


 .من أداب التعامل مع الوالدٌن -1

 نادرا   مساعدتهما( ج) رفع الصوت عندهما( ب) طاعتهما وتقبل ونصحهما( أ)

 .من أداب التعامل مع اإلخوة الصغار والكبار -2

 األخ الكبٌر ورفع الصوت علٌه احترام( ج) .وإخافته  الصغبرزجر ( ب) محبتهم وحب الخٌر لهم( أ)

 .من صور حسن معاملة األقارب  -3

عند الحاجة  زٌارتهم( ب) االحترام والتقدٌر لهم (  أ)

 لهم

 مما سبق الشًء( ج)

 مفهوم الصداقة هً  -4

 تقوم على مصالح( أ)

 .مشتركة فً فترة وتنتهً

على محبة هللا  تقوم( ب)

 .ورسولة

 .  تقوم على عدم الوفاء والمحبة( ج)

 .أسس اختٌار الصدٌقة  -5

 .دراسٌا   متفوقة (ج) .  الحلوٌات تحب تناول(  ب) .متمسكة بالدٌن ( أ)

 .من الصداقات التً تبعد صاحبها عن السلوك الخاطئ  -6

وفق الدٌن  صداقة بنٌت( أ)

 .والعقٌدة

صداقة تمت على ( ب)

 .أساس الثقافة

 .صداقة تجمعها الهوٌات المشتركة( ج)

 .صفات الصدٌقة المثالٌة -7

أن تكون مواظبة على  (أ)

 .صلواتها

لً الهداٌا  تقدم  (ب)

 .بإستمرار

 .تقدم لً خدمة دائما  ( ج)

 .من طرق تنظٌم الوقت الٌومً -8

  قائمة  باألعمال إعداد( أ)

 .  الٌومٌة  فً ورقة خارجٌة

ترك أكبر وقت للراحة  (ب)

 .واللعب

أكبر وقت ممكن لكل عمل فً  ترك( ج)

 .  الٌوم
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 : ...........................الٌوم 

 هـ14: ..... / .... / ....التارٌخ 
 : ...........................االسم 

 :......الفصل



 :من أسباب التفوق الدراسً فً البٌت  -9

أخذ قسطا  كبٌر من  (أ)

 .النوم 

 اإلكثار من تناول (ب)

 .الحلوٌات والتسالً

 اختٌار المكان المناسب للمذاكرة (ج)

 :أسباب التفوق الدراسً فً الصف -10

احضار الكتب   (أ)

 .كل ٌوموالدفاتر كاملة 

تناول وجبة   (ب)

 .اإلفطار ٌومٌا  

 .أثناء الشرح  مشاركة المعلمة  (ج)

 .عند الضرورة

 .من طرق المحافظة على الكتاب المدرسً   -11

تجلٌد الكتاب ( أ)

 المدرسً قبل االستخدام 

األكل  تجنب( ب)

والشرب علٌة أثناء 

 االستخدام

 بعد االستخدام جزاٌنفصله إلى ( ج)

 .المدرسة  فً  الطرق المستخدمة للمحافظة على المرافق العامة -12

ترك المخلفات فً ( أ)

 .الساحة

الكتابة على جدران ( ب)

 الصف

 المهمالت رمً المخلفات فً سلة( ج)

 .من أسالٌب ترشٌد استهالك الماء داخل المنزل  -13

أكواب من  7استخدام  (أ)

 الماء عند غسل الماء

كوب من  استخدام( ب)

 الماء عند غسل األسنان

أكواب من الماء عند 5استخدام ( ج)

 غسل الماء

 

 .المنزل  من أسالٌب ترشٌد استهالك الماء خارج -14

دلو ماء  استخدام( أ)

 .ومنشفة لغسل السٌارات 

استخدام خرطوم ( ب)

 المٌاه

   .لغسل السٌارات

ماء ومنشفة لغسل  استخدام  كوب( ج)

   السٌارات

الدراسً الثانً االبتدائً الفصل الرابع للصف أسئلة اختبار مادة التربٌة األسرٌة 
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 .من منتجات الحلٌب -15

الزبادي  اللبن  (أ)

 والبٌض

الزبادي  اللبن (ب)

 والجبن

 الزبادي والسكر اللبن (ج)

 .الغذائٌة  للحلٌب القٌمة -16

بروتٌن حٌوانً كامل ( أ)

)  الدسم غنً بفٌتامٌن 

 (سً

 

بروتٌن حٌوانً ( ب)

كامل الدسم غنً بفٌتامٌن 

 (أ)

بروتٌن حٌوانً كامل الدسم غنً  (ج)

 (د )بفٌتامٌن 

 

 .من خطوات إعداد الحلٌب المجفف للشرب -17

 

وضع ملعقة واحدة من ( أ)

 الحلٌب فً الكوب

من   وضع ملعقتان( ب)

 الحلٌب فً الكوب

 

وضع ثالث مالعق من الحلٌب  (ج)

 فً الكوب

 .خطوات إعداد الحلٌب الطازج للشرب  -18

ترك الحلٌب على نار  (أ)

 دقائق 7-3 هادئة من

ترك الحلٌب على  (ب)

 دقائق 5-3نار هادئة من 

 

ترك الحلٌب على نار هادئة من  (ج)

 دقائق 3-10

 

لتنفٌذ غرزة السراجة الزخرفٌة على قطعة قماش بطرٌقة صحٌحة ٌثبت الخٌط أوال  من  -19

: 

 من الجهتٌن( ج) ظهر القماش( ب) وجه القماش( أ)

 .خٌوطغرزة  السلسلة المتصلة استخدام عند تنفٌذ  ٌفضل -20

 مما سبق الشًء( ج) برلٌةخٌوط الكتن ( ب ) خٌوط الحرٌر( أ)

أسئلة اختبار مادة التربٌة األسرٌة للصف الرابع االبتدائً الفصل الدراسً الثانً 
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 :فً المكان المناسب مما ٌلً√ أو الرمز ×  ضعً الرمز / 2س

    

من اآلداب السلوكٌة التً ٌجب إتباعها عند الوالدٌن رفع الصوت عندهما  -1

 .)     (.ومقاطعة حدٌثهما

 )     (  من صور معاملة اإلخوة الكبار والصغار محبتهم وحب الخٌر لهم  -2

 .)     (.الصداقة القوٌة هً التً ُبنٌت  على أساس الدٌن والعقٌدة -3

 )     (.ٌتوقف مقدار ما نخصصه من الوقت على أهمٌة العمل المطلوب -4

الحرص على تناول الوجبات وخصوصاُ وجبة الفطور والوجبة المدرسٌة فهً  -5

 .,)     (تؤدي إلى النشاط

 )     ( .ٌفضل استخدام المسطرة عند تغلٌف الكتاب  -6

عند االنتهاء من بري قلم الرصاص ٌفضل رمً نشارة القلم  فً درج طاولة  -7

 )     (.الكتابة 

 )       (.بعد استخدامه  الشطافعند استخدام دورة المٌاه ٌجب التأكد من إعادة  -8

 )     ( .ري الحدٌقة بالتنقٌط  ٌستهلك كمٌات اكبر من الماء   -9

تفٌد البكترٌا الموجودة فً اللبن الزبادي فً معالجة بعض االضطرابات  -10

 )     ( .المعوٌة 

 

 (ب)بما ٌناسبه فً فقرة ( أ)أكتب رقم المصطلح من فقرة : 3س

 (ب )  (أ  )

 

   .وتستعمل فً تزٌن المفارش والمالبس أحد أنواع غرزة السراجة  الحلٌب المجفف -1

غرزة السراجة  -2

 الزخرفٌة

 .الزمن الذي نعٌشه ونستغرقه إلنجاز أي عمل

 .وتبخٌره  حلٌب سائل تم تجفٌفه   الكتاب المدرسً -3

ساحة أمام البٌت أو المدرسة  وٌعتبر المرآة التً تعكس مدى  الوقت -4

 االهتمام بالنظافة والنظام فً المدرسة والبٌت

 

مصدر الغذاء الفكري الذي ٌمد عقولنا بما نحتاج إلٌه من  الفناء -5

 .منها لإلستفادةمعلومات او ثقافات 

 

4 
عدإد إملعلمة  إبهتال عبد إمحليد س ندي: إ 


