نشاط الصفي
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ( )1والية العهد والسنوات األولى في الحكم
 .1وضح مفهوم المصطلحات التالية :
الوطنية  :حب الوطن واإلنتماء والوالء له وهي الرابطة التي تجمع ببنعاء العوطن الواحعد بلعظ الن عر ععن
مذاهبهم ومعتقداتهم.
 .1الوالء الوطني :الصالت والعواطف اإلجتماعية واإلنسانية التي تربط الفرد بوطنه.
االنتمععاء الععوطني :السععلوك والعمععل الجععاد والععدجوب مععن بجععل الععوطن والتفاعععل مع بفععراد المجتمع مععن بجععل
الصالح العام.
 .2في بي سنة تم إعالن والية العهد للملك حمد ؟ وماهي إهتماماته ومشاركاته بثناء واليته للعهد؟
في 27يونيو1964م ومن إهتماماته ومشاركاته بثناء واليته للعهد :
ب.إنشاء وتطوير قوة دفاع البحرين .
ب.تأسيس مركز الوثائق التاريخية.
ج.إنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث.
د.االهتمام بالشباب والرياضه.
ه.العناية بالبيئة الطبيعية والحية الفطرية.
 .3في بي سنة تم تعيين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيسا للحرس الوطني ؟
في 23سبتمبر 1968م.
 .4متى تولى صاحب الجاللة الملك حمد دفة الحكم ؟
في 6مارس 1999م.
 .5ماهو الهدف من المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ؟
النهضة بالمجتم وتحقيق اإلستقرار واألمن في البلد.
 .6وضح مفهوم ميثاق العمل الوطني ؟ و متى تعم األسعتفتاء الشععبي علعى ميثعاق العمعل العوطني ؟ وكعم
بللت نسبته؟
هعي وثيقعة عمعل مسعتقبلية بالتحعديث السياسعي فعي البحعرين وقعد بععد معن قبعل لجنعة تشعكلت معن قاععدة
عريضعة معن شخصعيات الدولعة ومجسسعات المجتمع المعدني و تعم االسعتفتاء فعي  14و  15فبرايعر سععنة
2001م  ،وبللت نسبته . ٪98.4
 .7عدد بهم ماتضمنه ميثاق العمل الوطني؟
 إعادة الحياة النيابية في البالد عن طريق مجلسين :
ب.مجلس للشورى وهو معين ويتكون من  40عضواً.
ب.مجلس النواب وهو منتخب ويتكون من  40عضواً.
 تحول ن ام الحكم في البحرين إلى ن ام ملكي دستوري وراثي في بسرة آل خليفة.

 .8متى تم إعالن البحرين مملكة دستورية؟
فععي يععوم الخمععيس  2ذي الحجععة 14422هععا الموافععق  14فبرايععر 2002م فععي يععوم ذكععرى اإلحتفععال بيععوم
ميثاق العمل الوطني.
 .9بذكر بهم ماتضمنه األمر الملكي رقم ( )1لسنة 2002م ؟
أ.بن يكون األسم الرسمي لدولة البحرين هو {مملكة البحرين}.
ب.بن يكون اللقب الرسمي ألمير دولة البحرين {ملك مملكة البحرين}.
 .10ما بهم ماتضمنه المرسوم الملكي بقانون رقم ()4بتاريخ  14فبراير 2002م ؟
أ.يحدد مالمح علم مملكة البحرين والعلم الخعا بملعك مملكعة البحعرين ليكعون مسعننا ً ومقسعما ً
إلى خمسة بقسام تمثل بركان اإلسالم الخمسة.

-11عدد بهم التعديالت الدستورية التي بقرها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ؟
 .1تحول البحرين مملكة دستورية من خالل األخذ بن ام الملكي الدستوري الوراثي .
.2األخذ بن ام البرلماتي المكون من مجلسين  ،ويشار إلى االثنين بالمجلس الوطني :
 { مجلس النواب وهو مجلس منتخب وعدد بعضاءه  20عضو } .
 { مجلس الشورى وهو مجلس معين وعدد بعضاءه  20عضو } .
 .3منح المربة كافة حقوقها السياسية وإتاحة الفرصة فالمشاركة في شجون الحياة العامة.
 .4تعزيز الشفافية في كافة إدارات الدولة من خالل إستحداث ديوان الرقابة المالية وديوان للرقابة اإلدارية .

القسم االثاني :أسئلة التربية للمواطنة  ) 25عالمة(
أوال  :ضع عالمة ) ( يمين العبا ا رت الصحيحة وعالمة )  (xيمين العبا ا رت الخاطئة:
 -1تولى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في  - 27يونيو  1964م والية العهد.
 -2تشكلت لجنة إعداد مشروع العمل الوطني من شخصيات عسكرية. -

عضوا.
 -3يتكون المجلس الوطني في مملكة البحرين من 80
ً

 -4بلغت نسبة موافقة شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني % 89,4

 -5يعود حكم آل خليفة في البحرين إلى نهاية القرن الثامن عشر الميالدي .

 -6أطلق مسمى المملكة على البحرين عام  2002م.

( )
( )

( )
( )
(

)

( )

ثانيا أجب ع ما يلي: -
1 -اذكر أربع دعائم للدولة الحديثة عمل على توطيدها الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

...................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

 ....................................................................................................

 -2عرف ميثاق العمل الوطني.

....................................................................................................
...................................................................................................

....................................................................................................

 -3صنف اإلنجاازت اآلتية إلى إنجاازت تحققت في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،وبعضها
اآلخر في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوضع عالمة(  )بجانبها حسب المعطيات الواردة في
الجدول اآلتي:
االنجازات

تأسيس الحياة النيابية.
إعالن البحرين مملكة دستورية.
وضع الدستور.
إنشاء ديوان الرقابة المالية.
منح الم أرة كافة حقوقها السياسية.
إعادة الحياة النيابية.

عهد الشيخ عيسى خليفة بن
سلمان آل خليفة

عهد جاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة

ثالثا :اقرأ النص الذي أمامك ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالاقا منه ،ومستفي ًدا مما درست– :
عصريا حديثــــًا؛ واكتسب ثقافة عربية إسالمية ،حيث كان يحضر
تعليما
تلقى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ً
ً
مجالس والده ،ويختلط بذوي الخبرة في مجاالت العلم المختلفة ،مما ساهم في تميزه بسعة األفق واالنفتاح على قضايا

العالم وتمرسه بأمور الحكم ،وتكونت لديه قدرات قيادية متنوعة مكنته من تحقيق العديد من اإلنجازات أثناء توليه
للعهد.

مناسبا للنص.
-1ضع عنوا ًنا
ً
.........................................................................................................
 -2ما نوع التعليم الذي تلقاه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء واليته للعهد؟
.........................................................................................................
 -3ما النتائج المترتبة عن اختالط جاللة الملك حمد بذوي الخبرة في مجاالت العلم المختلفة قبل توليه
الحكم؟

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
-4اذكر مبدأين اثنين ركز عليهما الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في إعالن والية العهد البنه حمد.
.........................................................................................................
|.....................................................................................................................................

يعود حكم آل خليفة في البحرين الى القرن الثامن عشر الميالدي ويدل طول هذه الفترة على :





قدرة امراء آل خليفة على اختيار اساليب الحكم التي تخدم البالد .
االنسجام داخل العائلة الحاكمة بسبب القدرة على ايجاد الحل المناسب لوالية العهد .
االستقرار السياسي واالجتماعي بسبب التطور واالزدهار .
انفتاح العائلة الحاكمة والوالء والترابط االجتماعي والديني بينها وبين األهالي .

أوال :استقالل البحرين :
 صدر البيان الرسمي لالستقالل في  14أغسطس عام  1971والذي أعلنه هو الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة نيابة عن أخيه في مجلس الوزراء .
 ما الذي ترتب على إعالن استقالل البحرين في عام 1971؟ ( :مراسيم أميرية بموجب البيان)
 -1اتخاذ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لقب أمير دولة البحرين.
 -2إنهاء المعاهدات السياسية والعسكرية بين البحرين وبريطانيا في  15أغسطس 1971م .
 -3السيادة واالستقالل .
ثانيا :الدولة الحديثة :
 أركان الدولة :
 -1السيادة الداخلية والخارجية ( مؤسسات سياسية )
 -2السكان :تجمع بينهم مصالح مشتركة ولهم حقوق وواجبات .
 -3اإلقليم  :يشمل المساحة الترابية والمجال الجوي ومساحة البحر تسمى ( المياه اإلقليمية )
 تأسيس الدولة الحديثة :
تم تأسيس الدولة الحديثة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وهي دولة القانون والمؤسسات
 انجازات النهضة في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ( دعائم تأسيس الدولة الحديثة ) :
 -1إعالن االستقالل.
 -2تأسيس الحياة النيابية .
 -3وضع الدستور )1973 ( .أول دستور للبالد
 -4التطور االقتصادي.
 -5تطور التعليم والصحة .
 -6االهتمام باإلسكان والعمران .
 -7توفير مشاريع البنية التحتية .
 -8إقامة عالقات دبلوماسية مع عديد من الدول .
 -9االنتماء لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة.

