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البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية
 

 امتحان نهاية الفصل األول للمرحلة االبتدائية للعام الدراسي 0219/0218م
 الصف الرابع االبتدائي

 
 المادة: التربية للمواطنة                                                                                   الزمن: ساعة

========================================================================  
 : لكل عبارة من العبارات اآلتيةدائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة  ضع: األولالسؤال 

 :ُتعد األسرة الخلية األساسية التي يتكون منها -1

 ج. النادي الرياضي            الجمعية الخيريةأ. 

 د.  المجتمع             ب. المؤسسة الدينية
  :ال يعتبر الشخص طفال إذا تجاوز عمره- -0

 سنة 81 -ج                                              سنوات 5 -أ          
 سنوات 1 -د                                               سنة 81 -ب          

 من مصادر المعلومات غير الجيدة: -3
 ج. الكتب العلمية                             مجهوليناألشخاص الأ.           

 نترنت الهادفة د. مواقع اال            المجالت الرسميةب. 

     :تطعيم وتحصين االطفال من خدمات -4
 وزارة الصحة-ج          وزارة التربية والتعليم                            -أ         

 وزارة التنمية االجتماعية-د        وزارة العمل                                     -ب         
 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  √: ضع عالمة ) ثانيالسؤال ال

  .الصداقة من أهم القيم الموجودة فى المجتمع)   (  -1

                                                         .  لألعراف والقوانينأن يعبر الطفل عما يريد دون مراعاة  هي حرية التعبير)   (  -0

 .                                        واجبات األسرة تجاه المجتمع أحد ،تعميق حب الوطن وتراثه)   (  -1

 .                             سلوك جيد من السيارة أثناء السير في الطريق النفاياترمي )   (  -4

                             .                            تزيين حديقة المدرسة وتنظيفها)   (  -5
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 أجب عما يأتي: :السؤال الثالث
 ضع أمام كل عبارة من العبارات التالية الحق المناسب لها كما في المثال:   -1
 

 حق التعليم   –حق الغذاء    –حق الرعاية الصحية    –حق السكن    –  حق الحياة       
 

 الحق العبارة
 

  .اآلمنة لألطفالتوفير أماكن اللعب 

 

 

 لعبحق ال

 

 تقديم الغذاء المناسب من أجل نمو سليم لألطفال.

 

 

............................ 

 

.توفير التطعيمات المناسبة لألطفال  

 

 

............................ 

 

.على أرواح األطفال وحياتهمالمحافظة   

 

 

............................ 

 

 .اإلسكان البيوت السكنية المناسبةتوفر وزارة 

 

 

............................ 

 

 توفير المدارس والمعلمين والمناهج الدراسية.

 

 

............................ 

 

  من واجبات الفرد تجاه مجتمعه: ثالًثاعدد - 0

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 
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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

 .................................................................................................................................................................................. 
 حسب النص؟ أسس التالحم الوطنيما  -0

 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

 

 ؟ما المساعدات التي تقدمها للمحتاجين في حياتك اليومية -3

 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 
 انتهت األسئلة، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

 

 

 


