
 

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 الخشبة للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (3): عدد األوراق            حصتين: الزمن             األساسي السادس: ات الحياتية            الصف المهار : المادة 
 :من  بين البدائل المعطاة  دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ضع   – : السؤال األول  

 : نشاط مخطط وموجه يمارسه الطالب الستذكار دروسه يدعى بـــــــ -1 
 التلخيص -المذاكرة األسبوعية          د-التخطيط للمذاكرة    ج-ذاكرة       بالم-أ        

 :من أنواع الحفظ هو  -2
 التسميع( د القراءة             ( المواظبة                 ج( ب التكرار          ( أ      

 : القراءة الصامتة هي القراءة   -3
 القراءة الموضوعية-القراءة المغلفة   د-مسحية    جالقراءة ال-القراءة بتركيز   ب-أ         

هذا ( متر عن سطح األرض  151تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا )  -4
 : مثال لـ 

 العالقة المكانية-د        العالقة االرتباطية      -العالقة الشرطية      ج-ب   العالقة السببية   -أ   
 ...ضرورة نقل المصاب بالرعاف للمستشفى إذا استمر نزول الدم لمدة   يجب االنتباه إلى -5

 دقيقة01-د                  دقيقة 31 -دقيقة                    ج 21 -دقائق            ب 11 -أ

 -:ما يلي من أشكال صناديق اإلسعافات األولية ما عدا  -0

 السلة-العلبة                        د-ج           الخزانة             -الحقيبة                ب-أ

  -: من مسببات اإلصابة باإلغماء  -7

 نقص األكسجين-نقص دقات القلب         د-نقص الهواء                ج-نقص الماء        ب-أ

  -:المقص الطبي من محتويات صندوق اإلسعافات األولية يندرج ضمن  -8

 األدوات-األدوية                     د-ربطة                     جاأل-الضمادات          ب-أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  السؤال الثاني    
 -:م اآلتية عرفي المفاهي -1
 ................................................................................................ : الجيدة المذاكرة-أ

 :.......................................................................................................الرعاف  -ب
 من أنواع األربطة ؟ نوعين أذكري  -2

 ...................................................-أ
 ................................................. -ب
 

 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم
 ة شماللمحافظة الشرقي

 (12-1) للتعليم األساسي الخشبةمدرسة 

 ولاألالفصل الدراسي    في  ائيالنهالختبار  ا
 م 7102/  7102للعام الدراسي  

:....................................................االسم
.



  -:عللي ما يلي - -3

 .تجنب القراءة الجهرية عند المذاكرة  - أ
............................................................................................ 

. عدم توجيه رأس المصاب إلى الخلف عند إسعافه   - ب
............................................................................................ 

  
 -:من حيث اإلغماء وضربة الشمس  قارني بين-4

 شمسضربة ال اإلغمــــــــــــــــــــــــــــاء وجه المقارنة

   سبب اإلصابة

   األعراض

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السؤال الثالث  

 : فسري العبارات اآلتية  -1

؟ ( من شروط إعداد جدول المذاكرة الواقعية ) .-أ
............................................................................................................ 

؟ ( ربط الكلمات من طرق الحفظ والتذكر ) .-ب
.............................................................................................................. 

 ..لديك عدة أسباب تظهر نتيجة تصرفات تقوم بها في المذاكرة أنقلها بما يناسبها -2 
 الضجيج -يساعدني على المذاكرة الجيدة      ب - أ
 قراءة كتاب واحد -الوقوف طويال على الفكرة        د -ج    

 
 يسبب في ظهور الملل

 

 

 
 يؤدي إلى البطء في القراءة

 

 

 
 االنتباه لشرح المعلم

 

 

 
 يشتت االنتباه ويؤثر على التركيز

 

 

 

 



 

 ؟ ولماذاما تقييمك للطالبة التي تعد جدول للمذاكرة بطريقة جماعية ؟  -3

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

من خالل المعلومات ( من الكرة االرض % 22من الكرة األرضية في حين يغطي اليابس % 71يغطي الماء )4 
وضحي طريقة التلخيص المناسبة لها ثم حوليها على حسب ما .. المعطاة أعاله 

.......................................................................................................................يناسبها
................. 

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

 ( المراجعة آخر خطوة في عملية المذاكرة الجيدة )  -أ-5
  همية التي تكمن في مراجعة الدروس ؟ استخلص من العبارة السابقة األ

........................................................................................................................... 
 هل للملخص أهمية في المذاكرة؟ ولمـاذا؟: من وجهة نظرك -ب

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

فسري . يعتبر صندوق االسعافات األولية من أهم ضروريات المنزل والمدرسة والسيارة – 6  
 .؟   العبارة  السابقة  موضحة أهمية ترتيبه بشكل دائم 

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

.................................................................................................................. 
تحتاج عملية التبخر إلى طاقة حرارية لتحويل الماء من )  استنجي نوع العالقة في المثال التالي -7

 ؟ ( حالة السيولة إلى الحالة الغازية 
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
 ؟ مواصفات المكان المالئم للمذاكرةمن خالل الصورة التي أمامك استخلصي   -8   

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

   
 

 
 ,,,,,وفقكن الرمحن دلروب النجاح والتفوق    

 
 

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


