
 
 

 

 مراجعة لمادة التربیة األسریةسئلة أ

 ( مھاراتي في الحیاة) األولىالوحدة 

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 عدك علىساالمذاكرة بعد صالة ....... ت ۲
 . العشاء (د) .       العصر (جـ) .       الظھر (ب) .      الفجر (أ)

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

         
 .       التركیز یزید (د) .        یقلل التركیز(جـ)

٤ 
   : أفضل طریقة للمذاكرة ھي

في نھایة  المذاكرة(أ)
 .      السنة

المذاكرة  (جـ) .       المذاكرة الیومیة (ب)
 .       األسبوعیة

یوم المذاكرة  (د)
 .     االختبار

 :    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
 (     ) .استخدام وقت المذاكرةمن أسباب النسیان : التنظیم في  -۳
 (    )  .اشروط الواجب توافرھا في مكان المذاكرة أن یكون ھادئالمن  -٤
 (     ) مواظبتك على الصالة واألذكار یزید قدرتك على استرجاع المعلومات. -٥
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 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   



 
 

 

 لمادة التربية األسريةمراجعة  أسئلة

 )بيئتي ( الثانيةالوحدة 

 :/ اختاري اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي1س
       

1 
 إن حفر خزانات مياه الصرف الصحي بجوار خزانات مياه الشرب يسبب:

 
 .       الضوضائي( التلوث د)  .      لهواء( التلوث باج) .       لماء( التلوث باب) )أ( التلوث بالحشرات.       

2 
 من أسباب التلوث الضوضائي.........

)أ( ارتفاع صوت المذياع  

     . 

  تلوث الهواء (د) دخان المصانع .       ( ج) .     دخان السيارات (ب)

3 
 استخدام البخور يومياً يسبب :   

 
 تلوث الهواء.( د) .تلوث ضوضائي (ج) . جذب الحشرات (ب) )أ( تلوث الماء.

4 
 استخدام الفحم في التدفئة يسبب  :   

التلوث  الضوضائي  (ج) تلوث  الماء .    ( ب) )أ( تلوث  الهواء   .      

       .  

 تلوث  بالحشرات .   ( د)

5 
 تخفيف األحمال الزائدة على محطات الكهرباء يعني  : 

 
 البذخ.( د) اإلسراف .( ج)   االستهالك األكثر.   ( ب) )أ( الترشيد .

6 
 من أسباب نقل األمراض بين الحجيج :  

  قلة االزدحام.(د) زيادة االزدحام.( ج) .تنوع الغذاء  ( ب) )أ( كثرة المواصالت  .      

7 
 من الخطورة استخدام األجهزة الكهربائية واأليدي  :

 حارة.( د)  .    باردة(ج)  جافة.(ب) )أ( مبللة بالماء  .     

8  
 : من آداب الشريعة اإلسالمية نحو الجار 

  عدم زيارته .        (د) .      عدم رد السالم (ج) .      إحداث الضوضاء (ب) )أ( االلتزام بالهدوء  .      

9 
 عملية إعادة التدوير .......... من تلوث البيئة :   

 
  ع.تمن(د) تضاعف.( ج)  تزيد.(ب) )أ( تقلل.

 

 (ذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خإمام كل فقرة الحرف )ص( أ ضعي/2س

 : ةخاطئ العبارة تكانإذا    

 (   )   من أسباب تلوث الماء اإلصابة بشلل األطفال -1                   

 )    (    رفع صوت الراديو يسبب تلوث ضوضائي -2   

 )    (تقلل من تلوث البيئة ال عملية إعادة التدوير  -3  

  ()      االلتزام بالهدوء وعدم إحداث الضوضاء من آداب الشريعة نحو الجار – 4

 2من  1

 



 
 

 

  في استهالك الكهرباء واجب ديني ومطلب وطني )    ( اإلسراف -5

 حياة اإلنسان على األرض )    ( لضروري  غير الغذاء -6

 ل بنظافة خزانات المياه )   ( من أسباب تلوث الماء اهتمام صاحب المنز -7

  تلوث الهواء ونقل األمراض بين الحجيج )    (االزدحام في الحج من أسباب  -8

 / اذكري النتائج المترتبة على المواقف التالية :3س

 أ/رمي الفضالت وبعثرة النفايات في المنتزهات .

 ب/التدخين بين أفراد األسرة . 

  لحرص على نظافته . ج/ تهوية المنزل بشكل مستمر وا

  . منخفضةد/ استبدال األجهزة ذات األصوات العالية بأجهزة ذات أصوات 

 

 /أجيبي عن األسئلة التالية :4س

 / ما فائدة الهواء النقي لجسم اإلنسان ؟1

 ./ اذكري أماكن مزدحمة قد نتعرض فيها لألمراض بسب تلوث الهواء 2

 / ما مواصفات الماء الصالح للشرب ؟3

 اذكري أسباب تلوث الماء . /4

 .ا ذكريها  ،/ هناك مصادر طبيعية للضوضاء 5

   ا سبب تكاثر الحشرات في المنزل ؟/ م6

 /عددي أنواع التلوث ؟ 7

 / ماهي مصادر المياه؟ 8

 /كيف أحمي الماء من التلوث؟ 9

 .ذكري أسباب التلوث بالحشرات ا /10

  ./ عرفي التلوث الضوضائي11

     / ماهي النتيجة المترتبة على التدخين بين أفراد األسرة؟12                           

                                                                                                                                   

 2من  2



 لمادة التربیة األسریة للصف الخامس  (غذائي) الثالثةالوحدة  أسئلة      
   الثاني الفصل الدراسي                        

اختاري اإلجابة الصحیحة في كل مما یلي :۱س / 

 ..........مجموعة من األطعمة التي تمد الجسم بمایحتاجھ من العناصر الغذائیة  ۱
 .   الطاقة (د) . الصحة (جـ) .الدواء (ب) .       الغذاء (أ) 

 .  ........... من أفضل وأرخص األطعمة البروتینیة التي یتناولھا اإلنسان ۲
 . الزبدة(د) . البیض (جـ) .      الدجاج) (ب .       اللحم (أ)

 الشرایین .ینبغي اإلقالل من الدھون ألن اإلكثار منھا یسبب ........ وتصلب  3

 .     السكر (د) .       الضغط (جـ) .       السمنة (ب) .     النحافة (أ)

   یعتبر البیض مصدر للبروتین : 4

 .       المدعم (د) .          النباتي (جـ) .         المركب (ب) .        الحیواني (أ)
 

 المناسب في كل مما یلي :                             في المكان  ) ×) أو (  √(  /ضعي الرمز۲س

 ) (    یفضل تناول غذاء صحي متوازن-۱

 (    ) صفار البیض غني بالحدید-۲

 (    )  البیض مصدر للبروتین النباتي -۳

 (    )  الماء ضروري لخالیا الجسم ویساعد في ھضم الطعام -٤

 (    )   البیض بكمیات كبیرة لكونھ أرخص ثمنا یشترى -٥

 (    )  الغرفة مدة طویلة یؤدي إلى فساده ترك البیض في درجة حرارة -٦

  (    )  البیض من أفضل وأرخص األطعمة البروتینیة  -۷

 : بما یناسبھا الفراغات التالیة املئي/۳س

 ...................................... لبیض أفضل األطعمةا/۱

 .  ................و..................و............تتركب البیضة من /۲

 ............و....................... من أطباق البیض/ ۳

 



 / أجیبي عن األسئلة التالیة : ٤س

 ؟تتركب البیضةمما / ۱

 ؟تطفو البیضة فوق الماءلماذا /۲

 ؟  على البروتین الحیواني ذكري مثاالا /۳

  ؟  صفي تركیب قشرة البیضة/٤ 
 / لماذا یفضل مسح البیض في منشفة بدًال من غسلھ بالماء؟٥
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