
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

                 https://almanahj.com/om/6skills                   

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

        

                  https://almanahj.com/om/6skills1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الخضراء للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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المهارات الحياتية:المادة                                                                                                   سلطنة عمان  

/السادس: الصف                                                                                         وزارة التربية والتعليم  

ساعه ونصف: الزمن                                                                                        محافظة شمال الشرقية  

....:...........االسم                                                                   (9-1)مدرسة الخضراء للتعليم األساسي  

                                  اختبار نهاية الفصل الدراسي األول لمادة المهارات الحياتية للصف السادس

 

    السؤال األول: األسئلة الموضوعية اختيار من متعدد 8 مفردات:

                            اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:  

 

:من شروط تخطيط جدول المذاكرة البد ان يكون قابال للتعديل ويقصد به-1  

تحديد الوقت-الوضوح         د-المرونة               ج-الواقعية             ب-أ  

:الخطوة الرابعه من خطوات المذاكرة الجيدة-2  

الحفظ-التلخيص             د-القراءة بفهم            ج-ب        المراجعة -أ  

:القراءة الصامته لموضوع ما دون الدخول في التفاصيل تعرف ب-3  

المراجعه-د         المذاكرة-القراءة بفهم        ج-ب           القراءة المسحية-أ  

: عرف بإعادة الطالب كتابة المعلومات الهامة بطريقه مختصرة ت-4  

التلخيص-الفهم               د-المذاكرة            ج-الحفظ               ب-أ  

:يعتبر المقص من محتويات صندوق اإلسعافات األولية ويصنف في قسم-5  

االدوات-االدوية       د-ج         الضمادات-االربطة        ب-أ  

:يتم اعداد االربطة من قماش-6  

حرير-كتاني           د-بريسم              ج-ب    بالستيكي        -أ  

:شحوب الوجه وزرقة الشفتين اعراض االصابه ب-7  

االغماء-د       الحمى-ج      ضربة الشمس-ب      الرعاف-أ  

:آخر خطوة في عملية المذاكرة الجيدة-8  

الحفظ-د          القراءة-المراجعه          ج-التلخيص          ب-أ  
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 السؤال الثاني:األسئلة المقالية :4 أسئلة )فهم وتطبيق ( 

:عرفي المفاهيم اآلتية-1  

....................................................اإلسعافات االولية-أ  

.......................................................المذاكرة-ب  

 

؟المذاكرةمواصفات مكان اذكري اثنين من -2  

............................................و................................  

 

:علل لما يأتي -3  

.عدم ارجاع راس المصاب بالرعاف إلى الخلف (أ  

.حفظ االربطة والضمادات في كيس مغلف ومعقم (ب  

 

:من حيث رعاف واالغماءقارني بين ال-4  

  الرعاف ضربة الشمس
المقارنةوجه   

 
 

 االسباب 
   

 العالج
 

 السؤال الثالث: األسئلة المقالية:8 أسئلة ) القدرات العليا(
لتحقيق هدف النجاح والتفوق في الدراسة البد من اعداد جدول زمني -1

(للمذاكرة،لتحقيق نتائج إيجابية  
؟ ماهي هذه النتائج اإليجابية من اعداد جدول المذاكرة  

................................................و...........................................  
 

من خالل المعطيات السابقة . فاطمة زميلة لك أصيبت باإلغماء في طابور الصباح -2
.  استنجي سبب اصابة فاطمة باإلغماء موضحة طرق الوقاية منها   
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:فسر العبارات االتية-3  

 
(.نستخدم طريقة تقسيم المعلومات اذا كانت طويلة)-أ  

...................................................................................................... 
(.ال تؤجل مذاكرة اليوم الى الغد)-ب  

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

 

(.عدم وضع صندوق اإلسعافات األولية في األماكن الرطبة مثل المطبخ والحماميجب )-4  

.أثبتي صحة هذه العبارة  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 

:التي تذاكر في تك مانصيحتك لزميل-5  

.غرفة الجلوس أمام التلفاز—أ  

.غرفة ذات إضاءة ضعيفة—ب  

 

(تعتبر القراءة الهادفة والمنظمة إحدى أساسيات المذاكرة الجيدة)-6  

هي العالقة  بين القراءة المسحية والقراءة بفهم وتركيز؟ما   

 

من خالل (  من الكرة االرض% 29يغطي اليابس من الكرة األرضية في حين % 71غطي الماء ي) -7
.وضحي طريقة التلخيص المناسبة لها ثم حوليها على حسب ما يناسبها.. المعلومات المعطاة أعاله   

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

؟خالل الصورة التي أمامك استخلص خطوات اسعاف المصاب بالرعافمن -8  

 

 

  ألسئلة مع تمنياتي للجميع بالنجاحانتهت ا

 

 (قطاع المضيبي ) اعداد معلمات المهارات الحياتية بمحافظة شمال الشرقية ) 

 


