
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7country1                   

* 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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 أسئلة هامة جداً المتحان التربية للمواطنة
 

 أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها: -1س
 [ اإلقليم  -السكان   - الداخلية والخارجية السيادةأركان الدولة هي ]  -1
 .[عيسى بن سلمان آل خليفة ] صدر أول دستور للبحرين في عهد الشيخ   -2
 [. التعديالت الدستورية]  م2002فبراير  14 بتاريخجاللة الملك حمد بن عيسى  أصدر -3
 [. مسنناً + مقسماً إلى خمسة أقسام تمثل أركان اإلسالم الخمسةالمالمح الجديدة لعلم مملكة البحرين هي أن يكون ]  -4
 [ أمير]  من النتائج المترتبة على إعالن استقالل البحرين، اتخاذ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لقب -5
 [. ولياً للعهد ] رسميا   م1964يونيو  27 فيالملك حمد بن عيسى آل خليفة  تعيين  [ عيسى بن سلمانالشيخ ]  لن األمير الراحلأع -6
 [. م1999/مارس/ 9تولى جاللة الملك حمد بن عيسى الحكم في البحرين بتاريخ ]   -7
 [. الثامن عشريعود حكم آل خليفة في البحرين إلى نهاية القرن ]  -8
، لتبدأ البحررين مرحلرة جديردة مرن [ %98و4]  م2001فبراير  15-14بتاريخ  بلغت نسبة االستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني -9

 .[. الديمقراطية والعدل والمساواة] العمل الوطني القائم على تطبيق
 [.  بريطانيا أدى استقالل البحرين إلى إنهاء جميع المعاهدات السياسية والعسكرية مع ] -10
  .[ المجلس الوطني]  يُّسمى مجلسي الشورى والنواب معا  في مملكة البحرين باسم  -11
 [. البحرينمملكة  ]، ودليال  للحياة السياسية الحديثة في العمل الوطني وثيقة عمل مستقبليةيعتبر ميثاق  -21
        [. عضواً  40من ] المعين يتكون مجلس الشورى  كما[،  عضوا 40بمملكة البحرين من ]   المنتخب يتكون أعضاء مجلس النواب -31
[، وقرد يّسررت هرذل النهضرة بنراء م سسرات  عيسى بن سلمان آل خليفةة ] الشيخم نهضة شاملة قادها 1971شهدت البحرين منذ عام  -41

 عصرية في الحكم واالقتصاد والمجتمع سمحت باستثمار موارد البالد لصالح التنمية.
   

 سى بن سلمان آل خليفة.البحرين في عهد المغفور له الشيخ عيوإنجازات النهضة ب الدولة الحديثةتأسيس دعائم اذكر   -2س
 د( توفير مشاريع البنية التحتية ج( وضع الدستور.     ب( تأسيس الحياة النيابية.      أ( إعالن االستقالل.    

 .( االهتمام باإلسكان والعمران.      تطور قطاعي التعليم والصحة.    و(         هتمام بالتطور االقتصاد..     هـ( اال
 ، واألمم المتحدة.العربية ومنظمة الم تمر اإلسالمياالنتماء إلى جامعة الدول و( هـ( إقامة عالقات دبلوماسية مع العديد من الدول.         

 

 بحرين؟    للالشرعية التي توطدت باستمرار في حكمهم  إعطائهمة وطول فترة حكم آل خليف ما العوامل التي أدت إلى  -3س
   .    قدرة األمراء من آل خليفة على تخير أساليب الحكم التي تخدم البالدأ( 

  .    السير بالبالد نحو مزيد من التطور واالزدهار، مما يفسر االستقرار السياسي واالجتماعيب( 
 قات الوالء والترابط االجتماعي والديني بينها وبين األهالي.انفتاح العائلة الحاكمة وعالج( 

 
 ما أهم اإلنجازات التي حدثت في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؟  -4س
  .    إعادة الحياة النيابيةج(  .    االستفتاء على ميثاق العمل الوطنيب(     .    اإلعالن عن المشروع اإلصالحيأ( 
      تحول البحرين إلى مملكة دستورية.و(  منح المرأة كافة حقوقها السياسية.     هـ( م.               2002ديالت الدستورية إقرار التعد( 
 .األخذ بالنظام البرلماني المكون من مجلسين ) الشورى والنواب (( ن       .والمالية ةاستحداث ديواني الرقابة اإلداري.( 

 حرين ليكون مسننا  ومقسما  إلى خمسة أقسام.مملكة الب ل( تغيير علم

 

 .الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقدرات متنوعة وخبرات قيادية عاليةجاللة  تمتععلل:  -5س
 ب( حضورل مجالس والدل ليستمع إلى تاريخ األمم والوقائع.      .، وتعليما  عصريا  تلقي الملك حمد ثقافة عربية إسالميةأ( 

 من اإلنجازات في أثناء واليته للعهد. ج( تحقيقه العديد
 

 

 م؟1971استقالل البحرين في أغسطس عن  ترتبت التي  الذيما  -6س
 والعسكرية بين البحرين وبريطانيا.ب( إنهاء المعاهدات السياسية     أ( اتخاذ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لقب أمير دولة البحرين.

 لة.ج( اصبحت البحرين دولة عربية  مستق

 
 



 

 
 ما هي أركان الدولة؟ -7س

       .    دة في م سسات سياسيةالداخلية والخارجية: مجسّ  أ( السيادة
    .    السكان: تجمع بينهم مصالح مشتركة ولهم مجموعة من الحقوق والواجباتب( 
 ليمية.اإلقليم: يشمل المساحة الترابية، والمجال الجو.، ومساحة في البحر تُّسمى الميال اإلقج( 

 

 بمناسبة توليه مقاليد السلطة؟ م1999مارس 13في  ما األسس التي أكد عليها جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه -8س
 ب( قيم التراحم والتعاون والتواصل بين الحاكم وشعبه.لشفافية والمصارحة.           نهج شامل يتميز بار ضمن أ( التقدم واالزدها

 

 ه ميثاق العمل الوطني.اذكر أبرز ما تضمن -9س
 ب( تحول نظام الحكم في البحرين إلى نظام ملكي دستور. وراثي.        ريق مجلسي الشورى والنواب.   أ( إعادة الحياة النيابية عن ط

 

 

 م.2002عدّد أبرز التعديالت الدستورية التي أقرها الملك المفدى وأصدرها في فبراير  -10س
دستورية.                ب( األخذ بالنظام البرلماني المتمثل بالمجلس الوطني الذ. يتكون من مجلس الشورى  ةأ( تحول البحرين إلى مملك

 ج( منح المرأة كافة حقوقها السياسية.          .عضو(40عضو( ومجلس النواب المنتخب)40) المعين
 قابة المالية واإلدارية.د( تعزيز الشفافية في كافة إدارات الدولة من خالل استحداث ديواني الر

 

 ما الذي يدل على تعزيز الشفافية في كافة إدارات مملكة البحرين في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى؟ -11س
 م.2002استحداث ديواني الرقابة المالية واإلدارية في الدستور المعدل عام 

 


