
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار فترة ثانية مهارات حياتية وأسرية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثاني ⇦ تربية أسرية ⇦ الفصل الثالث

الملف اختبار فترة ثانية مهارات حياتية وأسرية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثاني ⇦ تربية أسرية ⇦ الفصل الثالث

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني والمادة تربية أسرية في الفصل الثالث
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 الفصل الدراسً الثالث الثانًاختبار الفترة الثانٌة لمادة المهارات الحٌاتٌة واالسرٌة للصف 

 

 / اختاري االجابة الصحٌحة :السؤال االول 

 :   ٌتم استخدام الماء فً-1

 (   كل ما سبك صحٌح –  تنظٌف االسنان  –  االستحمام) 

 :   من أنواع الحلٌب -2

 (   كل ما سبك صحٌح –  حلٌب سائل فمط –حلٌب مجفف)  

 :   من مصادر الماء -3

 (      كل ما سبك صحٌح –   االمطار ــ اآلبار) 

 : اذا بمً معً بعض المال أضعهم  -4

 ( بالغسالة  – بالحصالة  – بالثالجة ) 

 : الماء مهم -5

 (  سبك صحٌحما كل  –ن للحٌوا – للنبات) 

  امام الجمل التالٌة : ×أو  √السؤال الثانً / ضعً عالمة 

 )          (    لٌس من الضروري تجنب البخل  -1

 )           (   احرص على التصدق بمبلغ بسٌط  -2

 (     )     ال استخدم الماء فً غسل الٌدٌن  -3

 )         (  اشتري االشٌاء غٌر الضرورٌة وباهظة الثمن -4

 (      )    التبذٌر هو انفاق المال بغٌر وجد وحك -5

 )           (  اشرب الحلٌب ٌومٌا النه ٌساعدنً على بناء العظام  -6

 (       )  باتات ال ٌتم استخدام الماء فً سماٌة الن -7

 (   )     ٌجب ان اتجنب هدر الماء  -8

 (      )  لٌس من الضروري صرف جمٌع النمود المتبمٌة معً فً نفس الٌوم  -9

 )     (  االنهار ال تعد من مصادر الماء  -11

 )       ( البحار تعد من مصادر الماء  -11

 )       (  المال نعمة فمن واجبً شكر هللا سبحانه تعالى  -12

 (     )   الماء ال ٌحدث أي ضرر اذا انمطع  -13

 (    )   الماء غٌر مهم للحٌوان  -14

 (     )  الحلٌب الطازج مدته لصٌرة وهو غنً بالمواد الغذائٌة  -15

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 عليم بمكةللت االدارة العامة

  الثانية والعشرونبتدايية اال

__________________________________________________________________________ 
 /2:  ...............     فصلاسم الطالبة :..................................

 تهت األسئلةان       
 فاطمة عسٌريالمعلمة :              

20


