
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9skills                   

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

        

                  https://almanahj.com/om/9skills2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة زيد بن حارثة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج العُمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

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

 درجة  ( 30الدرجة  )                                        وزارة التربية والتعليم                 
 المديرية العامة لتربية والتعليم بمنطقة الظاهرة                          الزمن  ساعة ونصف 

 ( 12ـ  5مدرسة زيد بن حارثة لتعليم العام ) 
 

 .............................................اسم الطالب ...................................................
 م 2009/ 2008 التاسعامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة المهارات الحياتية للصف 

 
 درجات ( 10السؤال األول : ) 

____________________ 
 من بين البدائل المعطاة :ـ  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

 :  ء اآلخرين يعنيإن تعارض الرأي مع آرا (1
       
 عدم فهمد(       شجارا ج(   تنوعا في فهم األمور   ب(  اختالفا       أ(               
 :  يمكن تطوير التفكير الناقد بطرق كثيرة منها  (2

 
  االستقصاءد(         االستفسار ج(               التفكير ب(        االستدالل أ(               

 
 :  أكون مفكرا ناقدا جيدا ينبغي علّي التحكم في لكي  (3

 
  عواطفيد(          كالمي     ج(               المواقفب(        اآلخرين أ(                

    
 :  من أهم تقنيات االتصال التي نشاهدها يوميا (4

 
   البريدد(       ضائية القنوات الفج(    السيارة        ب(   الهاتف         أ(               
 

 :  بنود اإلنفاق التي نحتاج إليها شهريا هي البنود ً (5
 

  االدخارد(          الثابتة والمتغيرة ج(          المتغيرةب(     الثابتة         أ(                
 :  شراء المالبس من البنود  (6

 
  الشاملة د(                 المتغيرة ج(          االدخار ب(            الثابتة أ(                 

 
 :  دفع ثمن السلعة كامال ً عند الشراء تدعى طريقة   (7

 
            المزايدة د(        شراء بالتقسيطج(       شراء بالنقدب(       المبادلة أ(               

 
 :  من أعراض التشنج العضلي  (8

 
 ارتخاء العضلة د(    تمزق العضلة ج(    تقلص العضلة ب(      لة ضاحمرار العأ(                

 



 

 

 
 : تابع السؤال األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  من الجوانب التي تهدد حياة المصاب  (9

 
      الرضوض  د(         النزف الشديد ج(       الخلعب(        الكسور أ(                 

 
 :  التميز بين الرأي والحقيقة من خصائص ( 10
 

  الحوار د(           الرأيج(          الحلول ب(          التفكير الناقد أ(               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 درجات ( 5السؤال الثاني ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ أكمل الجمل التالية بما يناسبها :

 
 الذي أعيشه ..................... يجب علي ّ أن أربط ما أسمعه من أفكار و  (1

 
  ...................اعية ...........من وسائل االتصال الحديثة والتي تبث عبر األقمار االصطن( 2   
 

 .................................... إذا كان الفرضين صحيحين يكون االستنتاج  (3
 

 وإنما في كيفية االستفادة منها  . ...................التكمن أهمية التعلم في  (4
 

 الشراء بالنقد األنها ال تترتب عليها .....................................................يفضل  (5
 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات ( 5السؤال الثالث ) أ  
 
 ؟  اذكر طريقتين تتوفر بهما السلع (  1
 

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

 ؟ اذكر خطوتين من خطوات التفكير الناقد  (2
 

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

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



 

 

 
 تابع السؤال الثالث  أ          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ؟ بالتفكير الناقد ما المقصود  (3
 
 ...........................................................................    ...............................

 ؟    علل : من المهم أن تكون األسر التي تشترك في االدخار الجماعي متعارفة ( 4
 

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

 (اقترح مشروعا ّتتوقع نجاحه في منطقة أثرية سياحية ؟5
 

     ........................................................................................................... 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات ( 10ب( )
 

صالح لديه هاتف نقال ويستخدمه لتصوير اآلخرين بشكل مستمر "                        (1
 :  ك ؟ وما عواقبه ؟ مارأيك في هذا السلو

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

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

 
 ؟  اسرتك تريد شراء المواد الغذائية ماهي الخطوات التي تتبعها لشراء  (2

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

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

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

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

 
 
 

                            
 انتهت األسئلة أتمنى لكم التوفيق                                                                

 دي معلم المادة  : سليمان مفتاح الزي                                                              
 
 


