
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة مهارات حياتية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6skills                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة مهارات حياتية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                          

          

                  https://almanahj.com/om/6skills2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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                                                                                                                            ------------------------- /سلطنة عمان                                                                         اسم الطالبة            
السادس                                                                    /وزارة التربیة والتعلیم                                                                 الصف         

                                         ساعة ونصف :زمن االختبار                             المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة ظفار               
  )12-1(مدرسة 

  اختبار نھایة الفصل الدراسي الثاني
  ) 1( نموذج 

  لمادة المھارات الحیاتیة
 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  درجة    30:الدرجة الكلیة                    ثالثة أسئلة  : عدد األسئلة                  صفحتان:  عدد الصفحات
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  )درجات  10معرفة وفھم  ( : اختاري اإلجابة الصحیحة من بین البدائل المعطاة فیما یلي: ال األول السؤ
  :   یحفظ الحلیب بطرق متعددة منھا   – 1
  كل ما سبق صحیح –التجفیف                  د  –الغلي                ج  –البسترة              ب  –أ 
  
  : في المنزل حتى یصل إلى درجة حرارةیتم غلي الحلیب حراریا  - 2

  120 -د                         100 -ج                          90  - ب                            80 -أ 
  
  : من المواد األساسیة التي تدخل في صناعة المثلجات الحلیبیة ما یلي  – 3

  الجبن -السمن                      د -ج                        الفواكھ   -القشدة                        ب -أ 
  
  .أوعیة معدنیة وخاصة المصنوعة من  حتى نحفظ الروب جیدا ال یوضع في – 4
  الخشب -الورق                    د -البالستیك                    ج  -ب                     األلمنیوم –أ 
  
  :ان المخمرة من منتجات األلب – 5
  القشدة  -الزبد                   د  –السمن                     ج  –اللبن الرائب                  ب  –أ 
  
  :یفحص الحلیب المغشوش بالنشأ باستخدام محلول )  6
   البترول –د                   األسیتون –ج                       الیود –ب                    الكبریت –أ 
   
  :من المثبتات التي تستخدم في المثلجات الحلیبیة   ) 7
    العسل      –د                 المكسرات –ج                       الفواكھ –ب البیض                    –أ 
  
  : من فوائد اللبن الرائب إنتاج بعض ) 8
  الكربوھیدرات -د               األحماض –ج               الحیویةالمضادات  –ب                الفیتامینات –أ 
   
  : یوضع الروب الجاھز في الثالجة مباشرة للحد من ) 9
  كل ما سبق صحیح   –د               الحموضة    –ج الفساد                  –ب             نشاط البكتیریا   –أ 
  

  :قدمھا الدولة للمواطنین من الخدمات الترفیھیة التي ت ) 10
  المدارس  –المتنزھات                     د  –المتاحف                ج  –المستشفیات               ب  -أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )درجات  5معرفة وفھم  (                                                           :أكملي العبارات اآلتیة بما یناسبھا: السؤال الثاني 

  ...........................أتجنب شراء الحلیب من الباعة   – 1
  ...............................ــــب یعرف) حمام مائي ( تسخین الحلیب في وعاء مزدوج  – 2
  ......................................تناول المثلجات الحلیبیة یضر بصحة المصابین بـــــ – 3
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  .............................فحوصات تستخدم فیھا المواد الكیمیائیة واألدوات المخبریة   – 4
   ...................................عتھا محلیا وعالمیاأحد منتجات األلبان التي تنتشر صنا – 5

                                 : لثالسؤال الثا
  )درجات  5معرفة وفھم  (                                                  : أجیبي عن األسئلة التالیة  -أ 
  بماذا تتمیز المثلجات الحلیبیة ؟ -1

1......................................................................................................................  
2......................................................................................................................  

  
  امة التي تقدمھا الحكومة للسكان ؟أذكري اثنین من المرافق  الع -2

1.......................................................................................................................... 
2..........................................................................................................................  

  
  ماذا یقصد بالمرافق العامة ؟  – 2

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

  
  عددي أربعة مواد تدخل في صناعة المثلجات الحلیبیة ؟ – 3

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

  
  لماذا تزید مدة صالحیة الجبن المحلي المجفف عن مدة صالحیة اللبن الرائب  ؟ – 4

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

  
  لماذا نستخدم فتات الخبز كمادة مثبتة في المثلجات الحلیبیة  ؟ – 5

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

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) درجات 10قدرات علیا (                                                  : أجیبي عن األسئلة التالیة  - ب 

  ؟.شرب الحلیب الطازج یومیا من قبل الصغار والكبار عللي – 1
....................................................................................................................  

   
    ؟غلي الحلیب الخام قبل استھالكھ عللي – 2

....................................................................................................................  
  
  لیب أثناء غلیھ ؟ عللي تحریك الح – 3

....................................................................................................................  
  
  ؟ اإلكثار من تناول المثلجات الحلیبیة یؤدي إلى السمنة عللي  – 4

....................................................................................................................  
  
ماذا تفعلي لو وجدت زمیلة بعد االنتھاء من شرب العصیر تلف خیطا حول العلبة الفارغة ثم ترمي بھا على أسالك  – 5

  الكھرباء؟ 
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
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                                    "األسئلة مع تمنياتي لكن النجاح والتوفيق    تانته"                                                    
 


