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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 محافظة شقراء إدارة التعليم ب

 وىل للبنات الثانوية األ

 العلوم الصحية   مبادئ : المادة بسم هللا الرحمن الرحيم 

ي /صحي   : الصف
 ثان 

السنة 
 : الدراسية

 هـ 1444

 

  اسم الطالبة 

 

 إلجابة الصحيحة : الحرف المقابل ل ظللي  األول: السؤال 

 

ي مرض ما عىل مساحة جغرافية  .1
 عدد كبير من السكان : تفش 

ً
 واسعة مصيبا

 مرض  د جائحة   ج التهاب   ب  وباء  أ

 تقوم برصد و قياس ومنع أي عوامل خطر تهدد الصحة العامة و منعها :  .2

 ب  مركز التأمير  الصحي   أ
الهيئة العامة للغذاء و 

 الدواء  
 د هيئة الصحة العامة  ج

كة تطوير القطاع   ش 
 الصحي القابضة 

ي المقابل تقوم هي بدفع جميع تكاليف عالجة   .3
كة و ف   قيام الفرد بدفع مبلغ من المال بصورة منتظمة لش 

لية   د تطبيب عن بعد ج إحتواء تكلفة   ب  تامير  صحي   أ  رعاية مي  

وري للتوظيف و تجرية هيئة تنظيمي .4  أو حكومية و تدير االختبارات ثم تحفظ بسجل للعاملير  المؤهلير  :  ة  ض 

 تأمير   د ترخيص   ج شهادة  ب  تسجيل  أ

 جميع ما طرح من طرق احتواء التكلفة عدا:  .5

 منع األخطاء الطبية   د توفير الطاقة   ج حماية البيئة   ب  التدخل و الوقاية المبكرة  أ

 مجموعة واسعة من التكنولوجيا  لمعالجة الذرات و الجزيئات :   .6

 تكنولوجيا المعلومات  د تكنولوجيا الطاقة   ج تكنولوجيا حيوية   ب  تكنولوجيا النانو  أ

ي برنامج القطاع الصحي عىل عدة نقاط أي من التاىلي ال يندرج ضمنها :   .7
 شددت مبادرة القوى العاملة ف 

 د تحسير  كفاءة االنفاق   ج زيادة أماكن التدريب  ب  إجراء اختبار تشخيصي  أ
ي   
رفع  عدد العاملير  ف 
 تخصص التمريض

 التكنولوجية : أحد األمثلة التالية هو من المستجدات  .8

ي  ج الكشف بالنبض باليد ب  طرف صناعي  أ
ي ورف   االعتناء بمريض  د ملف طب 

ميم أعضاء الجسم المصابة أو المشوهة :  .9  طبيب من مهامه إجراء الجراحة اإلصالحية لي 

 طبيب إصابات  رياضية   د جراح مسالك بولية   ج جراح تجميل   ب  طبيب جراحة نساء   أ

 إحدى المهن الصحية تركز خدماتها عىل دراسة سلوك االنسان ومساعدة الفرد عىل التعامل  مع مشاكل الحياة :  .10

ي علم نفس  أ
ي  ب  أخصان 

ي معالجة نفسية   د مساعد رعاية صحية   ج مستشار وران 
 فب 

ي : صحة يعززها االبداع و المنطق و الفضول و االنفتاح  .11
 الذهب 

 صحة عقلية   د صحة عاطفية   ج صحة اجتماعية  ب  صحة روحية   أ

 تسىم المالحظات يمكن رؤيتها مثل الكدمات و الطفح الجلدي أو قياسها مثل ضغط الدم و الحرارة    .12

 مالحظات خطية   د توظيف الحواس  ج مالحظات ذاتية   ب  مالحظات موضوعية    أ

اف  .13  الممرضير  المؤهلير  أذ يقدمون للمرض  خدمات االستحمام و الطعام و ترتيب الشير : يعملون تحت اش 

ي عالج طبيعي  ب  ممرض أ
ي تخطيط  د مساعدو التمريض  ج أخصان 

 فب 

و تجارب و يخططون لها  بهدف دراسة سالمة العوامل الكيميائية و االدوية    اختبارات إحدى مهن التطوير و البحث يقوم فيها بتصميم  .14
 واثرها عىل الجسم : 

عي   ب  فنيو ضبط الجودة   أ
 اختصاصيو السموميات د اختصاصيو علم االدوية   ج فنيو العلم الش 
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 : ي
 إذا كانت العبارة خاطئة:   أسفل غير موافق إذا كانت اإلجابة صحيحة، و  اسفل موافق       عالمة  ضعي السؤال الثان 

ـــبارة  ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  موافق لعـ
غير 
 موافق

ي حال جاء اإلفصاح لحماية اشخاص تواصل معهم  .1
ي الرعاية ف 

بإمكان الممارس الصحي أن يفصح عن معلومات متلق 
 المريض 

  

 تحصل عىل وظيفة صيدىلي درجة بكالوريوس بأربــع سنوات أو أكي  .  .2
   من المتطلبات الدراسية حب 

   ض  المسنير  وعادة ما يسمون بالمقيمير  . مرافق الرعاية طويلة األمد تقوم بتقديم الرعاية و المساعدة للمر  .3

ي التواصل : التسجيل و اإلبالغ  .4
ي تؤثر ف 

ي   –االصغاء  –من العناض الب 
   التواصل الخظي  –التواصل غير اللفظ 

 

ي نموذج اإلجابة  فيما يلي :   السؤال الثالث: 
 
 -اخير من العمود )أ( ما يناسبها من العمود )ب( ثم ظلل ف

الحرف  )  أ   ( 
 صحيح ال

 )  ب  (  

1.SFDA      (أ )   . أعتماد أكاديىمي 

2. HDH     ( ب)   . ترخيص 

3.Accrditation     (ج )  . كة تطوير القطاع الصحي القابضة  ش 

4.Pandemic     (د )  للتخصصات الصحية . الهيئة السعودية 

 الهيئة العامة للغذاء و الدواء .  ( ه)   

 جائحة .  ( و)   

 

ي الرعاية الصحية السؤال الرابع : وضحي نوع العالج بناًء عل 
 
 :  دراستك السابقة ألنواع العالجات ف

ويدات  ( المستنشق الذي   ( Corticosteroidsأصيب كل من فهد وأحمد بالربو فقام فهد بتناول دواء التحكم طويل المدى الكورتيكوستير

ي عالج الربو والسعال
 
  باإلضافة إىل اليانسون الذي أثبتت هيئة الغذاء والدواء أنه يساهم ف

ً
ي الربو باستخدامه يوميا

 
أما  يستخدم للتحكم ف

ة دون استخدام الدواءأحمد ف  قد استخدم اليانسون مباشر

 نوع العالج الحالة م

  حالة فهد 1

  حالة أحمد  2

 

 

 

 انتهت األسئلة 

 وفقك هللا وسدد عىل درب الخير خطاك

 معلمتك: 

ي  
 فريدة السيحان 



      المملكة العربية السعودية                                                                         الصف : ثاني ثانوي صحي 
 الزمن:  ساعتان                                                                                         وزارة التعليم

 المادة : مبادئ العلوم الصحية                                                                    اإلدارة العامة لتعليم بمنطقة ال
 اسم الطالبة : .......................                                                                             مكتب تعليم ال

 مدارس  

 

 :   :اختر اإلجابة الصحيحة مما  يلي السؤال األول

 :من شدووا على أهمية اتبع نظام غذائي جيد واالعتناء بالنظافة الشخصية للمساعدة على الوقاية من االمراض   -1

 اإلغريق القداما  -د المصريون  -ج الصينيون  -ب الرومان -أ

 الرعاية الصحية  وتحقيق اقصى فائدة مقابل كل لاير يتم انفاقه : محاولة التحكم في ارتفاع تكلفة    -2

 الصحة  -د التطبيب عن بعد    -ج الجائحة    -ب احتواء التكلفة   -أ

 لتوصيل األدوية لخاليا محددة بدقة نستخدم تكنولوجيا :   -3

 لتطبيقات الحاسوبية ا  -د ة الكهرومغناطيسي  -ج   النانو  -ب المايكرو    -أ

 الرعاية الصحية : أبرز مرافق     -4

 المستشفيات  -د لمختبرات ا  -ج العيادات  -ب  مراكز العيون   -أ

 شبكة متكاملة من مرافق الصحية تندرج تحت هيكل اداري واحد :   -5

 التجمع الصحي  -د رعاية كبار السن -ج العالج البديل  -ب التطبيب عن بعد   -أ

 أكثر بعد المرحلة الثانوية : من مهن المجال الصحي و تتطلب دبلوم فني لمدة سنة أو    -6

 أ خصائي  -د طبيب   -ج فني -ب  صيدلي  -أ

 مجموعة من األنشطة التعليمية و التدريبية في مجال الرعاية الصحية المحددة ضمن فترة زمنية معينة :   -7

 تمكين المستفيدين -د تعزيز الصحة   -ج ريادة األعمال -ب د(   ج(  ساعات التعلم الطبي المستمر  -أ

 المريض للمكان المناسب .  إلدخالمات الالزمة وبجمع المعليقوم    -8

 فني المختبرات -د الجراح    -ج الطبيب العام   -ب   االستقبالموظف  -أ

 عملية تبادل المعلومات و اآلراء و األفكار و المشاعر سواء شفهيا أو خطيا    -9

 العمل الجماعي   -د الهدف    -ج التواصل -ب القيادة  -أ

 بين طرفين أو اكثر  عبارة عن اتفاقية  -10

 المسؤوليات القانونية   -د االخالقيات    -ج القانون الجنائي  -ب العقد    -أ

 من اإلساءة ؟  رأي مما يلي ال يعتب -11

 التشهير -د   اإلساءة النفسية  -ج اإلساءة اللفظية  -ب اإلساءة الجسدية  -أ

 مجموعة من األحرف التي تتم اضافتها الى نهاية الكلمة   -12

 المصطلح الطبي  -د   جذور الكلمات    -ج ة الالحق-ب البادئة    -أ

 أي االختصارات الطبية األتية يشير الى المريض  -13

 XR-د Dr -ج  Pt-ب PM-أ

 سنوات مرحلة :  6من مراحل الحياة تسمى المرحلة التي يكون فيها عمر الطفل من سنة و حتى  -14

 الطفولة المبكرة  -د مرحلة ما قبل الفطام  -ج الطفولة المتأخرة -ب المراهقة    -أ

 األطفال القادرون على اظهار مشاعرهم مثل الغضب أو البهجة هذا ما يسمى بــــ : في مرحلة الرضاعة   -15

 التطور االجتماعي  -د التطور العاطفي   -ج التطور الجسدي  -ب التطور العقلي     -أ

 في تسلسل ماسلو الهرمي يكون مستوى ) الحاجة الى التقدير ( في المستوى :   -16

 الرابع  -د لثالث ا  -ج الثاني  -ب  ل األو   -أ

 عمليات الجسم المتعلقة بالطعام ومن ضمنها الهضم و االمتصاص . تتضمن  جميع  -17

 التمثيل الغذائي  -د الهضم الكيميائي   -ج التغذية -ب الهضم الميكانيكي   -أ

 يعد الخبز مثاالا على :  -18

 الدهون  -د البروتينات -ج الفيتامينات  -ب الكربوهيدرات  -أ

 الدم يندرج ضمنتحليل عينات البول و  -19

 الليزر  -د العالج باألشعة -ج الجراحة الربوتية   -ب الفحوصات المخبرية الطبية  -أ

 تابع خلف الورقة  

 



 لتقليل من حجم األورام و معالجة االمراض السرطانية .  فهي جزيئات عالية الطاقة تهد -20

 الليزر  -د العالج باألشعة  -ج الجراحة الربوتية  -ب  الفحوصات المخبرية الطبية   -أ

 

 ( أمام العبارة الخاطئة ؟   X)   عالمة و الصحيحة العبارة أمام(    ✔ضع عالمة )    السؤال الثاني :

 (     )    العيادات التخصصية تقدم العالجات الفيزيائية و الوظيفية و الكالمية و غيرها   -1

 (       )     طاقم غرفة اإلنعاش يرعون المريض بعد الجراحة   -2

 )      ( النفسية  اإلساءةالتحدث بقسوة أو اطالق الشتائم أو الصراخ يندرج تحت  -3

 )       ( الى األعلى   األدنى لسعي لتلبية االحتياجات التدرج من افي هرم ماسلو يجب على الفرد   -4

 : من لكل عدد أثنينالسؤال الثالث : 

 ؟  عدد مهن الخدمات الطبية الطارئة •

1-  ................................................................................................................. 

2- .................................................................................. .. ............................ 

 ا األنسان للقيام بالوظائف الحيوية المختلفة ؟ المغذيات األساسية التي يحتاجه •

1-  ............................................................................................................ 

2-  ..................... .................................. ............................................... ....... 

 أنظمة المعلومات التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية الدارة المعلومات في المنشأة الصحية ؟ •

1-  .................................................................................. 

2-  ....................................... ............ ........... .................... 

 معلمة المادة /                                                                     النجاح الدائم         لكم  اتمنى: طبيبات المستقبل



      المملكة العربية السعودية                                                                         الصف : ثاني ثانوي صحي 
 ونصف الزمن:  ساعتان                                                                                        وزارة التعليم

 المادة : مبادئ العلوم الصحية                                                              اإلدارة العامة لتعليم بمنطقة 
 نموذج اإلجابة  اسم الطالبة : .                                                                              مكتب تعليم  

 
 

  ( نموذج اإلجابة)                       :  :اختر اإلجابة الصحيحة مما  يلي السؤال األول

 :من شدووا على أهمية اتبع نظام غذائي جيد واالعتناء بالنظافة الشخصية للمساعدة على الوقاية من االمراض   -1

 اإلغريق القداما  -د المصريون  -ج الصينيون  -ب الرومان -أ

 محاولة التحكم في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية  وتحقيق اقصى فائدة مقابل كل لاير يتم انفاقه :   -2

 الصحة  -د التطبيب عن بعد    -ج الجائحة    -ب   احتواء التكلفة  -أ

 لتوصيل األدوية لخاليا محددة بدقة نستخدم تكنولوجيا :   -3

 لتطبيقات الحاسوبية ا  -د ة الكهرومغناطيسي  -ج    النانو  -ب المايكرو    -أ

 أبرز مرافق الرعاية الصحية :    -4

 المستشفيات  -د لمختبرات ا  -ج العيادات  -ب  مراكز العيون   -أ

 شبكة متكاملة من مرافق الصحية تندرج تحت هيكل اداري واحد :   -5

 الصحي التجمع  -د رعاية كبار السن -ج العالج البديل  -ب التطبيب عن بعد   -أ

 من مهن المجال الصحي و تتطلب دبلوم فني لمدة سنة أو أكثر بعد المرحلة الثانوية :   -6

 أ خصائي  -د طبيب   -ج فني -ب  صيدلي  -أ

 مجموعة من األنشطة التعليمية و التدريبية في مجال الرعاية الصحية المحددة ضمن فترة زمنية معينة :   -7

 تمكين المستفيدين -د تعزيز الصحة   -ج ريادة األعمال -ب د(   ج(  ساعات التعلم الطبي المستمر -أ

 المريض للمكان المناسب .  إلدخالمات الالزمة ويقوم بجمع المعل  -8

 فني المختبرات -د الجراح    -ج الطبيب العام   -ب   االستقبالموظف  -أ

 عملية تبادل المعلومات و اآلراء و األفكار و المشاعر سواء شفهيا أو خطيا    -9

 العمل الجماعي   -د الهدف    -ج  التواصل-ب القيادة  -أ

 بين طرفين أو اكثر  عبارة عن اتفاقية  -10

 المسؤوليات القانونية   -د االخالقيات    -ج القانون الجنائي  -ب    العقد  -أ

 من اإلساءة ؟  رأي مما يلي ال يعتب -11

 التشهير -د   اإلساءة النفسية  -ج اإلساءة اللفظية  -ب اإلساءة الجسدية  -أ

 مجموعة من األحرف التي تتم اضافتها الى نهاية الكلمة   -12

 المصطلح الطبي  -د   جذور الكلمات    -ج ة الالحق-ب البادئة    -أ

 أي االختصارات الطبية األتية يشير الى المريض  -13

 XR-د Dr -ج Pt -ب PM-أ

 سنوات مرحلة :  6من مراحل الحياة تسمى المرحلة التي يكون فيها عمر الطفل من سنة و حتى  -14

 الطفولة المبكرة  -د مرحلة ما قبل الفطام  -ج الطفولة المتأخرة -ب المراهقة    -أ

 األطفال القادرون على اظهار مشاعرهم مثل الغضب أو البهجة هذا ما يسمى بــــ : في مرحلة الرضاعة   -15

 التطور االجتماعي  -د التطور العاطفي   -ج التطور الجسدي  -ب التطور العقلي     -أ

 في تسلسل ماسلو الهرمي يكون مستوى ) الحاجة الى التقدير ( في المستوى :   -16

 الرابع  -د لثالث ا  -ج الثاني  -ب  ل األو   -أ

 عمليات الجسم المتعلقة بالطعام ومن ضمنها الهضم و االمتصاص . تتضمن  جميع  -17

 التمثيل الغذائي  -د الهضم الكيميائي   -ج التغذية -ب الهضم الميكانيكي   -أ

 يعد الخبز مثاالا على :  -18

 الدهون  -د البروتينات -ج الفيتامينات  -ب الكربوهيدرات  -أ

 الدم يندرج ضمنتحليل عينات البول و  -19

 الليزر  -د العالج باألشعة -ج الجراحة الربوتية   -ب   الفحوصات المخبرية الطبية-أ

 تابع خلف الورقة  

 

20 

20 



 لتقليل من حجم األورام و معالجة االمراض السرطانية .  فهي جزيئات عالية الطاقة تهد -20

 الليزر  -د   باألشعة العالج -ج الجراحة الربوتية  -ب  الفحوصات المخبرية الطبية   -أ

 

 ( أمام العبارة الخاطئة ؟   X)   عالمة و الصحيحة العبارة أمام(    ✔ضع عالمة )    السؤال الثاني :

 (    X )    العيادات التخصصية تقدم العالجات الفيزيائية و الوظيفية و الكالمية و غيرها   -1

 (     ✔)     طاقم غرفة اإلنعاش يرعون المريض بعد الجراحة   -2

 (   X)    النفسية  اإلساءةالتحدث بقسوة أو اطالق الشتائم أو الصراخ يندرج تحت  -3

 (    ✔) الى األعلى   األدنى لسعي لتلبية االحتياجات التدرج من افي هرم ماسلو يجب على الفرد   -4

 في نقطتين لكل مما يلي : عدد السؤال الثالث : 

 ؟  ةئ مهن الخدمات الطبية الطار •

 المستجيب الطبي للحاالت الطارئة  -1

 فنيو الحاالت الطبية الطارئة  -2

 المسعفون  -3

 المغذيات األساسية التي يحتاجها األنسان للقيام بالوظائف الحيوية المختلفة ؟  •

 البروتينات   -3الفيتامينات        -2الكربوهيدرات       -1

 الدهون  -6الماء              -5المعادن         -4

 المعلومات في المنشأة الصحية ؟ إلدارةأنظمة المعلومات التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية   •

 الجدولة   -3الصحية االلكترونية وتبادلها     تإنشاء السجال    -2معالجة النصوص        -1

 االحتفاظ بسجالت الجرد وطلب االمدادات -6االحتفاظ بالسجالت المالية             -5     تجميع قواعد البيانات -4

                

 معلمة المادة /                                                                       النجاح الدائم         لكم  اتمنى: طبيبات المستقبل
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