
 مملكة البحرين 

 وزارة التربية والتعليم

 االبتدائية للبنين سترة االبتدائيةمدرسة 

 الفصل الثاني م2019 – 8201مادة المواطنة للصف الرابع االبتدائي ة امتحان مذكرة مراجع

 أنشطة تعزيزية في مادة التربية للمواطنةأوال:  



 

 : الدروسثانًيا 

 ية:: مصادر دخل األسرة وتعامالتها اليومالدرس الثامن 

 / أذكر خدمات توفرها األسرة ألفرادها؟1س

 

 

 

 

 معرفة األولويات في المصروفاتألمور التي تقلل مصروفات األسرة وتزيد مدخولها من ا -

 وضع جدول شهريأول خطوة تقوم بها األسرة عند شعورهما بكثرة المصروفات المنزلية وعدم انضباطها   -

 

 الصحة 
 

 المسكن
 

  الغذاء
 

  مالتعلي



 

 سر زيااد  دخهها:: عدد أعماال أخرى تمارسها بعض األ2س

 المختلفة. ن والوظائفمزاولة بعض المه -1

 شئ مشروعات صغيرة أو شركات متوسطة.تن -2

 توجاتها في المعارض المختلفة.تشارك بمن -3

 

 أجب النشاط التالي:: 3س

إن : إذ بنة (، ويواجه مشكلة تنظيم ميزانية أسرتهخالد رب أسرة تتكون من خمسة أفراد )زوج وزوجة وابنان وا

 150، ولديه قرض شخصي قسطه الشهري ، وأسرته تسكن في إحدى الشقق باإليجاردينار 500الشهري ه راتب

 ديناًرا.

 ، بحيث تقوم باآلتي:بمساعدة خالد في حل مشكلته.. قم بعزيزي الطال

 زانية.يعمل جدول لتنظيم الم -1

 كهرباء غذاء مجال ازصرف

 وماء

 هاتف مالبس

 وإنترنت

 أخرى توفار

قامة 

 فاتازمصرو

      

 

 لتنظيم مصروفات األسرة وفًقا ألولويات أوجه الصرف. قدم نصائح ألسرة خالد -2

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

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

 ميزانية أسرته؟ا من زيادة تمكن خالدً اقتراح مصادر أخرى  -3

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

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

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

 

 



 

 (( ازسمات ازمشتركة))  مجهس ازتعاون زدول ازخهاج ازعرباة: ازدرس ازتاسع:  

 ازسمات ازبشراة ازسمات ازطباعاة

 الدين الإلسالمي جغرافيالموقع ال

 اللغة العربية وحدة األرض

 التاريخ المشترك وات هائلة من نفط وغازثر

 العادات والتقاليد مناخ وسطح ونباتات

 

 م1981مايو  25تأسس مجلس التعاون لدول الخليج في  -

 ظبي باإلمارات. أبو إمارةجتما  األول لمجلس التعاون بعقد اال -

 ل الخليج.الرياض مقر مجلس التعاون لدومدينة  -

 

 اج ازعرباة )) األهداف واإلنجايات ((زدول ازخهمجهس ازتعاون ازدرس ازعاشر:  
 

 :أهداف مجهس ازتعاون زدول ازخهاج ازعربي 
 تحقاق ازتنساق وازتكامل بان األعضاء. -

 تعماق ازروابط وازصالت بان شعوبها. -

 عهمي وازتقني.دفع عجهة ازتقدم از -

 إنشاء مراكي عهماة زهدراسات وازبحوث ازعهماة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةإنجازا: 
 

 .معاملة مواطني دول مجلس التعاون نفس المعاملة في المستشفيات -1

 توحيد مواقف دول المجلس. -2

 المساواة في معاملة الطالب في دول المجلس. -3

ون فاها مجهس ازتعاون زدول ازخهاج ازعرباةاعازمجاالت ازتي ات  

 الرياضي

 البيئي

يالتعليمي والثقاف  

اداالقتص

 ي

 الصحي

 العمراني

 السياسي والعسكري

 اإلعالمي

 االجتماعي



 إنشاء جهاز الشرطة الخليجية. -4

 توحيد العديد من األنظمة والقوانين. -5

 ة.تأسيس السوق الخليجية المشترك -6

 

  اآلثار اإليجابية على المواطن الخليجي إلنشاء مجلس التعاون: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يجب االعتماد في المذاكرة على الكتاب  مالحظة مهمة جًدا
                                            اق التلخيص واألنشطة وسائل مساعدة.وأنشطته واعتبار أور

 . محمد مكي هاللأ                                              أ

 

ازترابط                             ازتسهاالت   

االجتماعي                             االقتصاداة  

 

أمن ازمواطن                    سهوزة ازتنقل       

واستقراره                     بان دول        

مجهس ازتعاون    


