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تزــــع ءاـــعد / ةيعامتجالا تاساردلا  ةملعم  

 منطقة عجمان التعليمية

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائية عليا بنات

 

  عام الخيــــــرورقة عمل تقويمية .... الصف السادس : الوحدة الثانية.... الدرس / 

 

 

  السؤال األول :  :  )أ( اختر المفهوم أو المصطلح التً تدل علٌه العبارات اآلتٌة

 

 )ب( وضح  دور التطوع في إحداث الخير الحقيقي في مجتمعنا.

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

 )ج( لماذا يجب علينا خدمة الوطن ؟

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

   

 

 

 التطوع
العمل 

 التطوعي
 المبادرة

 المسؤولية
 المجتمعية

 عام الخير

 م العبارة المفهوم أو المصطلح

............................  
فكرة وخطة عمل تطرح لمعالجة لضاٌا المجتمع، وتتحول إلى 

 مشروعات تنموٌة.

1.  

............................  
تجسٌد رفٌع إلرث إنسانً بالعطاء واإلنسانٌة أسسه زاٌد األب ، 

 وكرسه خلٌفة المائد.

2.  

.............................  
ى تحمٌك الخٌر تمدٌم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل عل

 فً المجتمع عموماً وأفراده خصوصاً.
3.  

..............................  
لٌم ومشاركة تتحرن فً جسد كل إنسان لكً ٌصبح له بصمه 

 ذهبٌة فً حٌاته وبعد مماته.

4 .  

................................  
كل جهد فردي أو جماعً ٌهدف إلى تحمٌك منفعة عامة دون 

 ممابل أو أجر.

5.  

....................................................... الشعبة : ..........................................االسم : ..........  
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تزــــع ءاـــعد / ةيعامتجالا تاساردلا  ةملعم  

 منطقة عجمان التعليمية

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائية عليا بنات

 السؤال الثاني  :  

 )أ( ما الممصود بعام الخٌر ؟ .............................................................

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

 )ب( باالستعانة بشعار عام الخٌر أجب عن األسئلة األتٌة :

ثالثة محاور ماهً ؟ 2117تضمن شعار عام الخٌر  -1  

#.............................................  

#..............................................  

#............................................  

 2- بم تفسر :

 أ. اختٌار اللون األصفر المائل للذهبً للسعفة ؟

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

 ب. اختٌار سبع ورٌمات للسعفة على كال الجانبٌن ؟

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

سعفة نخٌل ؟على هٌئة الشعارج . تصمٌم حرف الراء فً   

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

 )ج( أكمل العبارة اآلتية :

الحكومة و ..................المادرٌن و  بٌن * خدمة الوطن والمجتمع مسؤولٌة مشتركة

لمطاع ....................... كفرٌك عمل واحد.ا  

 )د( بم تفسر :      نجاح عام المراءة 2116 ؟

................................................................................................ 
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تزــــع ءاـــعد / ةيعامتجالا تاساردلا  ةملعم  

 منطقة عجمان التعليمية

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائية عليا بنات

 

 السؤال الثالث :

 )أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

.....................................محاور .  2117. ٌتضمن شعار عام الخٌر 1  

ثالثة (   -اثنان   -) أربعة                                    

........... متطوع من المواطنٌن والممٌمٌنهادفة لتسجٌل ................ المنصة الوطنٌة للتطوع .2  

. ألف  ( 51  -ألف   211  -ألف    311)                           

........................................ 2117. لون السعفة فً شعار عام الخٌر 3  

أســود (  -أخضر داكن اللون   -) األصفر المائل للذهبً                    

هً ........... 2116هللا عام حفظه –لتً أطلمها صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد . المبادرة ا4  

    عام اإلبتكار (  -عام المــــراءة     -) عام الخٌر                         

ات التطوعٌة انطاللاً من ......التزم سكان دولة اإلمارات العربٌة المتحدة منذ المدم بتمدٌم الخدم .5  

  تعالٌم الدٌن اإلسالمً (  -العــــرف    -) التـــراث                 

عام الشراكة مع .................... 2117بن راشد أن عام الخٌر . أكد صاحب السمو الشٌخ دمحم 6  

األفراد المادرٌن  (  -المطاع العام      -) المطاع الخاص              

............................................. 2117. من المحاور الرئٌسٌة لعام الخٌر 7  

جمٌع ماسبك (  -خدمة الوطن     -التطوع     -) المسؤولٌة المجتمعٌة         

....... تستهدف مبادرات عام الخٌر استهدافاً رئٌسٌاً المطاع ...........................8  

الخاص (  -المتوسط      -) العام                               
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تزــــع ءاـــعد / ةيعامتجالا تاساردلا  ةملعم  

 منطقة عجمان التعليمية

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائية عليا بنات

 )ب( بم تفسر : تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة مركزاً إنسانياً مهماً على الساحة الدولية ؟

#..................................................................................................  

.................................................................................................# 

.................................................................................................# 

 السؤال الرابع :     )أ( اقرأ الفقرة التالية ، ثم أجب عن األسئلة :-

 

 

 

 

 

 

..........................كرة الرئٌسٌة للنص .   .........................................حدد الف -1  

فً ممولة صاحب السمو الشٌخ دمحم بن راشد . أستخلص اثنتٌن من المٌم اإلٌجابٌة الواردة-2  

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

أسجل أبرز الشخصٌات اإلماراتٌة التً تمٌزت و أبدعت فً العمل اإلنسانً . -3  

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

اإلمارات ؟أفسر تزاٌد العطاء اإلنسانً الذي ٌتمٌز به أهل  -4  

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

اإلمارات للعالم .أستنتج رسالة دولة  -5  

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

 

والجود أصله ، وبداٌته  -هللا ثراهطٌب  –) العطاء اإلنسانً الذي ٌتمٌز به أهل اإلمارات كان بداٌته من زاٌد 

نً الشٌخ خلٌفة بن زاٌد ، والعطاء الحمٌمً له اسم آخر ٌسمونه زاٌدا، واستمر ذلن فً عهد رائد العمل اإلنسا

صاحب الٌد البٌضاء والملب اإلنسانً الكبٌر المرهف (.... -هللاحفظه –زاٌد   

–ة فاطمة بنت مبارن عددة نفخر بها ، أخص بالذكر منهاسمو الشٌخمت )وفً دولة اإلمارات شخصٌات إنسانٌة

وأخً الشٌخ حمدان بن زاٌد آل نهٌان وغٌرهما كثٌرون(.... ، اإلمارات" "أم -هللاحفظها   

)نحن عاصمة إنسانٌة عالمٌة ، ومحظة غوث رئٌسة لكل محتاج ، النتأخر فً دعم الشمٌك ، والصدٌك ، 

 والمنكوب ، والمحتاج أٌنما كان . هذه هً رسالتنا للعالم ، وهذه هً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة(.
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تزــــع ءاـــعد / ةيعامتجالا تاساردلا  ةملعم  

 منطقة عجمان التعليمية

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائية عليا بنات

 

 الســؤال الخامس :-      أكمل المخططات الذهنٌة األتٌة :

   (1  )  

  

 

  

 

 

(2)   

 

 

 

 

 

(3)     

 

 

 

 

  

 

مبادرة عام الخير التعليمية والثقافية  في الجوانب   

إنشاء بعض 

المدارس 

والكليات 

 الغير ربحية

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

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

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

دعم برامج 

أصحاب الهمم 

في المدارس 

 والجامعات

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

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

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

دعم 

المشروعات 

 الصغيرة

وتشجيع 

 الخريجين

 الجوانب االجتماعية والصحية في مبادرة عام الخير

تخصيص 

نسبة من 

األرباح لدعم 

المؤسسات 

 الخيرية

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

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

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

إنشاء أندية 

اجتماعية في 

األحياء لممارسة 

 هواياتهم

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

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

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

رـــــمحاور عـــام الخي  

 .............. التطوع ............
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تزــــع ءاـــعد / ةيعامتجالا تاساردلا  ةملعم  

 منطقة عجمان التعليمية

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائية عليا بنات

 

(4)       

 

 

 

 

 

 

 

 )ب( اقرأ الفقرة األتية ، ثم أجب عن األسئلة التالية :

 

 

1 

.......................................... .صنلل ةٌسٌئرلا ةركفلا ددحأ -1  

هللا هظفح – دٌاز نب دمحم خٌشلا ومسلا بحاص هركذ امك رٌخلا ماع فده جرختسأ -2  

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

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

 

 

 مع تمنٌاتً بالنجاح و التفوق

 من صور خدمة الوطن

 الموظف الطبٌب الطالب المعلم العالم الجندي

حمل 

السالح 

والدفاع عن 

 الوطن

ابتكاراته 

واختراعاته 

ترفع اسم 

 الوطن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دفع عجلة 

العمل 

 واإلنتاج

 لضفأ كٌمحتل ، لماكتو كٌسنتب ةٌموكحلا تاهجلاو صاخلا عاطملاو دارفألا لمعٌ نأ انفده " انتداٌل ركف نمم

 ءاطعلا خٌسرتو ، نطولا رٌخو نطاوملا رٌخ هفده رٌخلا ماع " : نأ ىلإ هومس اً رٌشم " تارامإلا عمتجمل ةٌمنت

"لبامم نود تارامإلا انتطعأ امك ، لبامم الب ءً اطع عمتجملل تاسسؤملاو دارفألا ًف  

.هللا هظفح – ناٌهن لآ دٌاز نب دمحم خٌشلا ومسلا بحاص  
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