مملكة البحرين  ،المدرسة األردية الباكستانية
القسم :الثانوي
المادة :مواطنة

اسم الدرس  :العالقات الخارجية لمملكة البحرين
التاريخ ............:

اسم الطالب ......... ..................:

الصف  :العاشر.......

أجب عن األسئلة األتية -:
السؤال االول  -:ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة(× ) أمام
العبارة الخاطئة .
(

 -1ليس للبحرين عالقات خارجية دبلوماسية جيدة مع جميع دول العالم

)

 -2من األهداف السياسية الخارجية لمملكة البحرين هي تأكيد سيادة المملكة
)
(
واستقاللها ووحدة أراضيها .
-3تسعى مملكةالبحرين على تفعيل العمل الخليجي المشترك .

(

)

 -4ليس للبحرين عالقات مع دول الخليج .

(

)

-5تؤيد مملكة البحرين االرهاب بجميع صوره وأشكاله .

(

)

 -6تعتبر البحرين عضواً من أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي.

(

)

-7تعد مملكة البحرين نموذجا للتعايش والتسامح لجميع الحضارات والديانات
)
(
والطوائف .
-8ليس للبحرين دور في نصرة القضايا العربية .
-9السياسة الخارجية لمملكة البحرين غير ثابتة وغير واضحة .
-10من مبادئ مملكة البحرين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير

السؤال الثاني  -:اختر اإلجابة الصحيحة من بين االقواس .
1

)

(

)

(
(

)

-1من السمات المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.............
أ -اللغة

ب -الدين

د -جميع ماسبق

ج -العادات والتقاليد

-2جامعة الدول العربية تعتبر بمثابة بيت ..........................
أ-الغرب

ب-العجم

د -االوربيين

ج-العرب

-3مملكة البحرين دولة .....................
أ -عربية

ب -إسالمية

د -عربية إسالمية

ج -علمانية

-4من ثوابت السياسة الخارجية لمملكة البحرين على المستوى ...........الدفاع عن الحقوق
العربية .
أ-العالمي

ب –العربي

د -االسالمي

ح -الدولي

-5يشمل النظام الدبلوماسي الخارجي بمملكة البحرين المجاالت.......
ج -الثقافية

أ -اإلقتصادية ب -اإلجتماعية

د -جميع ما سبق

-6استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من أولويات السياسة الخارجية
لمملكة البحرين على المستوى ...........
أ-الخليجي

ج -اإلسالمي

ب -العالمي

د -العربي

 -7من أهم اوليات مملكة البحرين على المستوى ............جمع وحدة الصف
االسالمي .
أ-الدولي

ج -االوربي

ب -المحلي

د -اإلسالمي

السؤال الثالث :أذكر أهم الدوائر التي تنشط فيها السياسة
الخارجية لمملكة البحرين ؟
................................................. -1
................................................. -2
................................................... -3
مملكة البحرين  ،المدرسة األردية الباكستانية
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القسم :الثانوي
المادة :مواطنة

اسم الدرس  :مبادئ الحكم الرشيد 1
التاريخ ............:

اسم الطالب ......... ..................:

الصف  :العاشر

 أجب عن االسئلة األتية -:
السؤال االول  -:ضع عالمة ( √) أمام العبارة الصحيحة وعالمة(×)
أمام العبارة الخاطئة -:
(

)

 -1من مبادئ الحكم الرشيد العدالة والمساواه .

 -2سيادة القانون هو عدم خضوع الجميع إلى القانون من دون تمييز ( .

)

 -3يحاسب كل شخص مهما كانت صفته على الخدمة التي يقدمها أو على العمل
)
(
الذي يقوم به .
-4توقفت مملكة البحرين عن مسيرة االصالح السياسي والدستوري

(

)

 -5من مبادئ الحكم الرشيد مكافحة الفساد .

(

)

-6من مهام المؤسسات القضائية النظر في القضايا وفض النزاع .

(

)

 -7ال تقبل اإلدارة العصرية الرشيدة كل مطالب المواطنين .

(

)

-8العدالة تعني تقديم الخدمة الى جميع المواطنيين دون تفرقة.
-9تحتاج بعض الخدمات مثل الخدمات اإلستشفائية الى السرعة والدقة.

(

)

(

)

-10مكافحة الفساد يعني التصدي للوساطة والتبليغ عن الخارجون على القانون( .

)

السؤال الثاني  -:ضع الكلمات االتية في مكانها المناسب .
3

السياسية – المعلومات – قضائية – ملكي– المساواة–المرأة
مشتركة -تحديث – الصحافة
 -1العدل و.................من مبادئ الحكم الرشيد .
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تتمتع ..................بمكانة مرموقة في المجتمع البحريني .
يحتاج المواطن الى مجموعة من ................تساعده على
الحصول على الخدمة والتعرف على الجهات المسؤلة.
تتكون الدولة من مؤسسات سياسية ورقابية و .................
من مهام المؤسسات ..................صنع الق اررات و وضع
السياسة العامة للمملكة .
تتكون المحكمة الدستورية من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر
...............
من اهم انجازات مملكة البحرين حرية .............واإلعالم.
تصنف المصالح الى مصالح خاصة و عامة و ...............
تسعى مملكة البحرين الى ...............وتطوير النظم
المعلوماتية بما يواكب التطور العالمي .

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
السؤال الثاني -:أذكر أهم مبادئ الحكم الرشيد

؟

................................................ -1
................................................ -2
............................................... -3
............................................... -4
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مملكة البحرين  ،المدرسة األردية الباكستانية
القسم:الثانوي
اسم الدرس  :مبادئ المواطنة وقيمها في مملكة البحرين
المادة :المواطنة
التاريخ ............:الصف  :العاشر
اسم الطالب ..........:

أجب عن األسئلة األتية -:
السؤال االول  -:ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة(× )
أمام العبارة الخاطئة .
(

)

 -1من أسس المواطنة المساواة بين المواطنين دون التمييز على أي أساس .

 -2من شروط المساواة في القضاء يسمح بالتدخل في شؤون العدالة ( .

)

 -3من مبدأ العدالة أن يتمتع جميع المواطنيين بالخدمات الحكومية.

(

)

 -4تكفل الدولة المساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات .

(

)

-5ال تكفل الدولة الضمان اإلجتماعي االزم للمواطنيين في حالة المرض والشيخوخة
)
(
.
 -6يجب ان يضمن المواطن الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم .

(

)

 -7حرية الرأي والبحث العلمي مقتصرة على بعض أفراد المجتمع .

(

)

 -8يجب عدم المساس بوحدة الشعب ووحدة الدولة .

(

)

 -9من مبادئ التسامح الديني حرية القيام بالشعائر الدينية .

(

)

 -10يجب توزيع ثروات البالد على فئة معينة من المواطنيين .

(

)

 -11من الحقوق العامة يجب المساواة بين جميع المواطنين

(

)

 -12من مبادئ العدالة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

(

)

 -13من المحظورات التي يجب تجنبها عدم المساس بوحدة الشعب ووحدة الدولة .
)
(
 -14اإلعتدال قيمة تؤدي إلى رفض التطرف والتعصب والتشدد .
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(

)

السؤال الثاني  -:صل بين العبارات في العمود ( أ ) بما يناسبها
من العبارات في العمود ( ب ) .
( ب)

(أ)

-1إجراءات لفائدة الفئات اإلجتماعية
الضعيفة .

-1أداء الضرائب والرسوم والتكاليف
العامة .
ونساء حق
-2للمواطنيين رجاالً
ً
المشاركة في الشؤون العامة والحقوق
السياسية .

-2المساواة في الحقوق .
-3المساواة غي الواجبات العامة .

-3للطفل المعوق حق التمتع بنفس
الحقوق المقررة لجميع األطفال .

-4حق التعبير عن الرأي والحق في
نشره .

-4تعمل الدولة على توفير السكن
لذوي الدخل المحدود .

-5المساواة أمام القضاء .

-5ال ُيعرض أي إنسان للتعذيب
المادي أو المعنوي .

-6ضمان خدمات القطاعات الحيوية .

-6حق جميع المواطنيين مكفول في
التقاضي وفقاً للقانون .

-7المساواة في الكرامة .

-7حرية الصحافة والطباعة والنشر
.

6

السؤال الثالث  - :أكمل الشكل الذي أمامك بكتابة أسس المواطنة
في مملكة البحرين .

أسس المواطنة
في مملكة
البحرين
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ا

المدرسة االردية الباكستانية

ملخص درس الوظائف األساسية للدولة للصف العاشر(مواطنة )
الوظائف األساسية للدولة  -:أوالً الوظيفة القضائية .
 -1أهداف الوظيفة القضائية:
ضمان األمان وحماية الحريات.
فض النزاع على مبدأ العدل والمساواه.

 -2مباديء الوظيفة القضائية في البحرين:
سيادة القانون حيث أنه أساس التحكم والناس سواسية أمام القانون ال تمييز بينهم.
استقالل القضاء ونزاهته حيث اليوجد سلطان على القاضي.
المساواة بين القضاء.

 -3تتكون السلطة القضائية في مملكة البحرين من :
المحاكم – النيابة العامة – المجلس األعلى للقضاء
أعوان القضاء وهم  :محامون – مترجمون – خبراء – كتبة

 -4أسس هيئة القضاء:
حسن سيرة القضاه .
أن يتمتع القاضي بالهيبة والفاء والصبر .
أن يبتعد القاضي عن مواطن الشبهات .
أن تبعث كرامة القضاء وهيبته لدى المواطنين رسالة العدل وحماية الحقوق والحريات .

 -5أنواع القضاء في البحرين :
القضاء المدني – القضاء الشرعي – القضاء الدستوري – القضاء العسكرس .
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 -6درجات المحاكم في البحرين :
محكمة التمييز

المحكمة الكبرى

محكمة محكمة االستئناف

المحكمة الصغرى

ثانياً الوظيفة الدفاعية :
 -1منظومة الوظيفة الدفاعية في مملكة البحرين :
تأسست قوة الدفاع المدني على يد الملك حمد بن عيسى قبل حوالي نصف قرن تحظى بالرعاية من قبل جاللة الملك حمد
منذ عام 1968م من حيث التطوير والتدريب والتجهيز بأحدث األسلحة والمعدات .
تتكون قوة الدفاع من  :القوات البرية – سالح الجو المللكي – سالح البحرية الملكي – القوات الخاصة و وحدة االتصاالت
والخدمات الملكية الطبية .

 -2مهمات قوة الدفاع البحريني

:

الدفاع عن حدود الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه واستقالله وسيادته ضد أي تهديد خارجي .
مساندة األجهزة األخرى في الحفاظ على النظام وسيادة القانون .
المساهمة في تطوير البناء الحضاري للبالد .
المساهمة مع القوات المسلحة في الحفاظ على أمن دول الخليج العربي .

 -3إنجازات قوة دفاع البحرين :
أهداف قوة دفاع البحرين في خدمة الوطن و المواطن :
توفير األمن و االستقرار مما يؤدي إلى رفاهية الوطن و نهضته .
تحسين الوضع الصحي من حيث االشراف على المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي .
تحسين المعيشة من خالل المؤسسات االستهالكية التي توفر السلع بأسعار منخفضة .

ثالثاً الوظيفة األمنية :
زرة الداخلية في الحمالت اإلنسانية :
 -1دور و ا
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عمليات االغاثة – مكافحة االتجار بالبشر

مملكة البحرين  ،المدرسة األردية الباكستانية
القسم:الثانوي
المادة :مواطنةاسم الدرس  :شهداء الواجب

اسم الطالب ..........:

التاريخ ............:الصف .......:

السؤال األول -:ضع عالمة ( √ ) أمام العبارات الصحيحة وعالمة (×) امام العبارات الخاطئة -:
 -1يحتل الشهيد مكانة كبيرة ورفيعة لدى القيادة والشعب .

(

 -2أنشأ جاللة الملك عيسى الصندوق الملكي لشهداء الواجب ( .

)

)

 -3يخضع الصندوق الملكي لشهداء الواجب إلشراف هيئة عليا برئاسة الملك .
)
(
 -4الشهيد المدني هوالموظف المدني الذي أستشهد اثناء تأدية عمله نتيجة عمل
إرهابي) (.
 -5تخليد ذكرى شهيد الواجب يدل على التقدير الكبير الذي توليه مملكة البحرين
للشهيد( )

السؤال الثاني:ضع كل كلمة من الكلمات االتية في مكانها المناسب-:
(الشجاعة  -العسكري – السابع عشر – حقوق – التضحية )
 -1تقرر أن يكون يوم .................من كل عام هو يوم تكريم الشهيد .
 -2الشهيد ...................هوالضابط او الفرد الذي أستشهد نتيجة إصابته في
العمليات الحربية .
......................... -3هي بذل النفس أو الوقت والمال من أجل الوطن دون
مقابل مادي .
 -4من صفات الشهيد................................والفداء والوالء .
-5من أهداف صندوق شهداء الواجب هو حماية .............الشهداء ومواساة
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أسرهم

المدرسة االردية الباكستانية

ا

عنوان الدرس((انجازات مملكة البحرين في مجال حقوق

ا السؤال

االنسان))

األول -:ضع عالمة ( √ ) أمام العبارات الصحيحة وعالمة (×) امام

العبارات الخاطئة -:
 -1من خصائص الديمقراطية في مملكة البحرين انها نابعة من الشخصية
).
البحرينية ( .

 -2من شروط االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول) (.
 -3تعتبر الحقوق السياسية والمدنية هي االولى في ظهورها من حقوق
).
االنسان ( .
).
(
 -4من الحقوق المدنية لالنسان الحق في الحياة

السؤال الثاني-:ضع عالمة ( √ ) في الخانة المناسبة
الحقوق
السياسية
والمدنية

العبارات

 -1يحتاج الرضيع الى عدد من
التطعيمات الوقائية.
 -2يتولى المحامي الدفاع عن المتهم.
 -3تدفع للعمال اجور تحفظ لهم
كرامتهم.
 -4يشارك المواطنون في االستفتاء.
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الحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية

 -5ال يدفع الطلبة مبالغ مالية مقابل
الدراسة.

السؤال الثالث -:
أ -ما مفهوم الحوار ؟
الحوار هو
...................................................................................
ب -من أداب الحوار
.............................و...............................و...................
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