
 

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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ةصفح     مسارات والديني (              ال) توحيد          101أسر  ( 1 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

االمتحانات قسم /االمتحانات  إدارة  

 

م  5120/6201للعام الدراسي  للتعليم الثانوي  األول الدراسينهاية الفصل امتحان   

 

 والديني توحيد المسارات المسار :                                                رية التربية األس اسم المقرر  :     
 ساعة ونصفالزمن :                                                      101أسر   : ررمز المقر     

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

 أجب عن جميع األسئلة التالية :
 السؤال األول :

 .( أمام العبارة الخاطئة   Xصحيحة وعالمة )  أمام العبارة ال(   √ضع عالمة )  

 .الوقت الذي يصعب تنظيمه هو الوقت الذي نقضيه في حاجاتنا األساسية  )    ( .1

 .حدوث المضاعفات في العمليات الجراحية من مخاطر السمنة  )    ( .2

 .تصنف الخضراوات والفواكه من ضمن األطعمة متوسطة السعرات الحرارية  )    ( .3

 .كلما زاد عدد أفراد األسرة كلما زاد مستوى االستهالك  )   (  .4

 . موافقة اآلخرين واإلذعان لطلباتهم ورغباتهم من سلوكيات األفراد الذين لديهم تقدير مرتفع للذات  )    ( .5

 . القرار المرحلي يتم فيه وضع شروط وخيارات لتنفيذه  )    ( .6

  . ع عملية االتصال القضاء على التشويش هو إلغاء كل ما يقط )    ( .7

 .طعمة غنية بعنصر الحديد أمرض ارتفاع ضغط الدم من أمراض سوء التغذية ينتج من عدم تناول  )    ( .8

 .تعتبر الوراثة من العوامل القابلة للتغيير والمؤثرة في تكوين الشخصية  )    ( .9

 . تنتج األزمة العائلية من عدم اختيار القرار السليم والمناسب )    (. 10

 

 



ةصفح     مسارات والديني (              ال) توحيد          101أسر  ( 2 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 السؤال الثاني :

   اكتب المصطلح أو التعريف المناسب لكل مما يأتي 
                        

 المصطلح التعريف
  هو معرفة درجة فعالية القرار بعد وضعه في موضع التنفيذ .

 

        

 اإلعالن اإلرشادي 

ا يكسبها مفاهيم إيجابية تهتم بإرسال الرسائل اإليجابية الداعمة للذات والمعززة لها مم
 قوية .

 

  إشعار المستهلك بأن ما لديه من سلع لم يعد يصلح وأن هناك سلع أفضل منها .

  
 

 حق األمان 

  هي خطة تتميز بالسرعة في األداء .

 

 

 مفهوم الذات 

 

 السؤال الثالث : 
   

لكل مما يأتي : بذكر سبب واحد علل  

.لعادات الغذائية للفرد بشكل كبير تؤثر العوامل النفسية في ا   -1  

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

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

....... 

 

.  أهمية المرونة في الخطة  -2  

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



ةصفح     مسارات والديني (              ال) توحيد          101أسر  ( 3 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

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

........  

 

. تلعب التغذية دورًا هامًا في التحصيل الدراسي  -3  

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

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

....... 

 

. تختلف احتياجات األشخاص من السعرات الحرارية من شخص آلخر  -4  

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

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

....... 

 

 السؤال الرابع :

:ماهي إيجابيات وفوائد كاًل من     

: . القرار الجماعي   1  

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

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

 

: . التقييم التفصيلي    2  

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

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

 



ةصفح     مسارات والديني (              ال) توحيد          101أسر  ( 4 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 

: . ممارسة التمارين الرياضية  3  

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

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

 

 

: . اإلعالنات للمستهلك  4  

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

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

 السؤال الخامس : 
 قارن من حيث التعريف بين كاًل من : 

 دوافع السلعة األولية  دوافع السلعة االنتقائية 
  

 ترشيد االستهالك  ترشيد المستهلك 

  

السمنة مرض   مرض السكر   

  



ةصفح     مسارات والديني (              ال) توحيد          101أسر  ( 5 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 

 

 

 

 

 

 
 

 السؤال السادس :
: يفي كل مما يأتأكتب   

:  عناصر القيادة هي  . 1  

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

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

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

 

:  من عناصر عملية االتصال .  2  

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

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

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

 

:  األشخاص المعرضون لإلصابة بفقر الدم الحديدي هم  . 3  

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

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

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

4- .....................................................................................................  

 



ةصفح     مسارات والديني (              ال) توحيد          101أسر  ( 6 )   

 
 

صفحات 5الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 

 

  انتهت األسئلة

لكم بالتوفيق تمنياتنا   

 


