
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة غير ذلك ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10other                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة غير ذلك الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10other2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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صفحة       مسارات والديني (     ال) توحيد المسار:      101أسر ( 1 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 

ينالبحر  مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

االمتحانات قسم /االمتحانات  إدارة  

 

م  1620/7201للعام الدراسي  للتعليم الثانوي  األول الدراسينهاية الفصل امتحان   

 

  توحيد المسارات والدينيالمسار :                                                 ريةالتربية األس اسم المقرر  :     
 ساعة ونصفالزمن :                                                      101أسر   : ررمز المقر     

======================================================================== 
 

 أجب عن جميع األسئلة التالية :
 السؤال األول :

 .( أمام العبارة الخاطئة   Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )  (   √ضع عالمة )  

 .المفيدة للصحة ةتناول وجبة الفطور والتنويع في العناصر الغذائية من العادات الغذائي (  )    .1

 . تقدير النفس بشكل أكبر يساعد في تكوين المفهوم اإليجابي للذات (   )   .2

 .البيئة والمناخ من العوامل المادية الخارجية الغير قابلة للتغير (  )    .3

 .به واالستفادة منه ، من الطرق التربوية التي تساهم في تطور الشخصية  حفظ الوقت واالعتناء (   )   .4

 . ةعمال المهمة والغير عاجلمشاهدة التلفاز للتسلية من األ  (   )   .5

 . حكم من خالله على نجاح العملية االتصالية أو فشلهالهدف من االتصال هو األساس الذي نيعتبر ا )    ( .6

  . تحمل الضغوط تعني ثقة القائد بقدرات فريق العمل (  )    .7

 .عن أنسب الحلول للمشكلة عن طريق المفاضلةهي العملية التي يتم بموجبها البحث  مرحلة الالقرار ( )     .8

 . التقويم بالمقارنة أحد أنواع التقويم التفصيلي (    )  .9

 .ترشيد المستهلك هو االنتفاع بالموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن (   )  . 10

 

 



صفحة       مسارات والديني (     ال) توحيد المسار:      101أسر ( 2 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 السؤال الثاني :

-أكمل التالي : -أ  

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

تنقسم الموارد إلى

:أمثلة عليها
1------------------------------------------

2-------------------------------------------

:أمثلة عليها
1-------------------------------------------

2-------------------------------------------

 

 
كيفّية الوقاية من 

والسّكرالّسمنة   

والكولسترول   

 

 

، اكتب كيفية الوقاية ؟أمور مشتركة للوقاية من السمنة والسكر وارتفاع الكولسترول من الناحية الغذائية  هناك -ب  



صفحة       مسارات والديني (     ال) توحيد المسار:      101أسر ( 3 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

أكمل بحسب ما هو مطلوب: -ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث:
 علل بذكر سبب واحد لكل مما يأتي :

 

.ال يستلزم عالج نحافة األصحاء اإلرادية أو الوراثية -1  

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

. م لإلصابة بفقر الدم الحديديبعض المرضى معرضين أكثر من غيره -2  

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

 

 العوامل المؤثرة في العادات الغذائّية

  عوامل

…………
…..

 زززززز...

 عوامل

…………
……
…

 عوامل
 اقتصادية

:أمثلة عليها  

 

1--------------------------------

2--------------------------------  

3--------------------------------  

التوتر.-1  

القلق.-2  

األكتئاب قد يسبب -3
اإلكثار أو اإلقبال على 

تناول الطعام عند بعض 
األشخاص أو العزوف 

 عنه. 

:أمثلة عليها  

 

1---------------------------------

2---------------------------------

3---------------------------------  



صفحة       مسارات والديني (     ال) توحيد المسار:      101أسر ( 4 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 

.الهدف االقتصادي من الترشيد الغذائي -3  

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

. تعتبر منظومة القيم سالح ذو حدين -4  

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

 

 السؤال الرابع :
: اختار من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب (  

 

الرقم الدال  ) ب (
 على اإلجابة

 الرقم ) أ (

هو اخبار المستهلك بالمعلومات التي تيسر له الحصول على 
في أقصر وقت وبأقل الشيء المعلن عنه بأقل جهد ممكن و 

الجمهور إلى كيفية إشباع حاجاته.رشاد التكاليف وفي إ  

 

 1 اإلعالن التعليمي 

هو يتعلق بسلع أو خدمات أو أفكار أو منشآت معروفة 
بطبيعتها ومعروفة خصائصها للمستهلك بقصد تذكيره بها 

 والتغلب على عادة النسيان لديه.
 2 اإلعالن التنافسي 

هو اإلعالن عن سلع أو خدمات متنافسة بمعنى أن تكون 
متكافئة في النوع والخصائص وظروف االستعمال وما إلى 

المعلنون من أموال  هذلك ويعتمد نجاح هذا النوع على ما ينفق
على نشره وعلى األفكار الجديدة والمبتكرة في الرسائل 

 اإلعالنية المنشورة أو المذاعة والتي تلقى قبواًل من الجمهور. 

 
 

 3 اإلعالن اإلخباري اإلرشادي

هو الذي يتعلق بتسويق السلع الجديدة التي لم يسبق لها 
وجود في السوق أو السلع القديمة المعروفة التي ظهرت من 

المستهلكين. ولها استعماالت لم تكن معروفة لدىقبل   

 

 

 اإلعالن التذكيري 
 

4 

 

 



صفحة       مسارات والديني (     ال) توحيد المسار:      101أسر ( 5 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 السؤال الخامس :
: يفي كل مما يأتأكتب   

  أهمية التخطيط في:تتمثل  -أ

1- ....................................................................................................  

2- ...................................................................................................  

3- ....................................................................................................  

 

  :سلوك المستهلك الرشيد عند الشراء – ب

1- ...................................................................................................  

2- ...................................................................................................  

3- ...................................................................................................  

 

: أنواع األزمات -ج  

1- .....................................................................................................  

2- .....................................................................................................  

3 - ....................................................................................................  

 

: دور التغذية في التحصيل الدراسي -د  

1- .......................................................................................................  

2- .......................................................................................................  

3- ........................................................................................................  

 

: لصوص الوقتمن  – هـ  

1- ........................................................................................................  

2- ..........................................................................................................  

3 - .........................................................................................................  

 

 

  انتهت األسئلة

لكم بالتوفيق تمنياتنا   

 


