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 التضامن: العاشرملخص الدرس 
 

 لتضامن ؟ما المقصود با 

التخفيف من  وتهدف إلىتقديم المساعدة للناس في وقت الحاجة،  يتمثل في اسلوكقيمة انسانية تترجم التضامن  -

 تخذ أشكاال متعددة مادية ومعنوية.تمعاناتهم، و
 

 .عدد مبادئ التضامن 

 ( اإلخاء.   5( المحبة.     )4( المودة.    )3( التآزر.     )2( التراحم.     )1)

 

 من أين أستمد مبادئ التضامن؟ 

 من الدين اإلسالمي.  -

 من القوانين الوطنية لمملكة البحرين كالدستور وميثاق العمل الوطني وقانون الطفل. -

 من القوانين الدولية كاتفاقية حقوق الطفل واإلعالن العالمي لحقوق االنسان. -
 

 .أذكر بعض أشكال التضامن الوطني لمملكة البحرين 

 :المؤسسة الخيرية الملكية 

 كفالة المحتاجين من أرامل وأيتام ومسنين . -

 تقديم المساعدات االجتماعية والصحية والتعليمية. -

 تسهم في إنشاء وتنمية المشروعات االجتماعية والخيرية. -
 

 ل األحمر البحريني و مركز المحرق للرعاية االجتماعية(:الجمعيات والصناديق الخيرية )كالهال 

 التضامن والتعاون مع الفئات المحتاجة والمتضررة. -
 

 .التضامن بين األفراد على مستوى القرية، واألسرة، والمدرسة، والمجتمع 
 

 ما أنواع التضامن ؟ 

 لكهرباء عن المحتاجين()تقديم المواد الغذائية للمحتاجين / دفع فاتورة ا تضامن مادي. -

 )مواساة المريض / تقديم التعزية( تضامن معنوي. -
 

 .أذكر بعض أشكال التضامن الدولي لمملكة البحرين 

 بناء مستشفى البحرين التخصصي في الصومال. -

 بناء معهد مملكة البحرين لتدريب المعلمين في مقديشو. -
 

 بحرين؟سم بعض الدول التي تضامنت معها مملكة ال 

 باكستان. –سوريا  –فلسطين  –لبنان  –الصومال   -
 

 أذكر بعض أنواع المساعدات التي قدمتها مملكة البحرين لمختلف الدول؟ 

 حفر اآلبار. –الحمالت الطبية.      –تقديم األدوية.      –بناء المدارس.      –بناء المستشفيات.       -
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 مة الوطنسال: الحادي عشرملخص الدرس 

 
 ما أسباب قوة األوطان واستقرارها ودوامها ؟ 

 .التمسك بالوحد الوطنية -

 .احترام القانون -

 ن.المحافظة على األم -

 
 ما أسباب ضعف األوطان وتفككها وزوالها ؟ 

 الفرقة. -

 انتهاك القانون. -

 العنف والتخريب. -

 
  ؟ لمواطنينواالوطن  بالنسبة إلى واألمان مية األمنأهما 

 العيش باستقرار. -

 االطمئنان. -

 بناء الوطن بتكاتف. -

 

 ماذا يحدث مع زوال األمن في الوطن ؟ 

 عدم االستقرار في الوطن. -

 يكثر االجرام والقتل. -

 الخوف في الوطن. -

 

 نستنتج مما سبق: 

 حل المشكالت بسالم يقوي وحدة أبناء الوطن. -

 وحدة أبناء الوطن أساس أمنه وسالمته. -

 أمن الوطن شرط ضروري لرخاء أبناءه. -

 العنف والتخريب يضران الوطن وأبناءه. -

 حماية األوطان تتطلب الحذر من األعداء. -

 

 ما خطر العنف والتخريب على سالمة الوطن ؟ 

 انتشار الفوضى وانعدام النظام.  -

 .انتشار الخوف وضياع األمان -

 تعطل األعمال. -

 تضرر الممتلكات. -

 تصبح الحياة مهددة. -

 

 نستنتج مما سبق: 

 العنف والتخريب مظاهر متعددة. لألعما -

 العنف والتخريب آثارا ضارة في الوطن والمواطنين والممتلكات. لألعما -

تسببت في أضرار لمجتمعنا  أعمال العنف والتخريب التي اقترفها بعض المخربين في حق مملكتنا الغالية قد -

 واقتصادنا ومؤسساتنا وهددت سالمة وطننا.
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 أن أستخلص مما سبق: 

 األمن نعمة عظيمة والمحافظة عليها ضرورة حياتية وواجب وطني.نعمة   -

 من دون األمن ال يأمن الناس على أنفسهم وأوطانهم. -

 أداًء للواجب.علينا أن نصون نعمة األمن استجابة للضرورة و -

 

 كيف نصون نعمة األمن ؟ 

 من خالل التمسك بالوحدة الوطنية. -

 من خالل احترام القانون والنظام. -

 من خالل حل المشكالت بسالم. -

 من خالل تفويت الفرصة على أعداء الوطن المتربصين بأمن الوطن. -

 طاتهم.من خالل عدم االستماع إلى أعداء الوطن، وعدم االستجابة لمخط -

 

 ليس العنف حال بل جريمة: الثاني عشرملخص الدرس 
 

  ؟لماذا يعتبر العنف ليس حال 

 ألن اللجوء إلى العنف والتخريب لحل المشكالت نهج خاطئ وخطر.  -

 

 لماذا يعتبر العنف جريمة ؟ 

 يب.يحرم أعمال العنف والتخر، والدين االسالمي يدعو إلى السالمألن  -

 ال يوجد مجتمع يرحب بأعمال العنف والتخريب ويجيزها. هألن -

 جميع قوانين العالم ترفض أعمال العنف والتخريب.ألن  -

جميع قوانين العالم تصنف أعمال العنف والتخريب ضمن الجرائم التي تستوجب الردع )العقوبة( حماية لألفراد ألن  -

 والمجتمعات وتأمينا لسالمة األوطان.

 

  حال ألي مشكلة ؟ أعمال العنف والتخريبهل تمثل 

 .ال  -

  أعمال العنف والتخريب جريمة ؟ يعتبر أي عمل منلماذا 
 سبب أضرارا.يالقانون ويخالف خالف تعاليم ديننا االسالمي وي ألنه -

  جرائم ؟ ولماذا ؟ الحرق وسد الطرق وتخريب المنشآتهل 

 على األفراد والمجتمعات واألوطان. نها خطرألنعم ،  -

 

  ؟  المجتمع والوطنجرائم في حق أعمال العنف والتخريب تعتبر لماذا 

 :ألنهاالمجتمع والوطن، جرائم في حق أعمال العنف والتخريب   -

تخالف تعاليم ديننا االسالمي ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، وقانون  -

 رين.الطفل في مملكة البح

 تستغل األطفال، وتسبب أضرارا وآالما قاسية. -

 تتسبب في تخريب المدارس وإغالقها وحرمان األطفال من حقهم األصيل في التعليم. -

 

 ا يجب على الدولة تجاه ما تعرض له األطفال من استغالل في أعمال العنف والتخريب ؟ماذ 
 الدولة حماية األطفال من االستغالل. يجب على -
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 حماية أمن الوطن: عشر الثالثملخص الدرس 
 

 ؟ ماذا يحدث إذا تأخرت الدولة في حماية أمن وطنها وسالمة مواطنيها 

 .يفقد األمن، وينعدم االستقرار، وتسود الفوضى  -

 

  ؟ ريبى الدولة إذا تعرضت ألعمال العنف والتخليجب عماذا 

 .يجب عليها أن توقف هذه األعمال وتستعيد األمن  -

 

 :أستنتج مما فهمته أن 

خطار الكبيرة واآلثار المدمرة التي تخلفها أعمال العنف والتخريب على سالمة المجتمعات واألوطان تتطلب تدخل األ -

 ، واستعادة األمن الذي هو حق من حقوق االنسان.الدولة لوقف هذه األعمال

 تي يفرضها عليها القانون وتقتضيها اقامة العدل.قيام الدولة بهذا الدور من أوكد الواجبات ال -

 

 ؟ م7100عام للخطر  ة وطنناسالم مت بها حكومة البحرين عندما تعرضتما الخطوات التي قا 

 .عالن حالة السالمة الوطنيةا  -

 .درع الجزيرة لحماية المنشآت(وات )االستعانة بق تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية -

 .ةخطوة عالمية مميزفي  إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق -

 فتح حوار للتوافق الوطني. -

 تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ونتائج الحوار. -

 

  حماية أمن الوطن وسالمته ؟واجب عليه من  

 الدولة.والمواطن   -

  ؟ المستفيد من زعزعة أمن الوطن واستقرارهمن 

 .أعداء الوطن -

 ؟ يساهم به المواطنون في حماية أوطانهم يمكن أن أهم ما ام 

 .ونبذ الفرقة والعنفي بالتسامح التمسك بالوحدة الوطنية والتحل -

  ؟ مخططات األعداء بأعمال العنف والتخريبلماذا يجب علينا رفض 

 جريمة في حق المجتمع وخيانة للوطن ومعصية لتعاليم ديننا الحنيف. ألنها -

 

  أستطيع برغم صغر سني حماية سالمة وطني واستقراره وأمنه ؟هل 

 .ذلك بإمكانينعم   -

 حماية سالمة وطني واستقراره وأمنه ؟ أن أنال شرف كيف يمكنني رغم صغر سني 
 تعطيل مؤسسات الدولة.من خالل المشاركة االيجابية في إفشال مخططات المخربين التي كانت تهدف إلى  -

 

  م؟7100أذكر األعمال التي قام بها المواطنين البحرينيين المخلصين من أجل حماية سالمة مملكتنا وأمنها عام 

 نظموا تجمعات عبروا فيها عن رفضهم واستنكارهم ألعمال العنف والتخريب.  -

 ل نشاطها.تطوعوا للعمل في المؤسسات التي حاول المخربين تعطي -

 

 ة:مهم مالحظات

  28و  22و  27و  66قم بحل أسئلة كتاب المواطنة صفحة 

 والفقرات الموجودة فيه. المستنداتغنيك عن مراجعة الكتاب و الوقوف على يال  هذا الملخص 


