
 ( 1 ) صفحةالمواطنة       المسار: المرحلة االبتدائية       التربية   

  

صفحات 3االمتحان في إجابةالحظ أن   

 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

  إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات 
 

 م7102/ 7102للعام الدراسي  األولامتحان نهاية الفصل 
 اإلبتدائي الصف السادس 

 الزمن: ساعة                           التربية للمواطنة                                     :مادةالا        

========================================================================  
 الصحيحة من بين البدائل اآلتية: : ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابةاألولالسؤال 

 )لكل إجابة عالمة(                                                                     

 : الوزارة التي تشرف على تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف هي وزارة -1

  الصحة -ب   العدل -أ

 اإلعالم  -د العمل -ج
 

 

 هي:  والقيم التي يجب على الموظف التمسك بهااألسس مجموعة القواعد و -2

  أخالقيات العمل -ب   مهارات العمل -أ

 تخطيط العمل -د  العمل  تتبع -ج   
 

 

  :العمل التطوعي يعزز -3

  انطواء الفرد على نفسه  -ب  ثقة الفرد بنفسه -أ   

 تواكل الفرد على نفسه  -د الفرد  أنانية -ج  
 

 

 :من بين المؤسسات التي تعنى بالمحافظة على التراث في مملكة البحرين   -4

 مركز رعاية الطفولة  -ب      حلبة البحرين الدولية -أ

  مركز رعاية الطلبة الموهوبين  -د    متحف البحرين الوطني  -ج    
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 اإلجابة النموذجية



 ( 2 ) صفحةالمواطنة       المسار: المرحلة االبتدائية       التربية   

  

صفحات 3االمتحان في إجابةالحظ أن   
 
 

  ( يمين العبارة الخاطئة: ( يمين العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ضع عالمة )   :الثانيالسؤال 

0- (       )  لكل إجابة عالمة(                 .فرديالعمل الالعمل التطوعي يقتصر على( 

 م في تقدم المجتمع وازدهاره.ه  س  العمل ي   (    √  ) -7
 يرجع تنوع وثراء التراث البحريني إلى التاريخ العريق لمملكة البحرين.(    √   ) -3

4- (        )خالقيات العمل إلى نقص إنتاجية المؤسسة.يؤدي التحلي بأ 
 التراث هو كل أثر خلفته الحضارات، او تركته األجيال السابقة.(     √)      -2
 
 

 عالمة( نقطة)لكل             :عن األسئلة اآلتية أجب :الثالثالسؤال 
 

 

 يكتفى بنقطتين(؟ )المحافظة على التراثجهود مملكة البحرين في  ني   ب   -1
  تنظيم  –االعتناء بالقالع -االعتناء بالمتاحف –إصدار القوانين للمحافظة على التراث

االهتمام بالتراث -ترميم البيوت القديمة لحفظ تاريخ مملكة البحرين العريق –المهرجانات للتعريف بالتراث 
  ..ي المتاحف.جمع التحف القديمة واالحتفاظ بها ف-الشعبي

 .اذكر اثنين من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في مملكة البحرين -2
  الشكاوى  تسوية-والتطويرالتدريب  –السالمة المهنية  –توفير فرص العمل –تحسين األجور 

 (تقبل أي إجابة منطقية)

   السؤال الرابع:
 (ونصف إجابة عالمة)لكل  ما يأتي إلى عمل تطوعي، وعمل غير تطوعينف ص

    مجموعة من السكان ينظفون الحي( 2)    الدواممعلم يشرح الدرس للطالب أثناء فترة   (1)

 ( طالب في الصف السادس يزين جدار المدرسة4)  عامل يشتغل في مصنع آلبا     ( 3)

 
 عمل غير تطوعي عمل تطوعي 
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 ( 3 ) صفحةالمواطنة       المسار: المرحلة االبتدائية       التربية   

  

صفحات 3االمتحان في إجابةالحظ أن   

 
 
 

 :السؤال الخامس
 .أجب عن األسئلة التي تليه وفي ضوء ما درستمن خالل النص 

    
التي تعد من القالع  الصف في رحلة استطالعية إلى قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح،ذهبت إيمان رفقة زميالتها في       

لتبقى  أثناء جولتهن داخل القلعة أثار انتباه الطالبات جمالية القلعة وكيفية المحافظة عليها التاريخية في مملكة البحرين، وفي
 شاهدة على حقبة تاريخية مهمة من تاريخ المملكة. 

 
 األسئلة: 

 )عالمة واحدة( ما المكان الذي ذهبت له إيمان مع زميالتها؟ -1

 قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح
 )عالمة واحدة( إيمان وزميالتها أثناء جولتهن داخل القلعة؟ما الذي أثار انتباه  -2

 جمالية القلعة وكيفية المحافظة عليها    

 )عالمتان(  )يكتفى بنقطة واحدة( التراث.المحافظة على  في المواطندور بين  -3

المحافظة على  –ثرية إلى الجهات المعنية تسليم الموجودات األ –مراعاة القانون الخاص بالمحافظة على التراث 
تنظيم معارض للتعريف بالتراث –منع كل من يحاول تخريب المعالم األثرية والتبليغ  –المعالم األثرية وعدم تخريبها 

 المحافظة على القطع األثرية التي يمتلكها من الضياع. –
 )عالمتان(   ؟أهمية المحافظة على التراثبرأيك ما  -4

 إجابته صحيحة إن كانت منطقية.عن رأيه وتعتبر  يترك المجال مفتوًحا للطالب للتعبير
 

 

 (على كل األسئلة )تقبل أي إجابة منطقية

اإلجابةانتهت   
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