
 المدرسة األردية الباكستانية – مملكة  البحرين
 خطة تنفيذ المنهج لمادة ..المواطنة للصف السابع

 
مجموع 
 الحصص

 كفايات المنهاج الوزاري
الموضوعات من الكتاب المدرسي أو 

دة والرقم ( ) حدد عنوان الوح أخرى   
 تاريخ البدء

الشهر / 
 األسبوع

# 

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

معرفة الحقوق  مع المحيط

والواجبات، احترام اآلخر، اعتبار 

الرأي المخالف، تقبل االختالف، 

احترام ضوابط داخل القسم 

 والمدرسة،

 20-16 حقوق االنسان

الثاني-أبريل  

1.  

التسام نبذ -تقدير التنوع االختالف  1
-آليات التفكيراكتساب -خطاب الكراهية

التمكن من -حقوق اإلنسان وما ينافيها
 أشكال التواصل مع المحيط

26-22 حقوق االنسان الثالث-ابريل   2.  

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

التشبع بروح القانون -مع المحيط
 واحترامها

 3-ابريل29 ملف حقوقنا وواجباتنا
-مايو  

-الرابع-ابريل
من  األول

 مايو

3.  

الحراك -أساليب اتخاذ القرار 1
-احترام اآلخر-السياسي  االجتماعي

التمكن من أشكال التواصل مع 
بلورة قيم المواطنة في مواقف-المحيط  

مايو 10-6 عالقات مملكة البحرين الدولية الثاني-مايو   4.  

-احترام اآلخر-تفهم الرأي المخالف 1
التواصل مع التمكن من أشكال 

بلورة قيم المواطنة في مواقف-المحيط  

مايو 17-13 عالقات مملكة البحرين الدولية الثالث-مايو   5.  

-احترام اآلخر-اكتساب آليات التفكير- 1 البحريناالنتماء العربي لمملكة  مايو 20-24  الرابع-مايو    6.  



التمكن -تملك المعارف القدرة توظيفها
بلورة -من أشكال التواصل مع المحيط
 قيم المواطنة في مواقف

-القيم وبناء مواقف مستقلة-تبني 1
التمكن من أشكال -احترام اآلخر

بلورة قيم -التواصل مع المحيط
 المواطنة في مواقف

31-27 االنتماء العربي لمملكة البحرين الخامس-مايو   7.  

-اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية 1
بناء بلورة قيم المواطنة في مواقف 

في ضوء الفكر الناقد إيجابيموقف   

1المجتمع البحريني  24-28 

 سبتمبر

-سبتمبر
 الخامس

8.  

-اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية 1

-بلورة قيم المواطنة في مواقف 

االلتزام بمعايير الحوار 

الديمقراطي داخل الجماعة، تطبيق 

 مسارات التخاذ قرارات متزنة

1المجتمع البحريني أكتوبر 1-4  االول-أكتوبر   9.  

تملك القدرة على التفكير المنظم  1
تصورا وتخطيطا وإنجازا، 

وتوظيف ذلك في خدمة الذات 
 والجماعة والوطن

2المجتمع البحريني  أكتوبر 7-11  الثاني-أكتوبر   10.  

-اعتماد مبادئ العدالة والديمقراطية 1

تملك بلورة قيم المواطنة في مواقف 
المنظم تصورا القدرة على التفكير 

وتخطيطا وإنجازا، وتوظيف ذلك 
 في خدمة الذات والجماعة والوطن

2المجتمع البحريني  14-19 

 أكتوبر

الثالث-أكتوبر  11.  

تملك القدرة على التفكير المنظم  1
تصورا وتخطيطا وإنجازا، 

وتوظيف ذلك في خدمة الذات 

 26 -22 الدولة الحديثة في مملكة البحرين
 أكتوبر

الرابع-أكتوبر  12.  



 والجماعة والوطن

االلتزام بمعايير الحوار الديمقراطي  1

داخل الجماعة، تطبيق مسارات التخاذ 

تملك القدرة على  قرارات متزنة
التفكير المنظم تصورا وتخطيطا 

وإنجازا، وتوظيف ذلك في خدمة الذات 
 والجماعة والوطن

-أكتوبر-29 الدولة الحديثة في مملكة البحرين

نوفمبر3  

االول -نوفمبر  13.  

االلتزام بمعايير الحوار الديمقراطي  1

داخل الجماعة، تطبيق مسارات التخاذ 

 قرارات متزنة

1الملك حمد بن عيسى  يناير 6-10  الثاني-يناير    14.  

تملك القدرة على التفكير المنظم  1
تصورا وتخطيطا وإنجازا، وتوظيف 

ذلك في خدمة الذات والجماعة 
 والوطن

1عيسى الملك حمد بن يناير 13-17  الثالث-يناير    15.  

اعتزاز المواطن بذاته تجسيدا   1 ¤

االلتزام بمعايير الحوار -النتماءاته

الديمقراطي داخل الجماعة، تطبيق 

 مسارات التخاذ قرارات متزنة

2الملك حمد  بن عيسى يناير 20-24  الرابع-يناير   16.  

معرفة التنظيمات المحلية واإلقليمية  - 1

االلتزام بمعايير الحوار  واالجتماعية

الديمقراطي داخل الجماعة، تطبيق 

 مسارات التخاذ قرارات متزنة

2الملك حمد بن عيسى  27- 31 

 يناير

 -يناير 
 الخامس

17.  

معرفة التنظيمات المحلية االلتزام  - 1

بمعايير الحوار الديمقراطي داخل 

الجماعة، تطبيق مسارات التخاذ 

واالجتماعيةقرارات متزنة واإلقليمية   

+ملف مشروع 2الملك حمد بن عيسى 

 اإلصالح

فبراير 3-7 االول-فبراير   18.  

االلتزام بمعايير الحوار الديمقراطي  1

داخل الجماعة، تطبيق مسارات التخاذ 

 14-10 مملكة البحرين دولة القانون

 فبراير

الثاني-فبراير  19.  



 قرارات متزنة

االلتزام بمعايير الحوار الديمقراطي  1

داخل الجماعة، تطبيق مسارات التخاذ 

احترام القانين وتكافؤ -قرارات متزنة

 الفرص

 21-17 مملكة البحرين دولة القانون

 فبراير

الثالث -فبراير  20.  

 

..........قسم اللغة العربيةإعداد: .  

 


