
 ( 1 )   صفحة    المرحلة االبتدائيةالمسار:     التربية للمواطنة 

  

صفحات 3االمتحان في  أسئلة الحظ أن  

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية
 

 امتحان نهاية الفصل األول للمرحلة االبتدائية للمدارس الحكومية للعام الدراسي 0218/0217م
الرابع االبتدائي لصفا  

 
 المادة: التربية للمواطنة                                                                                   الزمن: ساعة

========================================================================  
 ( أمام العبارة الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ضع عالمة )  :األولالسؤال 

  م.           1991عام  لبحرين على اتفاقية حقوق الطفلصادقت مملكة ا )   ( -1

 المشاركة في األعمال التطوعية تخدم المجتمع وتنميه.                         )   ( -2

 األسرة والمجتمع.                              ةالعناية بالطفل ورعايته مسؤولي )   ( -3

                             م.                            2228ُأنشئت المؤسسة الخيرية الملكية عام  )   ( -4

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

  :ّدد أربًعا من حقوق الطفل حسب المخطط اآلتيع: السؤال الثاني
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 ( 2 )   صفحة    المرحلة االبتدائيةالمسار:     التربية للمواطنة 

  

صفحات 3االمتحان في  أسئلة الحظ أن  

 :َصنّ ف العبارات التالية بحسب المطلوب منك في الجدول التالي :الثالثالسؤال 
  

 تشجيع األبناء على تقوية الروابط األسرية. -2تحقيق التواصل بين أبناء مجتمعه.  -1

 أفراد األسرة. مراعاة ميول-5حفظ أمن المجتمع.   -4تعميق حب الوطن.    -3

 التعريف بعادات المجتمع وتقاليده.-8إشاعة روح التعاون والمبادرة بين أفراده.  -7محاربة التطرف والعنف.   -6

 
 واجبات األسرة تجاه المجتمع مجتمعالواجبات الفرد تجاه 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 درست:في ضوء ما منه، و  انطالًقاجب عن األسئلة التي تليه النص اآلتي، ثم أ اقرأ: رابعالالسؤال 

 

 

 

 

 

 

 

  ضع عنواًنا مناسًبا للنص: -1

 .................................................................................................................................................................................. 
 في الحياة حسب النص؟سر النجاح ما  -0

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

 على مائدة الطعام جرى هذا الحوار الجميل بين سعد وأبيه:
 النجاح يا أبي؟سعد: ما سر 

 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 بح  اللعب عليه 
صااااااااال على ح  من حقوقه فال ينبعي له اساااااااااتعماله في إيذاء جيرانه أن ُيتم واجبااتاه المدرساااااااااية، وكذلك إذا ح

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

 األب: نعم، أحسنت.
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صفحات 3االمتحان في  أسئلة الحظ أن  

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

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

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

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

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

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

 ما رأيك فيمن يترك واجباته ويطالب بحقوقه؟  -5

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

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

 

 

 

 

 
 انتهت األسئلة، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفي .


