
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

                 https://almanahj.com/om/5skills                   

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

         

                  https://almanahj.com/om/5skills1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  عمان سلطنة
  والتعليم التربية وزارة

  شمال الشرقية بمحافظة والتعليم للتربية العامة المديرية
  األساسي للتعليم المنارة مدرسة

 الخامس للصف الحياتية المهارات لمادة النهائي االختبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....................: ...............الصف: ............................................................   االسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يلي فيما المعطاة البدائل بين من الصحيحة اإلجابة اختاري: األول السؤال

 :المسؤولية يتحمل الذي الفرد صفات من -1

 أناني -د                مغرور -ج                    محترم -ب                          فاشل -أ

  

 : مسؤولية هي وحاجياتك وعملك نفسك تجاه مسؤوليتك -2

  مجتمعية -د                  اسرية -ج                     عامة -ب                    شخصية -أ

 

 :بعد الرأس شعر غسل ضرورة -3

  ذكر ما جميع -د          بالقمل اإلصابة -ج         للغبار التعرض -ب                الجسم تعرق -أ

 

 : االستحمام خطوات أول -4

 الليفة غسل -د       بالماء الجسم تبليل -ج     بالصابون الليفة فرك -ب      بالليفة الجسم فرك -أ

  

 : على تحث اآلية هذه" المطهرين يحب وهللا: " تعالى هللا قال -5

  العمل -د              الصحية التغذية -ج               النظافة -ب                    الصدقة -أ

  

 : اسرتك أفراد مع تعاملك في الصحيحة السلوكيات من -6

  والشتم السب -د                 الكره -ج                        الكذب -ب                التعاون -أ

 

 : عدا ما اآلخرين مع التعامل مهارات من جميعها -7

 اآلخرين إزعاج -د              التواصل -ج                   االستماع -ب               النقد تقبل -أ

  

 : الليفة الطبيعية الحيوانيُة مثل -8

 النخيل-األسفنج                  د -القطن                   ج-الليف                      ب -أ
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 : الثاني السؤال
 ..............................، ......................................اذكري أهمية االستحمام ؟  -1

 
 :اذكري السلوكيات اإليجابية في تعاملك مع  -2

 ................................................، .........................................الوالدين؟  -أ

 .................................................، ...........................................المعلمة؟  -ب

 

 رتبي خطوات حل المشكالت؟ -3

 التفكير في أكثر من حل للمشكلة )   ( 
 تطبيق الحل المناسب )    ( 

 نحدد المشكلة (  1) 

 التأكيد على فعالية الحلول)    ( 
 اختيار الحل المناسب )    ( 

 
 .............................، ..............................اذكري مهارات التعامل مع خادمة المنزل؟  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : السؤال الثالث

 سعاد طالبة نشيطة ومجتهدة كلفتها معلمة اللغة العربية بحفظ قصيدة شعرية " -1

 عن األخالق وعندما عادت إلى المنزل رتبت كتبها وساعدت والدتهاتتحدث 
 ."في غسل المالبس وفي المساء بعد تأدية صالة العشاء قامت بحفظ القصيدة 

 .......................هل سعاد تتحمل المسؤولية؟  -أ

 

 استخرجي من الفقرة مسؤولية شخصية ومسؤولية عامة ؟  -ب

 مسؤولية عامة مسؤولية شخصية
 

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

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

 (تراعي حقوق اآلخرين، ال تراعي حقوق اآلخرين) ما رأيك في المواقف التالية أجيبي ب  -2

 ...........................طالبة تنتظر دورها في الطابور عند شرائها من المقصف؟  -أ

 ....................................فتاه تأخذ أدوار صديقتها في اللعب ؟  -ج
 بماذا تنصحينها؟ . شاهدتي زميلتك في حافلة المدرسة تصدر أصواتا مزعجه  -3

................................................................................................................... 
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 للمشكلة التالية( ألن)وأجيبي بـ ( لماذا)أسألي بـ -4

 .تسوست أسناني -

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

 ما واجبك اتجاهها؟ . زميلتك مريضة وتغيبت عن المدرسة -4

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

 ؟مع تعليل ماتقولينهل يجب تنشيف الجسم بعد االنتهاء من االستحمام مباشرة؟ برأيك  -5

.................................................................................................................. 
 :استنتجي السلوك اإليجابي والسلوك السلبي في المواقف التالية -6

 : ...................................هند ال تساعد أخيها الصغير في شرب الحليب - أ

 : ................................اات في األماكن المخصصة لهخالد يرمي المخلف - ب

 

  الشعر غسل لخطوات الموضحة التالية الصور رتبي -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "بالتوفيق األسئلة انتهت"

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