
المدرأسة الرأدية الباكستانية – مملكة  البحرين

خطة تنفيذ المنهج لمادة ..المواطنة للصف الثالث

مجموع
الحصص

كفايات المنهاج الوزارأي
الموضوعات من الكتاب المدرأسي أو
أخرى  ( حدد عنوان الوحدة والرقم )

تارأيخ البدء
الشهر /
السبوع

#

1 تبني قيم المواطنة-معرفة التنظيمات
المحلية اللتزام بمعايير الحوار

الديمقراطي داخل الجماعة، تطبيق
مسارات لتخاذ قرارات متزنة

والقليمية والجاتماعية

تراث بلدي الوطني 16-20

أبريل-الثاني

1.

1 معرفة التنظيمات المحلية اللتزام
بمعايير الحوار الديمقراطي داخل
الجماعة، تطبيق مسارات لتخاذ

قرارات متزنة والقليمية والجاتماعية

تراث بلدي الوطني 22-26 ابريل-الثالث 2.

1 اكتساب آليات التفكير-حقوق النسان
وما ينافيها-التمكن من أشكال التواصل

 معرفة الحقوقمع المحيط
والواجابات، احترام الخر، اعتبار
الرأي المخالف، تقبل الختلفا،

احترام ضوابط داخل القسم
والمدرسة

تراث بلدي الوطني 29 3ابريل-
-مايو

ابريل-الرابع-
الول من

مايو

3.

1 تبني قيم المواطنة-اكتساب السلوكيات-
المدنية -اكتساب آليات التفكير-حقوق
النسان وما ينافيها-التمكن من أشكال

 معرفة الحقوقالتواصل مع المحيط
والواجابات، احترام الخر، اعتبار
الرأي المخالف، تقبل الختلفا،

احترام ضوابط داخل القسم

تراث بلدي الوطني مايو 6-10 مايو-الثاني 4.



والمدرسة
1 اكتساب آليات التفكير- التمكن من

 معرفةأشكال التواصل مع المحيط
الحقوق والواجابات، احترام الخر،

اعتبار الرأي المخالف، تقبل
الختلفا، احترام ضوابط داخل

القسم والمدرسة

المشروع مايو 13-17 مايو-الثالث 5.

1 تنمية المنظومة الفكرية-اكتساب آليات
التفكير -التمكن من أشكال التواصل

 معرفة الحقوقمع المحيط
والواجابات، احترام الخر، اعتبار
الرأي المخالف، تقبل الختلفا،

احترام ضوابط داخل القسم
والمدرسة

المشروع مايو 20-24 مايو -الرابع 6.

1 رأفع أداء المدرأسة-تملك المعارأف
والقدرأة على توظيفها-اكتساب آليات

التفكير-التمكن من أشكال التواصل مع
 معرفة الحقوق والواجابات،المحيط

احترام الخر، اعتبار الرأي
المخالف، تقبل الختلفا، احترام
ضوابط داخل القسم والمدرسة

المشروع 27-31 مايو-الخامس 7.

1 يكتسبون الحس المدني-احترام الخر-
التمكن من أشكال التواصل مع

المحيط-بلورأة قيم المواطنة في مواقف

بلدي تارأيخ الحضارأة 24-28
سبتمبر

سبتمبر-
الخامس

8.

1 احترام الخر-التمكن من أشكال
التواصل مع المحيط-بلورأة قيم

المواطنة في مواقف

بلدي تارأيخ الحضارأة أكتوبر 1-4 أكتوبر-الول 9.



1 اعتزاز المتعلم بنفسه-احترام الخر-
التمكن من أشكال التواصل مع

المحيط-بلورأة قيم المواطنة في مواقف

بلدي تارأيخ الحضارأة أكتوبر 7-11 أكتوبر-الثاني 10.

1 احترام الخر-التمكن من أشكال
التواصل مع المحيط-بلورأة قيم

المواطنة في مواقف

بلدي تارأيخ الحضارأة 14-19
أكتوبر

أكتوبر-الثالث 11.

1 اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية-
والحترام وبلورأة قيم المواطنة في
مواقف- اعتزاز المتعلم بنفسه-انتاج

وعي يكرس قيم المواطنة

بلدي تارأيخ الحضارأة 22- 26
أكتوبر

أكتوبر-الرابع 12.

1 اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية-
والحترام وبلورأة قيم المواطنة في

مواقف

مراجعة أكتوبر--29
نوفمبر3

نوفمبر- الول 13.

1 اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية-
والحترام وبلورأة قيم المواطنة في

مواقف

المواقع الثارية في بلدي يناير 6-10 يناير -الثاني 14.

1 اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية-
والحترام وبلورأة قيم المواطنة في

مواقف

المواقع الثارية في بلدي يناير 13-17 يناير -الثالث 15.

1 المنظم     التفكير على القدرأة تملك

وإنجازا،   وتخطيطا تصورأا

الذات     خدمة في ذلك وتوظيف

 - ابداء  كيفية والوطن والجماعة

  - على   التدرأب عنه والدفاع الرأي

الحوارأ  قواعد

اقتراح مشروع  يعبر عن تحمل المواقع
 الثارية ومناقشة الطلب فيه

يناير 20-24 يناير-الرابع 16.

1 المنظم     التفكير على القدرأة تملك المواقع الثارية في بلدي يناير 31 -27 يناير - 17.



وإنجازا،   وتخطيطا تصورأا

الذات     خدمة في ذلك وتوظيف

المتعلم   والوطناعتزاز والجماعة

الحضارأية   وأبعادها بذاته

الخامس

1 المنظم     التفكير على القدرأة تملك

وإنجازا،   وتخطيطا تصورأا

الذات     خدمة في ذلك وتوظيف

والوطن  والجماعة

المواقع الثارية في بلدي فبراير 3-7 فبراير-الول 18.

1 المنظم     التفكير على القدرأة تملك

وإنجازا،   وتخطيطا تصورأا

الذات     خدمة في ذلك وتوظيف

والوطن  والجماعة

المواقع الثارية في بلدي 10-14
فبراير

فبراير-الثاني 19.

1 المنظم     التفكير على القدرأة تملك

وإنجازا،   وتخطيطا تصورأا

الذات     خدمة في ذلك وتوظيف

 - ابداء  كيفية والوطن والجماعة

  - على   التدرأب عنه والدفاع الرأي

 - المعارأف  تملك الحوارأ قواعد

وتوظيفها

مناقشة البحث 17-21
فبراير

فبراير-
الثالث

20.

..........إعداد: .قسم اللغة العربية




