المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مديريةالتربية والتعليم
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
مدرسة:
في مبحث التربية االجتماعيه والوطنية للصف سادس األساسي
الزمن  :ساعة واحدة
االسم .......................... :
اليوم و التاريخ :
الشعبة ......................... :
مالحظة :أجيبي عن األسئلة اآلتية وعددها (  )٣فقط  /عدد الصفحات (  )٢فقط
السؤال األول  :صلي العمود االول بما يناسبه في العمود الثاني (٦عالمات)
العمود الثاني
العمود االول.
ج)المواطنون

ج) هم افراد الشعب الذين يعيشون في ظل دوله ما يحملون جنسيتها

د) المواطنة.

د)هي العالقة بين الوطن والمواطن

أ)١٩٢١

أ)تأسيس الممكلة االردنية الهاشمية
ب)تأسيس امارة شرق االردن

ب)١٩٤٦

السؤال الثاني :أكملي الفراغ بما هو مناسب (١٨عالمة)
) ١حقوق المواطن في األردن التي تكفلها الدستور األردني.أ)،..............................ب)..............................
 )٢مراحل التعليم في األردن .أ)،...............................................ب)..................................................
) ٣اسم من اسماء ملوك المملكة االردنية الهاشمية.أ)......................................
)٤القطاعات الصحيه في االردن.أ)...............................................
)٥تقدم المستشفيات خدمات صحيه مثل.أ)......................................
)٦المرافق داخل المدرسة.أ)...........................................
)٧سمات المواطن الصالح.أ)...........................................
السؤال الثالث:ضعي دائرة حول االجابة الصحيحة ١٦( .عالمة)
 )١ملوك المملكه االردنيه الهاشميه
أ)جالل الملك طالل بن عبد هللا طيب هللا ثراه .ب) جالله الملك عبد هللا االول ابن الحسين رحمه هللا
 )٢رمي النفايات في الشارع يعتبر هذا السلوك؟.
ب) سلوك سلبي.
أ)سلوك إيجابي.
 )٣هي المنشات ينتفع بها الناس جميعا مثل المدارس والمستشفيات.
أ)المرافق العامه.

ب)البيت.

ج)ال شيء مما ذكر

 )٤انسان يحب وطنه ويعتز به فيحرص على خدمته.

ج) ال شيء مما ذكر

أ) مواطن صالح.

ب)مواطن غير صالح.

 )٥الدفاع عن الوطن يعد من .
أ) واجبات المواطن اتجاه وطنه.

ج)ال شيء مما ذكر

ب)تعبير عن الرأي بحرية .ج)ال شيء مما ذكر

 )٦السلوكيات و الممارسات الحسنه في المدرسه.
ب) االلتزام باالنظمه وتعليمات المدرسه .ج) المحافظه على ممتلكات المدرسه.
أ)ب+ج.
 )٧وضع النفايات في االماكن غير المخصص لها؟.
أ )من االعمال التي تضر بالوطن ب) من االعمال التي تعبر عن االنتماء الى الوطن ج) ال شيء مما ذكر
 ) ٨السلوكيات والممارسات التي يلتزم بها المواطن الصالح في المجتمع.
ج) المحافظه على الممتلكات في الحي
أ)ب+ج ب) احترام الجيران.

