
 ( 1 )   صفحة         مواطنة       المسار: المرحلة االبتدائية       للالتربية   

  

صفحات 3االمتحان في إجابةالحظ أن   
   

مملكة البحرين   

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات
 امتحان نهاية الفصل األول للعام الدراسي 1027/ 1028م

 الصف الخامس االبتدائي
 

 ساعــة  :نــلزما                                                         ةالتربية للمواطن: ادة اسم الم

===================================================================  
   ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية : -: السؤال األول

 عالمات لكل نقطة عالمة( 5)           القطاع األكثر استهالًكا للطاقة الكهربائية في مملكة البحرين هو القطاع: -1

 .المنزلي -ب  

  :ُتستعمل مياه الصرف الصحي في مملكة البحرين بعد معالجتها في -2

 . ري المزروعات -د  

 :غرس القيم اإلنسانية في نفوس األفراد إلى نشريؤدي  – 3

 المحبة.                                         -ج  

 تعتمد مملكة البحرين لتلبية احتياجاتها المائية على: -4

  .المياه الجوفيةالتحلية و  -أ

 :حسب الحاجة إليها يسمى  لكهرباء والماءاالستعمال األمثل ل -5

 ترشيد.  -ب  

 ( أمام العبارة الخاطئة:   ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ضع عالمة )  -السؤال الثاني :
 عالمات لكل نقطة عالمة( 5)                                                                                         

 (            )      معدل استهالك الكهرباء بمملكة البحرين في فصل الشتاء مقارنة مع فصل الصيف.    يرتفع -2
 (      √)         سامح.                        قيمة الت يعبر عنتقبل وجهات نظر اآلخرين دون تعصب  -1

 (             √  )  استهالك الكهرباء والماء مصلحة للفرد والمجتمع.                                       ترشيد -3

         (       )        معدل استهالك الفرد من المياه في مملكة البحرين أقل بكثير من مستوى المعدل العالمي. -4

 (   √   )             التعاون.                    قيمة تعبر عن المشاركة والمساعدة بين أفراد المجتمع -5
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صفحات 3االمتحان في إجابةالحظ أن   
       

 عالمات ( 8)  -ل الثالث:السؤا
 :ضع نوع التسامح المناسب أمام كل عبارة -1

 لكل نقطة عالمة( عالمات 4)                                                                                               
 نوع التسامح العبارة

 التسامح العرقي التخلي عن التمييز العنصري.

 التسامح السياسي .رفض التعصب الحزبي

 التسامح الفكري  .الحق في اإلبداع واالجتهاد

 التسامح الديني .التعايش بين األديان

 
 والماء صّنفها إلى سلوكات دالة على الترشيدأمامك مجموعة من العبارات التي تمثل استعماالت الكهرباء  -2

 حسب المعطيات الواردة في الجدول اآلتي: ( بجانبها√ وسلوكات غير دالة على الترشيد بوضع عالمة )  

 لكل نقطة عالمة( عالمات 4)                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 غير دالة على الترشيد دالة على الترشيد العبارات

  (√ )  .أثناء االستحمام بدل الحوضفي استعمال الدش 

 ( √)   فتح النوافذ واألبواب في أثناء تشغيل المكيف.

  ( √)  استعمال الري بالتنقيط لسقي الزرع.

 ( √)   استعمال خرطوم المياه لغسل السيارة.
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صفحات 3االمتحان في إجابةالحظ أن   

 
 عالمات ( 7)  اقرأ المستند، ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالًقا منه، وفي ضوء ما درسته: -السؤال الرابع :

       
        

ؤون التي ينبغي علينا التحلي بها في كافة ش لنبيلة، وأرقى الفضائل األخالقية،يعد االحترام من أهم القيم اإلنسانية ا     
 .لفة والمحبة والتفاهملبناء مجتمع قوي ومتماسك تسوده األ  حياتنا؛
صغاء إلى المتحدث وعدم ن التعامل مع كبار السن، وحسن اإلحس وفي مقدمتهاوتتعدد مظاهر االحترام في المجتمع       

                               زاء عند مخاطبة اآلخرين.مقاطعته، واالبتعاد عن عبارات السخرية واالسته

 (عالمة)                                                          ضع عنواًنا مناسبًا للنص. -1

  /ومنطقيأي عنوان مناسب                                                                 (قيمة االحترام... االحترام(. 

 )يكتفى بنقطتين لكل نقطة عالمة(                                   ما مميزات المجتمع الذي تسوده قيمة االحترام؟ -2

  .أي جواب مناسب ومنطقي(.)                                                                           مجتمع قوي 

  .مجتمع متماسك 

   األلفة والمحبة والتفاهممجتمع تسوده. 

 )يكتفى بنقطتين لكل نقطة عالمة(               استخرج من النص اثنين من مظاهر االحترام بين أفراد المجتمع. -3

  حسن التعامل مع كبار السن. 

  صغاء إلى المتحدث وعدم مقاطعتهحسن اإل. 

  اآلخرين. ت السخرية واالستهزاء عند مخاطبةاالبتعاد عن عبارا 

 (عالمتان)    ؟تصور لو فقدت قيمة االحترام في المجتمع كيف ستصبح العالقات بين أفراده -4

   (أي جواب مناسب ومنطقي)                                    ...الفرقة والتشتت – التخاصم  -فساد العالقات. 

 

جوبةانتهت األ  
 


