


 
 

 

 مراجعة لمادة التربیة األسریة أسئلة

( مجتمعيالوحدة األولى 

كل مما یلي :ل/ اختاري اإلجابة الصحیحة ۱س

 من آداب التعامل مع المعلمة : ۱
 (د)الشتم )السخریة جـ( (ب)االحترام االستھزاء )أ(

 : حالةالصحیح في ھذه الالتصرف مرأة كفیفة حضرت لتسأل عن ابنتھا افي المدرسة  ۲
ھتم الأ(د) . أذھب لصفي (جـ) .      أساعدھا (ب) .       منھا سخرأ )(أ

 :   علىیكون مبنیًا  الزمیالتالتعامل مع  ۳  
 .        حسن الخلق (د) .         ستھزاءاال  (جـ) .        حب الذات (ب) .       سوء الخلق (أ)

 :    رضي اللھ عنھعمر بن الخطاب في تاریخ البشریة جمعاء ھو ..........أول مؤسس لرعایة  ٤
 .    المحتاجین  (د) .       األیتام  (جـ) .     المسنین (ب) .       المعاقین  (أ)

 

 : كل مما یليل  ×أو  √ضعي الرمز المناسب  /۲س              

 )(    .إن معلمنا األول ھو آدم علیھ السالم  -۱ 
 (    ) .لھ صدیقًا علي بن أبي طالبلى اللھ علیھ وسلم ذ رسولنا صتخا -۲
 (    )  .ورسولھ طریقك إلى الجنة –وجل  عز –إن طاعة اللھ  -۳
 )   (  .من اآلداب الحسنة كثرة استعارة األدوات من غیرك -٤
 (    )  .على األنانیة وحب الذات التعامل مع اآلخرین یكون مبنیًا -٥
 (    )  .ورسولھ طریقك للجنة -عز وجل-للھ إن طاعة ا -٦
 (    )  .أو التقصیر عتذار للمعلمة عند الخطأاالعدم من األدب  -۷
 (    ) .على حقوقھم ستخدام المواقف المخصصة للمعاقین فیھا تعدٍ ا -۸

 بكلمة مناسبة :الفراغات التالیة  املئي/۳س
 .أو التقصیر من األدب االعتذار للمعلمة عند............../ ۱
 . استخدام المواقف المخصصة .............فیھ تعد على حقوقھم/۲
/إن من حسن التعامل مع ذوي االحتیاجات ........ كأي شخص آخر.۳  
المؤمن القوي ........وأحب إلى اللھ من المؤمن الضعیف . /٤  

 ۲من  ۱

 



 
 

 

 مما یلي : كالً بالتفصیل  وضحي /٤س     
  .أ/ آداب التعامل مع الزمیالت            
  .ب/ حقوق المسنین           
 .مقعدة تحتاج إلى مساعدة  التصرف المناسب عند مشاھدتك لزمیلةج/           
 .تودین تحقیقھا للفقراء  األمنیات التيد/           

 . التعامل مع الفقراء یوضح كیفیةمن السنة  ذكري دلیالً / ا٥س       
  .عن التعامل الحسن مع المسنین یتحدث من السنة  ذكري دلیالً /ا٦س      
 من القرآن عن فضل الصدقة ؟  ذكري دلیالً / ا۷س     

 كیف تتصرفین إذا : / ۸س     
 .  یت زمیلتك ترفع صوتھا على زمیلة أخرىرأ أ/   

 ب/ اكتشفت أنك قد نسیت أداء الواجب المدرسي .    

 ول مؤسس لرعایة المعاقین في تاریخ البشریة ؟/من ھو أ۹س   
 جئین ؟ الجمعیات الخیریة حملة تبرعات للال/ماذا تفعلین إذا نظمت إحدى ۱۰س   
 .آداب التعامل مع المعلمة  من ابعضً  / عدي۱۱س   
 كیف تتصرفین ؟ ، /رأیت امرأة مسنة سقطت أمامك ۱۲س   
  .وأعجبت معلمتك / اكتبي بعض السلوكیات التي قمت بھا ۱۳س   
 . ین منھاتسمي اثن ،تكثر المؤسسات الخیریة في بالدنا/۱٤س     
    

                                                                                                      
 

                                               

          

   
 ۲من  ۲



 
 

   

 
            

 

 

 

  



 
 

 

 مراجعة لمادة التربیة األسریةأسئلة 

 ( مھاراتي في الحیاة) الوحدة الثانیة

كل مما یلي :ل/ اختاري اإلجابة الصحیحة ۱س

 المنزل أفضل مكان للمذاكرة حیث یساعد على: ۱
 .   القلق (د) .السھر (جـ) . التشتت (ب) .        التركیز (أ) 

   أكثر من أي وقت آخر. التركیز سرعة ساعدك علىتالمذاكرة بعد صالة .......  ۲
 . العشاء (د) .       العصر (جـ) .       الظھر (ب) .      الفجر (أ)

 ...........بة على الصالة واألذكار الیومیة المواظعدم  ۳
الضغط خفف ی (ب) .     شرح الصدری (أ)

         
 .       زید التركیزی (د) .        یقلل التركیز(جـ)

   : أفضل طریقة للمذاكرة ھي ٤
في نھایة  المذاكرة(أ)

       
المذاكرة  (جـ) .       المذاكرة الیومیة (ب)

        أل
یوم المذاكرة  (د)

 :    أبسط طرق االسترخاء ھي التنفس ٥      
 . بصوت د)( . بسرعة (جـ) ) بھدوء .(ب بعمق .(أ)  

 : زودك بالطاقةیتناول الوجبة الصحیة أثناء المذاكرة   ٦
 الجسمیة والعقلیة (جـ) .  الجسمیة فقط (ب) .النفسیة والعقلیة (أ)

 
 .  العقلیة فقط (د)

 النقاش مع الزمیالت قبل االختبار تولد : كثرة  ۷
.      التركیز (د)      . نفسيالالضغط  (جـ) .      الطمأنینة (ب) . السعادة (أ) 

 
 

 كل مما یلي :ل   ×أو  √ضعي الرمز المناسب  /۲س          

     )  .(الرسوب تزید احتمال دون مراجعة اإلجابات ختبارسرعة الخروج من لجنة اال -۱
 (   ) .بعد صالة الفجر لصفاء الذھن،أفضل وقت للقراءة والحفظ  -۲
 (     ) .في استخدام وقت المذاكرةمن أسباب النسیان : التنظیم  -۳
 (    )  .اشروط الواجب توافرھا في مكان المذاكرة أن یكون ھادئالمن  -٤
 (     ) مواظبتك على الصالة واألذكار یزید قدرتك على استرجاع المعلومات. -٥
 
 
 
 

 

 ۲من  ۱



 
 

 

 بكلمة مناسبة :الفراغات التالیة  املئي/۳س
 / من جد وجد ومن ......... حصد .۱
 /ذكر اللھ یطرد........... والتوتر .۲
 . أثناء االختبار /أترك بعض............ لمراجعة اإلجابات۳
.أبسط طرق االسترخاء ھي التنفس .............. /٤  
المؤمن القوي ........وأحب إلى اللھ من المؤمن الضعیف . /٥  
   أفضل وقت للقراءة بعد صالة .......... . / ٦

 : عن اآلتيبالتفصیل  أجیبي /٤س        
 ؟  كیف تذاكرینأ/            

 ؟، ماذا تفعلینواجھت سؤاالً صعبًاب/           

 أمنیات تودین تحقیقھا للفقراء ؟ ھل لدیك/ج          

 األوقات المناسبة للمذاكرة ؟ ماھي / ـد          

 .من السنة عن الغش  ذكري دلیالً / ا٥س    

  . روط الواجب توفرھا في مكان المذاكرةالشذكري /ا٦س    

 كیف تتصرفین إذا : / ۷س    
 .  واجھت سؤاًال صعبًاإذا  أ/   

 لالختبار . لم تذاكري / ب   

 ماھي الطریقة الصحیحة للمذاكرة ؟/۸س   

 ./ عددي العوامل التي تساعد على التركیز عند المذاكرة۹س   

  .ي المكان المناسب للمذاكرة ذكري الشروط الواجب توافرھا ف/ا۱۰س   

 /ماھو أفضل وقت للمذاكرة مع ذكر دلیل من السنة ؟ ۱۱س   

 ،اذكري بعضا منھا. وجود أغذیة تقوي الذاكرة/ أثبتت الدراسات الطبیة ۱۲س   

 ۲من  ۲



 
 

 
                                                                                                                                      

                                               

          

   

   

 
            

 

 

  



 
 

 

 لمادة التربیة األسریةمراجعة  أسئلة

 الوحدة الثالثة (بیئتي )

 :/ اختاري اإلجابة الصحیحة في كل مما یلي۱س
 

 إن حفر خزانات میاه الصرف الصحي بجوار خزانات میاه الشرب یسبب: ۱
 .       الضوضائي) التلوث د(   .     لھواء) التلوث باج( .       لماء) التلوث باب( (أ) التلوث بالحشرات.        

 من أسباب التلوث الضوضائي......... ۲
(أ) ارتفاع صوت المذیاع  

      
  تلوث الھواء )د( دخان المصانع .       ) ج( .     دخان السیارات )ب(

 یسبب :    ااستخدام البخور یومیً  ۳
 تلوث الھواء.) د( .تلوث ضوضائي )ج( . جذب الحشرات )ب( (أ) تلوث الماء. 

 استخدام الفحم في التدفئة یسبب  :    ٤
التلوث  الضوضائي  )ج( تلوث  الماء .    ) ب( (أ) تلوث  الھواء   .      

         
 تلوث  بالحشرات .   ) د(

 تخفیف األحمال الزائدة على محطات الكھرباء یعني  :  ٥
 البذخ.) د( اإلسراف .) ج(    االستھالك األكثر.  ) ب( (أ) الترشید . 

 من أسباب نقل األمراض بین الحجیج :   ٦
  قلة االزدحام.)د( زیادة االزدحام.) ج( .تنوع الغذاء  ) ب( (أ) كثرة المواصالت  .      

 من الخطورة استخدام األجھزة الكھربائیة واألیدي  : ۷
 حارة.) د(   .   باردة)ج(  جافة.)ب( (أ) مبللة بالماء  .     

 : من آداب الشریعة اإلسالمیة نحو الجار   ۸
  عدم زیارتھ .        )د( .      عدم رد السالم )ج( .      إحداث الضوضاء )ب( (أ) االلتزام بالھدوء  .      

 عملیة إعادة التدویر .......... من تلوث البیئة :    ۹
  نع.تم)د( تضاعف.) ج(  تزید.)ب( (أ) تقلل. 

 
 )ذا كانت العبارة صحیحة والحرف (خإمام كل فقرة الحرف (ص) أ ضعي/۲س
 : ةخاطئ العبارة تكانإذا    
 )   (   من أسباب تلوث الماء اإلصابة بشلل األطفال -۱                   
 (    )    رفع صوت الرادیو یسبب تلوث ضوضائي -۲   

 (    )تقلل من تلوث البیئة ال عملیة إعادة التدویر  -۳  
  )(      االلتزام بالھدوء وعدم إحداث الضوضاء من آداب الشریعة نحو الجار – ٤

 ۲من  ۱



 
 

 
  في استھالك الكھرباء واجب دیني ومطلب وطني (    ) اإلسراف -٥
 حیاة اإلنسان على األرض (    ) لضروري  غیر الغذاء -٦
 ل بنظافة خزانات المیاه (   ) من أسباب تلوث الماء اھتمام صاحب المنز -۷
  تلوث الھواء ونقل األمراض بین الحجیج (    )االزدحام في الحج من أسباب  -۸

 / اذكري النتائج المترتبة على المواقف التالیة :۳س
 أ/رمي الفضالت وبعثرة النفایات في المنتزھات .

 ب/التدخین بین أفراد األسرة . 
  لحرص على نظافتھ . ج/ تھویة المنزل بشكل مستمر وا

  . منخفضةد/ استبدال األجھزة ذات األصوات العالیة بأجھزة ذات أصوات 
 

 /أجیبي عن األسئلة التالیة :٤س
 / ما فائدة الھواء النقي لجسم اإلنسان ؟۱
 ./ اذكري أماكن مزدحمة قد نتعرض فیھا لألمراض بسب تلوث الھواء ۲
 / ما مواصفات الماء الصالح للشرب ؟۳
 اذكري أسباب تلوث الماء . /٤
 .ا ذكریھا  ،/ ھناك مصادر طبیعیة للضوضاء ٥
   ا سبب تكاثر الحشرات في المنزل ؟/ م٦
 /عددي أنواع التلوث ؟ ۷
 / ماھي مصادر المیاه؟ ۸
 /كیف أحمي الماء من التلوث؟ ۹

 .ذكري أسباب التلوث بالحشرات ا /۱۰
  ./ عرفي التلوث الضوضائي۱۱

     / ماھي النتیجة المترتبة على التدخین بین أفراد األسرة؟۱۲                           
                                                                                                                                   

 ۲من  ۲



 
 

 

 لمادة التربیة األسریة مراجعة أسئلة

 الوحدة الرابعة (مھارات یدویة)

:/ اختاري اإلجابة الصحیحة في كل مما یلي۱س 
   .غرزة ......... یظھر التطریز فیھا على شكل شعاع  ۱

 .     البطانیة (د) .       الشاللة (جـ) .      األشعة (ب) .     السراجة  (أ)

 .م خیوط ............... في التطریزستخداایفضل  ۲
 .        الحریر (د) .         الكتُن بارلیھ (جـ) .        القطن (ب) .        الصوف  (أ)

 غرزة...............یظھر التطریز فیھا على شكل شعاع في دائرة كاملة أو نصف دائرة . ۳
        . السراجة(د)          .األشعة (جـ) .        البطانیة(ب)        . السلسلة(أ) 

 :عند عمل غرزة البطانیة نبدأ من  ٤
 .        األسفل(د)  .         الیسار(جـ)  .       األعلى (ب)  .        الیمین (أ) 

 . غرزة ........... تنفذ غالباً على أطراف المفارش و المالبس  ٥
 .        السلسلة(د)  .         السراجة(جـ)  .        البطانیة(ب)  .         األشعة (أ)

 


 
 كانت إذا  )ذا كانت العبارة صحیحة والحرف (خإمام كل فقرة الحرف (ص) أ ضعي/۲س      

 : ةخاطئ العبارة           
 )   (   .تستعمل غرزة البطانیة في تجمیل المفارش -۱                   
 (    )  . یفضل تجھیز األدوات والخامات قبل اإلعداد لتنفیذ الغرزة -۲   
 (     )   .ینقطع الخیط إذا كان من النوع الجید -۳  
  )(      .أفضل خیوط تستخدم للمبتدئین ھي خیوط الكتن بارلیھ – ٤
   )    ( .لسمك القماش دخول اإلبرة إذا كان سمكھا مناسبًایصعب  -٥
 (   )  .األشعة في تزیین المالبستستعمل غرزة  -٦
  (    ) قماش عند شد الخیط أثناء التطریز.یتكرمش ال -۷
 
 
 

 ۲من  ۱



 
 

 
 

 .والمفارش والحقائب  طرق تزیین المالبس/ اكتبي أكبر عدد من ۳س
  ./ حددي نوع اإلبرة والخیط المستخدمین لعمل غرز التطریز ٤س
 . طعة الفنیةعن مراحل تطبیق الغرز على الق/ تحدثي بالتفصیل ٥س
  . استعماالت غرزة األشعة عددي/ ٦س
  . استعماالت غرزة البطانیة/ عددي ۷س
 / عللي : ۸س

 .  عمل غرزة تثبیت للغرزةأ/ یجب 
 .  بون مخالف للون القماشراستعمال كب/
   .  تثبیت التصمیم والكربون على القماش بالدبابیس أثناء الطباعةج/ 
 : بما یناسبھا الفراغات التالیة املئي/۹س
 /تستعمل غرزة ............ في تزیین المالبس .۱
 / تستعمل غرزة ............ على أطراف المالبس والمفارش لتزینھا. ۲
 /تستعمل خیوط .............للمبتدئین في عمل الغرز. ۳
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ۲من  ۲



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

 لمادة التربیة األسریة مراجعة أسئلة

الوحدة الخامسة (غذائي)

 :/ اختاري اإلجابة الصحیحة في كل مما یلي۱س
 :یسمى )طبقتان من الخبز بینھما نوع من الحشوة( ۱

 .  المعمول (د) . الشابورة (جـ) .الكعك )(ب .       الشطیرة  (أ) 

 : ـالرئیسیة بیفضل تناول الوجبة الخفیفة قبل الوجبة  ۲
 .ساعة(د) .  ساعتین (جـ) .      ثالث ساعات (ب) .       ساعات أربع (أ)

 :  تعتبر وجبة الفطور من أھم الوجبات  ۳
 . السنویة(د) .      الشھریة (جـ) .        )األسبوعیة(ب . الیومیة(أ)

 : تحتوي الوجبة الخفیفة الجیدة على ٤
  فاكھة وخضروات (أ)
      

 .       مقلیات  (د) .        شاي وقھوة  (جـ) .        مشروبات غازیة)(ب

 على احتیاجاتھ من الطاقة والعناصر الغذائیة من ...........یتناولھا یومیاً.یحصل الجسم  ٥
        أربع وجبات .(د)          ثالث وجبات.(جـ)  .        وجبتین (ب)        .وجبة واحدة(أ) 

 یفضل االبتعاد عن تناول ............ كوجبة خفیفة.  ٦
 .        الخضروات(د)          الحلیب .(جـ)  .        الشیبسات(ب)  .        الفواكھ(أ) 

 :تحتوي نخالة القمح على  ۷
        فیتامین ب .(د)  .        فیتامین د (جـ)         فیتامین ج .(ب)        فیتامین أ .(أ) 

 أھم الوجبات الیومیة ھي ...... :  ۸
 (د) وجبة الغداء .        (جـ) الوجبة الخفیفة .         (ب) وجبة العشاء .        (أ)وجبة الفطور   .      

 :معظم الحلویات والمشروبات الغازیة تسبب......... األسنان   ۹
 (د) نظافة .        تسوس .        (جـ)  (ب) بیاض .        (أ) لمعان  .      

 


 
 : ةخاطئ كانت العبارةإذا  )ذا كانت العبارة صحیحة والحرف (خإمام كل فقرة الحرف (ص) أ ضعي/۲س      

 )   (   یجب تنظیف األسنان بعد كل وجبة -۱                   
 (    )   الحلویات والمشروبات الغازیة تسبب تسوس األسنان وزیادة الوزن -۲   

 (    )  الوجبة الخفیفة تكون قبل الوجبة الرئیسة بساعتین -۳    
 

 ۲من  ۱



 
 

 
  )(      الجسم بحاجة إلى طاقة كافیة؛ ألداء فروض العبادة–٤ 

  )    ( ن فقطوجبتییحصل الجسم على احتیاجاتھ من الطاقة والعناصر الغذائیة من  -٥
 (    )  تناول الوجبات السریعة یسبب الرشاقة والصحة -٦
 (   )  من األلیاف ةیفضل تناول الخبز األبیض ألنھ یحتوي على نسبھ عالی -۷
 

 / أجیبي عن األسئلة التالیة:۳س
 ./ تحدثي بالتفصیل عن أنواع الخبز ۱
  .ذكري فوائد الخبز األسمر ا/ ۲
  .قدیم الشطائر / عددي طرق مختلفة لت۳

 / عللي : ٤س
 أ/ یجب تنظیف األسنان بعد األكل . 

 ب/معظم الحلویات والمشروبات الغازیة تسبب تسوس األسنان . 
  ج/ الخبز األسمر أفضل من الخبز األبیض . 

  د/ تناول وجبة الفطور في الصباح الباكر .
 : بما یناسبھا الفراغات التالیة املئي/ ٥س
 .......... وجبات. نتناول یومیًا/۱
 /تحتوي الوجبة الخفیفة الجیدة على................... . ۲
 / أھم الوجبات الیومیة التي یجب أن نھتم فیھا.................. . ۳
 / ............... طبقتان من الخبز بینھما نوع من الحشوة. ٤
 ............. .  حتوي الشاي والقھوة وبعض المشروبات الغازیة على مادة ../ ی٥
 
 
  

 
 

 ۲من  ۲



 
 

                                   



 
 

 

مراجعة لمادة التربیة األسریة أسئلة

)ترشید استھالك الكھرباء(السادسةالوحدة 

:/ اختاري اإلجابة الصحیحة في كل مما یلي۱س 
 : تعریف ھو )،الوقت الذي یزداد فیھ استھالك الكھرباء( ۱

 . اإلسراف(د) .  الضغط (جـ) .      الترشید (ب) .       وقت الذروة (أ)

 :   تعریف ھو ،)أقل قدر ممكن من الكھرباء عند الحاجة استخدام( ۲

 . التخطیط(د) .      وقت الذروة (جـ) .        اإلسراف (ب) .        الترشید (أ)

 :من الخطورة استخدام األجھزة الكھربائیة واألیدي ۳ 
 .        ارةح (د) .         باردة (جـ) .        مبللة بالماء (ب) .        جافة  (أ)

 :یفضل في النھار استخدام اإلضاءة ٤
 .  الصناعیة  (د) .بالشموع (جـ) .  بالفانوس )(ب .الطبیعیة  (أ)

    .ھو الوقت الذي ..........فیھ استھالك الكھرباء )وقت الذروة( ٥

 .    ینتظم (د) .        ینعدم )(جـ .     ینخفض (ب) .         یزداد (أ)

 :   یعني )،فیف األحمال الزائدة على محطات الكھرباءتخ( ٦
 .     البذخ (د)  . اإلسراف )(جـ .     االستھالك األكثر(ب) .الترشید  (أ) 

  

 : ةخاطئ كانت العبارةإذا  )ذا كانت العبارة صحیحة والحرف (خإمام كل فقرة الحرف (ص) أ ضعي/۲س      

 )   (   یزداد فیھ استعمال الكھرباء ھو وقت الذروة الوقت الذي -۱                   
 (    )    كھرباء أكثر األجھزة الكھربائیة التي تصدر حرارة ؛ تستھلك -۲   
 (     ) من استھالك الكھرباء یزیددون حاجة  اترك المكیف مفتوحً  -۳  
 (    )  الجھاز الكھربائي بالقرب من الماء یجب عدم استخدام -٤  
  في استھالك الكھرباء واجب دیني ومطلب وطني (    ) اإلسراف -٦
 یمكن استخدام األجھزة الكھربائیة واألیدي مبللة بالماء (   )  -۹

  (    ) الھدف من الترشید ھو االبتعاد عن اإلسراف -۱۰
 
 
 

 ۲من  ۱



 
 

 
 / اذكري النتائج المترتبة على المواقف التالیة :۳س
 . فتح إضاءة المنزل كامالً أ/

 .  الترشید في استھالك الكھرباءب/
 

 /أجیبي عن األسئلة التالیة :٤س
 . اقترحي بعض األفكار التي تساھم في التقلیل من استھالك الكھرباء/ ۱
اكتبي أكبر عدد من الفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع من ترشید      / ۲

 . الكھرباء
 ؟ ما فوائد الكھرباء في حیاتنا/ ۳

  بما یناسبھا: راغات التالیةالف املئي/٥س
 /من فوائد الكھرباء ............... . ۱
 / الھدف من ترشید الكھرباء ................ . ۲
 /وقت الذروة ھو.......................................................... .۳
 /األجھزة الكھربائیة التي تصدر حرارة ................ كھرباء أكثر.٤
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       

 ھند الشایع معلمة المادة /                                                
 

 ۲من  ۲
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