
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة مهارات حياتية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/10skills                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة مهارات حياتية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/om/10skills2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة زيد بن حارثة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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                                                  مدرسة زيد بن حارثة                                                                             التاريخ :                     
 درجات10الدرجة :                الصف : العاشر                                                                    

 دقيقة20الزمن :                                                                             الثانيالفصل الدراسي 
 

 السؤال األول :
 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةمن بين البدائل المعطاة :ـ 

 :  القطاع العام هو قانون   القانون الذي يوضح حقوق العامل وواجباته في (1
 
 الخدمة المدنية د(  حماية التراث القومي  ج(  الضمان االجتماعي      ب( المرور         أ( 

 
 :  عمل مكابح السيارة من أسباب الحوادث وترجع ل  (2
 
 الطريقد(   السيارة      ج(    السائق           ب(     الطقس     أ(   
 

 :  المركبة االتجاه الذي يتعين عليه لزومه وتكون بشكل دائرة بأرضية زرقاءتبين لقائد  (3
 
 اإلرشادية د(  اإلشارات الملزمة  ج( اإلشارات المانعة     ب(  اإلشارات التحذيرية     أ(  

 
 :   الذي تظهر فيه آثار الخالف بمشاعر عدائيه أوبأقوال حادة أوعنف يسمى  ً (4
 
 الخالف المالحظد(  الخالف المحسوس    ج(  الخالف الظاهر    ( ب  الخالف الخفي    أ(  

 _____________________________________________________________ 
 : السؤال الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أكمل الجمل التالية بما يناسبها :ـ 

 القواعد التي تنظم ......................في المجتمع يعرف القانون بأنه مجموعة من  (1
 

 قانون العمل يعنى بحقوق  ...................وواجباته ومؤسسات العمل في القطاع الخاص  (2

 
  ______________________________________________________________ 

 
 ؟                               ما أهمية مساعدة اآلخرين في حل خالفاتهم  السؤال الثالث :

1)  ......................................................................................................... 

 

 المرورية [  فسر : ] كيف يكون الطريق مسبباً للحوادث( 2


