
 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة :1      
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 لكي تتحمل المسؤولية يجب عليك ِ :

 التأخير في إنجاز المهام )د(   االعتماد على النفس فقط )جـ(    الخمول أثناء العمل  )ب( قبول النقد الموضوعي )أ( 
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 المشاركة في برامج تطوير القدرات  تندرج  ضمن المسؤولية  

 تنموية  )د( شخصية )جـ( وطنية )ب(  اجتماعية )أ( 
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 :فؤائد االنتماء والوالء للوطن 

 توفير التعليم العام )د(  حماية حقوق اإلنسان )جـ(   الحكم بالعدل والشورى )ب(  تأمين االستقرار المجتمعي )أ ( 
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 أسس المحافظة على الذوق العام :

ارتداء قميص عليه كتابة  )أ(

 مسيئة  

ارتداء ثياب نوم في  )ب(

 المسجد 

تجنب التلفظ في األماكن  )د( تشويه المرافق العامة )جـ( 

 العامة 

5 
 :فوائد التطوع التي تعود على المجتمع 

 المهارات والخبرات )د( التواصل  )جـ(  غرس القيم الصالحة  )ب( الثواب واألجر )أ( 
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 لكي تحقق األعمال التطوعية أهدافها ينبغى االلتزام بعدد من الضوابط ومنها :

تحت إشراف جهات )جـ(   الترابط االجتماعي  )ب( سد احتياجات المجتمع  )أ(

 حكومية 

 تحقيق األمن الشامل )د( 
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 برنامج تكاتف من برامج التطوع الوطنية هدفها :

اإلسهام في األعمال  )د( تقديم خدمات طبية )جـ(  مساعدة المسنين  )ب( تنظيم العمل التطوعي )أ( 

 االسعافية 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية

  الثانية الفترة  – ألولالفصل الدراسي ا

 هـ 1441 - 1444  الدراسي لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 متوسط الثث    الصف

 المادة
الدراسات االجتماعية 

 والمواطنة 

 الثالثة والرابعة  الوحدة   بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية والوطنية 

 2من  1
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 :ضعي عالمة )صح ( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي  [ 2           

 المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي يدرك ارتباطه بالوطن .  -1

 العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير . -2

 يم العمل التطوعي . تتولى وزارة الخدمة المدنية تنظ -3

 حفظ النعمة وجمع فائض من الطعام عمل تطوعي اليخدم الوطن . -4
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 أنواع المسؤولية  

 

 

  

 

 [ قارني بين كٍل من :4   

 تطوع مؤسسي تطوع فردي
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 أنواع المسؤولية 

 


