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 معلمة المادة : أ/ مريم مخلوق 

 

 

 

 

 

  الفصل الدراس ي األول  نهايةامتحان 

 مذكرة مراجعة 
 

                                 الخامس   : الصف

 السنة الدراسية التربية للمواطنة   :املادة

 مريم مخلوق  :ةاملعلم م 2020 -2019

 رقم صفحات الكتاب الدروس المطلوبة في االمتحان القسم

 

 للمواطنة التربية 

الكهرباء –خدمات تقدمها حكومة بالدي  -1

 واملاء.

14-15-16-17-18-19 

-25-24-23-22-21-20 القيم في املجتمع. -2

26-27 

    

 املالحظات

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجع األساس ي للمذاكرة

 

 سيكون االمتحان من قبل الجهاز املركزي المتحانات وزارة التربية والتعليم

 

وافق   م7/1/2020موعد االمتحان: يوم الثلثاء امل
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( الكهرباء و الماء2خدمات تقدمها حكومة بالدي :)  

 

المشاريع  مع تزايد الطلب على الكهرباء و الماء من قبل المستهلكين عملت حكومة البحرين على أنجاز كثير من 

    لضمان استمراريتهما و تلبية حاجات المستهلكين. 

: جهود مملكة البحرين في تطوير قطاعي الكهرباء والماء:   أوًلا

 المجاًلت التي يتم فيها استخدام الكهرباء في حياتنا اليومية :  -

السنوات األخيرة نتيجة ازدياد  الصناعي و الزراعي و التجاري و المنزلي و قد تزايد استهالكها تزايداً كبيراً في 

 كل من عدد السكان و مشروعات التنمية. 

 %.  1%  القطاع الزراعي 28%  القطاع التجاري  15%  القطاع الصناعي : 56القطاع المنزلي :

 جهود الحكومة لتطوير قطاعي الكهرباء و الماء :  -

اء و إنشاء محطات انتاج جديدة   قامت هيئة الكهرباء و الماء بتحديث و تطوير محطات الكهرباء و الم -أ

 كمحطة الحد. 

قامت وزارة األشغال بإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي كمحطة توبلي لإلستفادة من مياهها   -ب 

 في ري المزروعات. 

 ثانياا: ترشيد استهالك الكهرباء والماء : 

 الطاقة الكهربائية : ترتفع معدالت استهالكها خصوًصا في الصيف .  -أ

 د ترشيد استهالك الكهرباء: من قواع -

 عدم المبالغة في استعمال المصابيح   -4اغالق النوافذ أثناء تشغيل المكيف                            -1

 إغالق سخان الماء خالل الصيف -5اغالق المكيف واألجهزة و المصابيح قبل ترك المكان       -2

 عدم تشغيل األجهزة غير الضرورية في فترة الذروة -6       إجراء الصيانة الدورية للمكيف                       -3

 )فترة الذروة هي الفترة التي يتم استهالك الكهرباء فيها بشكل كبير (

    

 

 

 

 

 

 تابع كتاب المواطنة 

 صفحة 

19 /18 /17/16 /15/14 
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 معلمة المادة : أ/ مريم مخلوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )×( أمام اإلجابةضع عالمة )√( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة التدريب األول: 
 الخاطئة:

)     ( أدى ازدياد عدد السكان ومشروعات التنمية إلى ازدياد استهالك الكهرباء  -1

 والماء بمملكتنا.

 خوف من نفادها.)     ( توجد المياه في مملكة البحرين بكثرة وال  -2

)     ( تستعمل مياه الصرف الصحي في مملكةالبحرين بعد معالجتها في ري  -3

 المزروعات.

 )     ( يجب االتصال بالطوارئ عند حدوث تسرب في المياه خارج المنزل. -4

 )     ( ترتفع معدالت استهالك الكهرباء في فصل الشتاء بمملكة البحرين. -5

 استهالك الكهرباء والماء بأقل من حاجتنا إليها.)     ( يقصد بالترشيد  -6

  

 

 

 

 

 

 

 

المائية و من أبرز المشاكل الموارد المائية : تعتمد مملكة البحرين على التحلية والمياه الجوفية لتوفير احتياجاتها  -ب 

أن معدل استهالك الفرد للمياه في مملكة البحرين يفوق   يقابل ذلك   التي تعانيها المياه الجوفية تناقصها و تملحها , 

 مستوى المعدل . 

 لذلك يجب علينا استهالكها باستعمال الطرق والقواعد السليمة من أهمها : 

 من قواعد ترشيد استهالك المياه :  -

 استعمال كأس في اثناء غسل األسنان بدل الحنفية   -4الحنفية جيًدا بعد االستعمال                     اغالق  -1

 استعمال وعاء لغسل الفواكه والخضار.   -5عدم ترك األطفال يعبثون بالماء                        -2

 ي الزرع كالري بالتنقيط استعمال طرق حديثة لر  -6      استعمال الدش في أثناء االستحمام بدل الحوض  -3
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 معلمة المادة : أ/ مريم مخلوق 

 التدريب الثاني: أجب عن األسئلة بإجابات تامة: 

 تخيل الوضع لو انقطعت الكهرباء عن محافظتك لمدة أسبوع ماذا سيحدث؟  -1

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

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

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

 البحرين لتقديم إليك خدمتي الكهرباء والماء؟ ما الجهود التي تبذلها حكومة مملكة  -2

- ......................................................................................... ............ 

- ......................................................................................... ............ 

-  ......................................................................................... ............ 

- ....................................................................................... .............. 

-  ........................................................................................ ............. 

 لماذا يجب علينا ترشيد استهالكنا اليومي للمياه في مملكة البحرين؟  -3

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

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

 

 

 

التدريب الثالث: ًلحظ الملصق اإلرشادي، ثم أجب عن 

 األسئلة التالية: 

 

 ما الذي يحث علية الملصق اإلرشادي؟ -1

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

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

 ما أوقات الذرة كما ورد في الملصق اإلرشادي؟ -2

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

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

من المعني بتنفيذ ما ورد بالملصق اإلرشادي ؟ وما  -3

الجهة الحكومية التي صممت هذا الملص اإلرشادي  

 بمملكة البحرين؟ 

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

 ................................................................ 
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 القيم في المجتمع

القيم هي مجموعة من المبادىء والمعاني السامية التي يؤمن بها أفراد مجتمع معين و تحدد أنواع السلوك المقبولة 

.لديهم   

القيم اإلنسانية تؤدي إلى بناء مجتمع متماسك قوي يسوده األمن واالستقرار و يخلومن الكره و العنف ,فهي تنظم حياة  

وتغرس في نفوسهم حب اآلخرين واحترامهم.  األفراد وتحقق التراحم والمودة بينهم  

 

  التسامح :

 : التسامحأنواع 

رفض التعصب الديني والمذهبي و   –حرية ممارسة الشعائر الدينية  –التعايش بين الديانات التسامح الديني ) -

 مقاومته( 

احترام   –تقبل اآلخرين وغرس مبدأ االحترام المتبادل   –االختالف في اللون والشكل التسامح العرقي) احترام  -

 العنصري ( التخلي عن التمييز  –مبدا التنوع البشري  

الحق في اإلبداع   –عدم التعصب ألفكار الشخصية   –التحلي بأدب الحوار التسامح الفكري و الثقافي) -

 ( واإلجتهاد 

 (رفض التعصب الحزبي –والفردية   التسامح السياسي)ضمان الحريات الساسية -

قيمة التعاون : هو المشاركة والمساعدة المتبادلة 

والعمل معا بشكل أفضل وأسرع الستمرار تقدم  

. المجتمع ورقيه  

 الحاجات يؤمن  -

 يوفر سبل الحماية و األمان  -

 دعا اإلسالم إلى التعاون و اإللتزام به.  -

اآلخرين و منزلتهم و ما يصدر  تقدير مكانة اإلحترام: 

 عنهم من مواقف

 قيمة اإلحترام :أمثلة على 

 الوقوف عند قدوم المعلم  -الشكر على الهدايا   -

 البعد عن اإلستهزاء  -  و مشاورتهمطاعة الوالدين  -

       احترام الكبير  -

 ُحسن اإلصغاء و أدب الحوار - 

 تابع كتاب المواطنة 

 صفحة 

27 /26/25 /24 /23/22 /21/20 
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 معلمة المادة : أ/ مريم مخلوق 

 

 )×( أمام اإلجابةضع عالمة )√( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة التدريب األول: 
 الخاطئة:

 )    ( تشجيع زميلك على التحدث بثقة وحرية.  -1
 مسرعا من دون االستئذان من المعلم. )    ( تدخل الصف  -2
 )    ( تصغي إلى شرح المعلم بانتباه.  -3

 )    ( تقدر ألصدقائك آراءهم وما يقولونه.  -4
 )    ( تتجاهل زميلك عندما يتحدث.  -5

 التدريب الثاني : ضع نوع التسامح أمام العبارة التي تعبر عن في الجدول التالي:

 تسامح سياسي      -كري وثقافي  تسامح ف  -تسامح عرقي    -تسامح ديني 

  

 نوع التسامح  العبارة

  التعايش بين الديانات .  -1

  الحق في اإلبداع واالجتهاد.  -2

 احترام االختالف في اللون والشكل.  -3
 

 

  رفض التعصب الحزبي.  -4

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------الوقوف عند دخول المعلم الصف .   -

 --------------------------أحمد وجد مبلغاً من المال في الفسحة و أعطاه للمشرف .   -

 ----------------------------------قامت سارة باإلجابة على أسئلة الواجب بإتقان .  -

 ----------------------------------أخبر محمود والدته أنه هو من كسر الصحن .  -

 ----------------------------قامت مجموعة من الصف الخامس بتنظيف الملعب . -

 ---------------------------جاري جون مسيحي ال أمانع في أن اصبح عليه كل يوم  -

 

 

 ----------------------------------------:االحترام   -

 ---------------------------------------ح:التسام -

 -------------------------------------التعاون : -

 


