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   لنھایة الفصل الدراسي األولمذكرة مراجعة

   لمادة التربیة للمواطنة للصف الثاني اإلعدادي
  

  : أكمل العبارات اآلتیة بما یناسبھا-1س

   ].الصحة [  الوزارة التي أنشئت لجنة خاصة لحمایة الطفل من سوء المعاملة واإلھمال في مملكة البحرین ھي وزارة -1

     .  ]الیونسیف[ ، نتیجة سعي المنظمات الدولیة المعنیة باألطفال وخاصة منظمة  ]م1989  [نسان عامأصدرت اتفاقیة حقوق اإل -2

   ]. سنة18 [  عّدلت مملكة البحرین قانون الخدمة العسكریة الذي رفع سن التجنید والتوظیف في وزارة الدفاع إلى -3

  .]، وعدم الزج بھ في الحروب لھ والنفسیةعدم اإلساءة البدنیة[ ھو الطفلمن مجموعة حقوق الحمایة التي نّصت علیھا اتفاقیة حقوق -4

   ]. االنحراف الجنسي- المخدرات – تناول الكحول -التدخین [  عند الشباب ف من مظاھر االنحرا-5

   ].االنحراف[   الخروج عن الخط السوي، وممارسة أنماط سلوكیة غیر مقبولة في المجتمع الذي ینتمي إلیھ، ُیعرف باسم -6

   ].شبابال[ ُتسمى مرحلة  ،تتضح معالمھا شخصیة الفرد، و تتبلور فیھا، وھي مرحلة30 وسن 15 سن بین تقع  عمریةشریحة -7

   ].لیونسیفا[ م ھي منظمة 1989 المنظمة الدولیة األكثر سعیًا إلصدار اتفاقیة حقوق الطفل عام -8

  ]م1945 [  عامتأسست منظمة األمم المتحدة -9

  ]م1991 [  عامصّدقت مملكة البحرین على اتفاقیة حقوق الطفل -10

  ]. سنة18[  یكون أقل من سن الطفل حسب اتفاقیة حقوق الطفل -11

  ].المشاركة[  ھي حقوق مجموعة الحقوق التي تنتمي إلیھا حریة التعبیر -12

 . ]التمتع[  ھي حقوق للطفلمجموعة الحقوق التي ینتمي إلیھا حق توفیر وسائل الراحة واللعب  -13

   ].الحمایة[  ھي حقوق مجموعة الحقوق التي یندرج تحتھا عدم الزج بالطفل في الحروب والنزاعات -14

  .للدول التي صادقت علیھا ] إلزامیة[ ، ومعاھدة لھا صفة  شاركت فیھا دول العالم ]جماعي[ تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل حصیلة عمل  -15

   ].عزیز حقوق الطفلتدعم و[ یة حقوق الطفل إلى تھدف اتفاق -16

  ].یدعم ویعزیز حقوق الطفل[ على أن اإلسالم " لیس منا من لم یرحم صغیرنا ) " ص(یؤكد حدیث الرسول  -17

   ].نون بلدهقبل ذلك بموجب قا سنھ ما لم یبلغ سن الرشد 18كائن بشري سنھ أقل من [ یعّرف الطفل طبقًا التفاقیة حقوق الطفل بأنھ  -18
  

  

  ).اذكر أسباب حدوث مشكالت الشباب ( حدوث مشكالت الشباب :  علل -2س

  .رفاق السوء   *                  .   الوضع المادي لألسرة  *                   .انفصال الزوجین  *          .غیاب األب عن األسرة* 

  .البطالة والفراغ*                   .ن األسرة والمدرسةضعف الرقابة م         *   .اضطراب العالقات األسریة* 

  

  

  : اذكر دور المؤسسات الرسمیة في دعم حقوق الطفل في مملكة البحرین في الجدول التالي-3س

  دورھا في دعم حقوق الطفل البحریني  الرسمیة المؤسسة

وزارة التربیة 

  والتعلیم

  .ات اإلداریة والتعلیمیة المؤھلة وظفت الھیئ-2               .لمعوقینجعلت التعلیم مجانیًا، وفتحت مجال التعلیم ل -1

  . فتحت المدارس الصناعیة-4                  . بناء مدارس حدیثة وتزویدھا بالتجھیزات الّالزمة-3

  ).كمشروع مدارس المستقبل (  تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم ت استخدم-5

المؤسسة العامة 

  لشباب والریاضةل

  . تعزیز روح المواطنة الفاعلة والدور القیادي للشباب-2             . توفیر المرافق المختلفة والنوادي والمالعب-1

  . أعدت البرامج اإلعالمیة والمسابقات والدورات التدریبیة والمھرجانات-3

  . أعدت إستراتیجیة وطنیة للشباب بالتعاون مع المؤسسات الرسمیة واألھلیة األخرى-4

وزارة التنمیة 

  االجتماعیة

  . حمایة األطفال األكثر تعرضًا للمخاطر االجتماعیة-2                   .    زیادة وعي األطفال الناشئة وتثقیفھم-1

  .ة وتحسین مستواھم وظروفھم المعیشیة دمج وتأھیل األطفال ذوي االحتیاجات الخاص-3

  وزارة الصحة
.  حمالت التطعیم     *     .    التوعیة الصحیة*    : توفیر الخدمات الوقائیة والعالجیة لألطفال التي تشتمل على-1

  .واإلھمال إنشاء لجنة خاصة لحمایة الطفل من سوء المعاملة -2                   .توفیر العالج المجاني* 

  . رعایة األحداث-2              .          توفیر األمن والحمایة من األخطار-1  وزارة الداخلیة

  

  















  .  أكتب أقسام الحقوق التي نصت علیھا اتفاقیة حقوق الطفل، مع ذكر أمثلة على كل قسم-4س

  .لیم والراحة واللعب والغذاء واللباس ورعایة المعوقینمثل حق التملك والحصول على االسم والجنسیة والصحة والتع: حقوق التمتع* 

  .مثل حق الحمایة من اإلساءة البدنیة والجنسیة والنفسیة، وعدم الزج بھ في الحروب والنزاعات المسلحة: حقوق الحمایة* 

  .، والحصول على المعلوماتمثل حریة التعبیر عن الرأي والنشاط الدیني والثقافي والمشاركة في الحیاة العامة: حقوق المشاركة* 

  

   ما صفات الشباب؟-5س

  :مثلوھي تلك التي یتصف بھا الشباب المعطاء الذي ُیعّول علیھ في بناء وطنھم : الصفات الحمیدة* 

  .الحركة والنشاط) و.         الفكر) ھـ.          القوة) د.        الحیویة) ج.         العطاء) ب.        الطموح) أ

  :، وتعوق تقدم المجتمع، مثلھي تلك التي تضعف من عطاء الشباب : ات الذمیمةالصف* 

  .سوء فھم الحریة) و.       سیطرة النزعة المادیة) ھـ.        االتكالیة) د.        األنانیة) ج.          حب المظاھر) ب.         التخریب) أ 

  

  .ب على المجتمع أن یعمل على تحقیقھا لھماكتب بعض االحتیاجات األساسیة للشباب التي یج -6س

  .االستقاللیة        * .تحقیق الذات*          .توفیر أنشطة تتناسب مع نموھم العقلي والجسمي* .       تقبل الشباب وتفھم مشكالتھم* 

    .یة سلیمة الحاجة إلى ثقافة جنس*  . توفیر المعرفة والتعلیم لھم*   .توظیف طاقاتھم في نشاط یمیلون إلیھ* 

  

  .اكتب بعض السلوكیات السیئة التي تدفع األطفال والشباب إلى االنحراف -7س

  .عدم أداء الواجبات المدرسیة*   .الكذب* .   البقاء خارج المنزل لفترة طویلة* .   الھروب من المدرسة* رفاق السوء، والتخریب   * 

  

  .ل عدد المبادئ التي تؤكد علیھا اتفاقیة حقوق الطف-8س

  .عدم التمییز بین األطفال في التمتع بھذه الحقوق بصرف النظر عن اللون أو الدین أو العرق* 

  .اعتبار مصلحة الطفل الفضلى  ذات أولویة في جمیع اإلجراءات التي تتخذ بشأنھ* 

  .مراعاة حق الطفل في المشاركة في جمیع القرارات الخاصة بوضعھ* 

  

  .مملكة البحرین لیتوافق مع اتفاقیة حقوق اإلنسان التي صّدقت علیھااعِط مثاًال لقانون عدلتھ  -9س

  . سنة18قانون الخدمة العسكریة الذي رفع سن التجنید والتوظیف في وزارة الدفاع إلى 

  

  ما الحقوق التي أمنتھا مملكة البحرین لألطفال والشباب؟ ولماذا؟ -10س

  .صنع مستقبل البالدسیوسالمة بیئتھم، وقد أمنتھا لھم ألنھم الجیل  وعالجھم وأماكن الترفیھ والتعلیمالحقوق ھي العیش الكریم 

 














