شهدتها عام  نجحت البحرين في تخطى احداث العنف

  كيف تعاملت البحرين مع هذا النجاح؟

 ؟لوطنيةا  واإلنجازات كيف بنت على هذا النجاح المكاسب

 :: انتصار الوطن أوال  

 المشروع الوطني :نتصار ا -1

 الوطن هو كسب الذي نأ الملك جاللة اعلن 

 ن القيم التي انتصرت هي قيم المواطنةأ 

 الوطن وعروبته رادةإمن رسوخ  ن االحداث زادتإ 

 وال يفرق ويسامح وال يحقد ن البحرين سيظل يوحدأكد جاللة الملك أ 

 

 فادة :المستالدروس  -2

 وعزيزة منةآ هللا باذن ستبقى البحرين نأ:  بالمستقبل الثقة   
 المستقبل ىإل لتفاتواإل الماضي دروس استيعاب 
 المسؤولة المواطنة طريقة على فضلأ مستقبل نحو قدما   المضي 

 

 مواصلة مسيرة اإلصالح : :ثانيا  

 .حرياتلة واللمساءامجال تعزيز المشاركة وفي  -1

 . نمائيالمجال اإلفي  -2
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 : حرياتلة واللمساءامجال تعزيز المشاركة وفي 

 : ٢٠١٢صالحات الدستورية عام اإل -1

 .كبر لمجلس النوابأسلطة   منحت -أ

 .المجلسين بين ينشب قد تشريعي  خالف يأ في الحاسم الصوت المنتخب المجلس عطاءإ -ب

 البرلمان جلسات خالل علنا   الوزراء استجواب مكانيةإ النواب منح -ت
 واالتصال تشكيل الهيئة العليا لالعالم -2

 واستقاللية حرية تعزيز  على العمل بهدف عالملإل العليا الهيئة بتشكيل ملكي مرسوم ٢٠١٣ سنة صدر
 . وتنظيمها عالماإل وسائل

 : نمائيالمجال اإلفي 

  االقتصادي المجال في

 قتصادياإل التنويع زيادة -أ
 جنبيةاأل ستثماراتاإل استقطاب زيادة -ب
 .المحلي الناتج من٪ ٨٠ النفطية غير القطاعاتمساهمة  -ث

 .%47دخل األسرة البحرينية بنسبة ارتفع  -ج

 المجال الحكومي :ي ف

   المواطن لصالح الخدمات وتحسين الحكومة داءأ لرفع ورقابية تنظيمية جهزةأ نشاءإ -أ
 لكترونية.اإلالخدمات  -ب
 تصاالتقطاع اإلتحرير  -ت

 مجال المجتمع :ي ف

 ديدة.جمدن إسكانية  5إنشاء  -أ
 دور هيئة جودة التعليم والتدريب.يل تفع -ب
 . المنشآت الرياضية والشبابيةزيادة  -ت

 

ن عادت للعمل من زمة لكنها اآلاأل  وقد توقفت خالل ٢٠٣٠حتى عام   إطالق الرؤية االقتصادية
 .يقتصاداإل الجانب في عالميا    ٤٧ المرتبة على البحرين حصول منها جديد وقد تحقق


