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مملكة البحرين   

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات المركزية

 

 م9102/ 8102للعام الدراسي  ولامتحان نهاية الفصل األ

 لصف الخامس االبتدائيا

 ساعــة  :نــلزما                                                                                  التربية للمواطنة: ادةالم

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

عالمات لكل نقطة عالمة ( 5)   

(      √تبذل حكومة مملكة البحرين جهودًا كبيرة لتطوير قطاعي الكهرباء والماء.                        )      – 2  

 (     ×)                               .            ملحوًظا تزايدًا يشهد مخزون المياه الجوفية في مملكة البحرين – 1

(      √.                          )     معدل استهالك الفرد من المياه في مملكة البحرين يفوق المعدل العالمي – 3  

(      √    تؤدي القيم اإلنسانية إلى بناء مجتمع متماسك وقوي.                                                   )  – 4  

(     ×االستحمام والتنظيف.         )      تُستعمل مياه الصرف الصحي في مملكة البحرين بعد معالجتها في -5  

عالمات لكل نقطة عالمة( 4)   السؤال الثاني: ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:  

ا نتيجة: الكهربائية تزايد  يشهد استهالك الطاقة  -1   ا كبير 

 .ومشروعات التنمية تزايد عدد السكان -د         

 الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية والمياه للمواطنين هي:   -2

                               هيئة الكهرباء والماء.          –أ 

 أنواع التسامح:الحق في اإلبداع واالجتهاد نوع من  -3

 .الثقافي -ب         

 : في فصلبشكل كبير يرتفع معدل استهالك الكهرباء بمملكة البحرين  -4

 .الصيف  -د          

عالمات ( 11) السؤال الثالث :  

 

صنف العبارات اآلتية إلى سلوكات دالة على الترشيد و سلوكات غير دالة على الترشيد بوضع رقم كل عبارة  -1
 (عالمة نقطة لكل عالمات 6)                                                        المناسب:في المكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير دالة على الترشيد دالة على الترشيد

(2)   (1)  

(4)  (3)  

(6)  (5)  
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الدالة على االحترام:أمام العبارة غير × (  االحترام، وعالمة )  الدالة علىأمام العبارة √ (  ضع عالمة )   -2   

عالمات لكل نقطة عالمة( 4)  

 

 العبارات العالمة

 إفساح المجال لكبار السن في المجلس. ( √) 

 تجاهل المعلم في أثناء الشرح. ) × (

 رفع الصوت في أثناء الحديث إلى اآلخرين. ) × (

 طاعة الوالدين ومشاورتهم واألخذ بنصيحتهم. ( √) 

 

 

عالمات ( 6)  السؤال الرابع :  

 

 عالمات لكل نقطة عالمة ( 4)  في المخطط اآلتي: مملكة البحرينبالمستهلكة للكهرباء والماء  أكتب أهم القطاعات -1

 

 ) عالمتان(  -:يتصف اإلنسان المتسامح بجملة من الصفات الحسنة اذكر اثنتين منها -2

                                                                 .تقبل أي إجابة منطقية(تقبل األخرين ( 

 .رفض التعصب 

 .احترام مبدأ التنوع البشري 

 .التخلي عن التمييز العنصري 

 .التحلي بأدب الحوار والتخاطب 

 ... 

 

 انتهت األجوبة
 


