
 

 

 م26/12/2019:الخميس اليوم والتاريخ                          مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا                                   

 )أ+ب(    األساسي سادسالصف : الالثاني                 التقويم  األساسية المختلطة               مدرسة : عائشة 

 الزمن : حصة صفية واحدة  الوطنية            لمادة التربية ........................             اسم الطالبة :

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

 سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال اللهم ال سهل إال ما جعلته

   علما بأن اإلجابة على الورقة نفسها . ( 2وعدد الصفحات )( 4)  التي عددها : أجيبي عن جميع األسئلة التالية ومالحظة

 عالمات(4)                                          المفاهيم والمصطلحات االتية :            السؤال األول : عرفي كل من

 .......................................................................................................................... التسامح-1

 .......................................................... ................................................................ الخالف -2

 ....................................................................................................................... الوساطة -3

 .............................................................. ..............................................يوم المرور العالمي -4

 

   ) عالمتان (                                                                        :  السؤال الثاني : فسري العبارات االتية 

 اشد الحوادث خطرا   لدهس التي تطال المشاة واالطفال خاصة تعد حوادث ا -1

 

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

 عدمها  مصاحة بعد قبول االطراف بالحل بغض النظر عن قناعتهم به اوتاتي ال -2

 

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

   عالمات (   8)                                                                    السؤال الثالث  : أذكري نقطتين لكل مما يلي  

 مظاهر التسامح   -1

 .........................................................  ب  ........................................................ أ 

 

 فوائد حل الخالف   -2

 ... أ ........................................................... ب .......................................................

 

 االعمال التي يقوم بها مرشدي المرور داخل المدرسة   -3

 أ .............................................................. ب ...................................................... 

 

 معيقات الحوار   -4

 .. ................................. ب ...................أ .............................................................. 



 

 

   عالمات ( 3)                                             .     )ا( ما وسيلة حل الخالف في المواقف االتية لسؤال الرابع : ا

 بالعمل    تدخل احمد لحل خالف وقع بين زمالئه(                    . )                   -1

 

 على الحل له   قواالتفا جلست اية وهدى معا للبحث في اسباب خالفهما  (                             )         -2

 

 اجتمع باسم ومحمد بعد حل خالفهم معا العادة عالقتهما الى الوضع السابق  (                  )                   -3

 

 

 عالمات (   3)      ) ب( من خالل دراستك لموضوع حوادث المرور بيني االخطاء المسببة للحوادث المروية التالية  

 المرورية   باإلشاراتوقع حادث مروري لعدم التزام السائق   -1

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

 صاحب المركبة   على طريق غير معبد تسبب باصابة  حدث انزالق لمركبة  -2

 

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

 اصطدامها بسيارة اخرى وقع حادث مروري لشخص ما اثناء وهو يخمس بسيارته مما ادى الى  -3

 

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

 

 

 

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

 

 

 انتهت األسئلة 

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح 

 معلمة المبحث : رقية المسيعدين

 

 

 "  لترى من ساعدك على الصعود إليها ،وانظر إلى السماء ؛ ليثبت هللا أقدامك " إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى األسفل ؛  

 ذا بلغت  


