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صفحتيناالمتحان في  إجابة الحظ أن  

 
 

 
 
  

========================================================================  

 ( أمام العبارة الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  √: ضع عالمة ) السؤال األول

   م.  1991عام  وق الطفلصادقت مملكة البحرين على اتفاقية حق ( √)   -1

  ع وتنميه.               المشاركة في األعمال التطوعية تخدم المجتم ( √)   -2

 األسرة والمجتمع.                              ةالعناية بالطفل ورعايته مسؤولي ( √)   -3

4-   ( )  م.                            2002ُأنشئت المؤسسة الخيرية الملكية عام                             

5-   ( )        .وزارة التربية والتعليم هي الوزارة المسؤولة عن إنشاء الحدائق والمنتزهات 

  (بع نقاطر : )ُيكتفى بذكر أّدد أربًعا من حقوق الطفل حسب المخطط اآلتيع: السؤال الثاني

 حق الحياة.                           *حق الرعاية الصحية.                         

 *حق اللعب.                           *حق االسم والجنسية.

  *حق السكن.                 *حق التعليم.          

             *حق التغذية.       
 :َصنّ ف العبارات التالية بحسب المطلوب منك في الجدول التالي :الثالثالسؤال 

 واجبات األسرة تجاه المجتمع مجتمعالواجبات الفرد تجاه 
 .تحقيق التواصل بين أبناء مجتمعه

 
 األبناء على تقوية الروابط األسرية.تشجيع 

 .حفظ أمن المجتمع
 

 .تعميق حب الوطن

 
 محاربة التطرف والعنف.  

 .مراعاة ميول أفراد األسرة

 
 .إشاعة روح التعاون والمبادرة بين أفراده

 التعريف بعادات المجتمع وتقاليده.

 

 اإلجابة النموذجية

عالمات لكل نقطة عالمة 5  

عالمات لكل نقطة عالمة 4  

عالمات لكل نقطة عالمة 2  
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 النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالًقا منه، وفي ضوء ما درست: اقرأ: رابعالسؤال ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضع عنواًنا مناسًبا للنص:  -1

 )أي عنوان منطقي يكتبه الطالب ومرتبط بمضمون النص فهو صحيح(. 
 ما سر النجاح في الحياة حسب النص؟ -2

  والواجباتالتوازن بين الحقوق 

 ينبغي على الطالب القيام بها:التي  اكتب اثنين من الواجبات -3

  احترام اآلخرين –مذاكرة واجباته. 

 .(أي إجابة منطقية يكتبها الطالب فهي صحيحة)

 يجب أن يتمتع بها الطالب:الحقوق التي حّدد اثنين من  -4

  حرية التعبير –حق اللعب. 

 (أي إجابة منطقية يكتبها الطالب فهي صحيحة)

 ما رأيك فيمن يترك واجباته ويطالب بحقوقه؟  -5

 .أي إجابة منطقية يكتبها الطالب فهي صحيحة 

 

 انتهت األجوبة                                                     

 :سعد وأبيهبين  الجميل حوارهذا العلى مائدة الطعام جرى 
 سعد: ما سر النجاح يا أبي؟

 األب: إن سر النجاح في الحياة يا ُبني يكمن في وجود توازن بين الحقوق والواجبات.
 سعد: وكيف ذلك يا أبي؟ 

األب: قبل أن يطالب اإلنساااااااان بحقوقه عليه أن يقوم بجداء واجباتهق فمثال قبل أن ُيطالب الطفل بحق اللعب عليه 
فال ينبغي له اساااااااااتعماله في إيذاء جيرانه  ، وكذلك إذا حصااااااااال على حق من حقوقهأن ُيتم واجبااتاه المدرساااااااااية

 وأصدقائه..
 بجداء واجباته، ثم بعد ذلك تلقائيا سيحصل على حقوقه.كل واحد منا أن يقوم  علىسعد: هذا يعني أنه ينبغي 

 األب: نعم، أحسنت.
 
 
 

 

عالمات موزعة كاآلتي: 2  

 عالمة واحدة

 عالمة واحدة

 عالمتان لكل نقطة عالمة

 عالمتان لكل نقطة عالمة

 عالمتان


