
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/14                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الخامس في مادة التربية األسرية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/14family_education                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس في مادة التربية األسرية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://www.almanahj.com/sa/14family_education1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade14                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المجموع النهائي 

 

      
 

 

 . للمستوى الخامساختبار تربية اسرية وصحية 

 :رباعيااسم الطالبة 
 

 المدققة  المراجعة  المصححة المعلمة كتابة  الدرجة  السؤال
       األول
       الثاني
       الثالث 

   درجة المشروع   المجموع
 

 السؤال األول : 

 عددي أنواع الرضاعة :  .أ
1.       2 . 

 

 اذكري بعض وسائل تسويق المشروعات الصغيرة ؟ .ب
1.        2. 

 

 عددي أنواع المشاريع المنزلية ج . 

1.         2. 

 

 الزوجاختيار أسس د. 

1.       2 .   3. 

 

 عددي أعراض سرطان الثدي : هـ. 

1.          2 .   3. 

 

 و. عددي اقسام األورام :

1.        2 . 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة والتعليم
 اإلدارة العامة والتعليم بمنطقة الرياض

 مكتب إشراف الغرب
 13الثانوية 
 

 اقلبي الورقة



 

 السؤال الثاني : 

 ضعي كلمة صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخاطئة :

 

 ( )    األلوان الغامقة تعطي شعور بالسعة .. .1

 ( )   االسرة النواة هي المكونه من عدة وحدات اسرية . .2

 ( الطريقة األمريكية لتقديم الطعام هي اكثر الطرق بساطة وسهولة ) .3
 ( )    األلوان الباردة هي التي تشعر بالدفء  .4
 ( )    األلوان الدافئة مثل األحمر واألصفر  .5

 ( ) لكل مدعو من جهة اليسار على سفرة الطعام يتم تقديم الطعام  .6

 ( يجب كسر أي قاعدة من قواعد فن التعامل اذا عارضت هذه القاعدة الدين .) .7

 

 

 السؤال الثالث :  

 اختاري اإلجابة الصحيحة .

 تدريجي ( -حاستي الشم والتذوق عند المولود تعمالن بشكل ) طبيعي   .1
 بسبب موجود سائل االمينوسيضعيفة (  -حاسة السمع عند المولود الجديد )واضحة  .2
 صافية ( –حاسة البصر عند المولد الجديد ) مشوشة  .3

 ال يستطيع ( اإلحساس بفروقات درجات الحرارة. –ستطيع ي ) الجديد المولود  .4

 ال ارادية ( –حركات المولود الجديد ) ارادية  .5

 أكملي الفراغ 

 ............... من آداب قبل تناول الطعام ....................  و  ......

 أغذية مضادة لمرض السرطان ...............ومشروبات مضادة لمرض السرطان .................

 
 

 

 بالتوفيق،،،انتهت األسئلة 


