
 

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 األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/om/10skills1                   

* 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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                                                                       التاريخ :                                                                          مدرسة زيد بن حارثة   
 درجات10 الدرجة :                                                                                   العاشرالصف :  

 دقيقة20 الزمن :                         الفصل الدراسي األول                                                   
 لة أسئ3عدد األسئلة :                                                                            (   1)  اختبار قصير 

 2عدد الصفحات :                          المادة : المهارات الحياتية                                             
 
 

  اسم الطالب : ................................................................................................................
 
 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :  ل :السؤال األو 
 

 الوزارة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في عمان  (1

            
 ب( وزارة التربية والتعليم                                  ة        أ ( وزارة الصح    

 

                                         ج( وزارة الداخلية                               د( وزارة التراث القومي والثقافة
 

 يظهر الفرد العامل انتمائه للعمل عن طريق  (2
 

 ب( نسب األخطاء لآلخرين                  إرجاع أسباب النجاح له شخصيا ا( 
 

 د( استعمال ممتلكات العمل ألغراض شخصية     على أسرار العمل     ةج( المحافظ
 

 عالقات العمل اإليجابية تتصف ب:  (3
 

 ب( التنافس بدون مراعاة اآلخرين        أ( التباغض                                
 

  د (  االنعزالية             ج( التعاون                               
 
 مجلس الشورى لكل مواطن أكمل سنه : ( يمنح حق الترشح لعضوية  4
    

 سنة  40سنة                                                ب (    21أ(      
 

 سنة  30سنة                                                  د(  31ج(     
 
 
 
 
 



 

 

 أجب عن األسئلة التالية : السؤال الثاني : 
 

 اللة السلطان في المناطق والواليات ؟ ما الهدف من جوالت ج (1
 

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

 إذكر صورتين من صور الشورى في عمان ؟  (2
 

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

 :  السؤال الثالث : علل ما يأتي
 

 لم تكن تجربة الشورى في عمان حديثة لعهد بل هي قديمة : (1
 

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

 وضح المقصود باإلنتماء للعمل ؟  (2
 
 

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


