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ذا شئت   ال ماجعلته سهاًل وأ نت جتعل احلزن ا   سهاًل (( )) اللهم ال سهل ا 

 ال س ئل اس تعيين ابهلل مث مبا درس يت خالل الفصل ادلرايس اال جابة عن  

 ال تنيس كتابة امسك اكماًل عىل لك ورقة 

 تأ كدي من أ ن أ وراقك لكها خمتلفة واال جابة يف نفس الورقة 

 

 

 رمق السؤال 

 

 ادلرجة ابل رقام 

 

 ادلرجة كتابة 

 

 املصححة 

 

 املراجعة 

 

 املدققة 

 

 السؤال ال ول 
     

 

 السؤال الثان 
     

 

 السؤال الثالث 
     

      السؤال الرابع 

      اجملموع 

 

 ادلرجة املس تحقة 

 

 

 

  الصف    امس الطالبة 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 ة إدارة التعليم بمنطق

 المتوسطة 

 سرية ألحياتية واالمهارات الالمادة : 

 هـ1444العام الدراسي : 

 متوسط الثاني الالصف : 

 

 ) انتساب (  سرية ألحياتية واالمهارات الالثاني لمادة اختبار الفصل الدراسي 

 كتابة : ................................................. 
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 السؤال ال ول :  

 - أ مام العبارة اخلاطئة, فامي يأ يت : (     Ⅹ   )   اشارة ( أ مام العبارة الصحيحة , و   ✓   )   اشارة ضعي    

 

 الرضورية اليت متد اجلسم بأ مه العنارص اليت حيتاهجا للبناء و المنو )      ( تعترب اللحوم والبقول من الربوتينات   .1

 يعترب الربوتني احليوان عايل القمية احليوية)        (  .2

 )        (   ال يعد الربوتني من امه انواع الغذاء  .3

ضافة اخلرضوات الورقية عند معل الشطائر يقلل  .4  الغذائية )        (   و الفائدة   من القمية   ويضعف   ا 

 )      ( الطريق    – العنرص البرشي    – عنارص السالمة املرورية يه املركبة   .5

 لكمة بروتني يه لكمة التينية معناها ذو املقام ال ول. )        (  .6

 )        (   أ ساس ية وغري أ ساس ية   يتكون الربوتني من وحدات بنائية تسمى أ حامضا أ مينية  .7

 احليوان )          ( من الربوتني    الفول يعترب   .8

 الوجبات الرسيعة أ غذية حترض وتقدم يف وقت طويل )            (  .9

 الزيوت والسكرايت لوجودها يف ابيق ال طعمة )            (   ومكية   تقل حصص  .10

عدادها  .11 ذا أ جدان اختيارها وا   )              (   وتعديلها   الوجبات الرسيعة تكون مغذية ومفيدة ا 

 خيتلف حبسب النشاط واجلنس واملرحل العمرية )            (   ومكيتة   عدد احلصص  .12

عداد الوجبات )          (  .13  جيب مراعاة احلصص الغذائية للنخل الغذائية عند ا 

 الغذاء الاكمل املتوازن حيتوي عىل اكفة العنارص الغذائية الرضورية اليت حيتاهجا اجلسم )         (  .14

رسة نظراً الرتفاع مثهنا )         ( الوجبات الرسيعة تزيد من التاكل  .15  يف املادية لل 

 من أ رضار الوجبات الرسيعة أ هنا سبب يف السمنة )          (  .16

قبال الناس عىل الوجبات الرسيعة ارتفاع القمية الغذائية والصحية لها )            (  .17  من أ س باب ا 

 من أ نواع املضافات الغذائية املواد احلافظة )         (  .18

 املواد احلافظة تعترب اكرث املضافات الغذائية خطورة عىل الصحة )           (  .19

 من وسائل السالمة يف املركبة عدم اقفال ال بواب   .20

 

   :  ثانيالسؤال ال

 يتبع 
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 :اذكري املصطلح املناسب  أمام التعاريف  التالية

 السالمة املرورية البروتين  السعرات الحرارية  املضافات الغذائية التغذية

 

مجموعة عمليات يحصل الجسم بواسطتها على املواد الغذائية الالزمة    ......(.....)........................  .1

         لنموه وتجديد خالياه . 

 وحدة قياس كمية الطاقة في األغذية  في الطعام .  .(  .....)............................. .2

 هي مواد كيمائية طبيعية أو صناعية تضاف لألطعمة .  .......(.....)....................... .3

.........( تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح املرورية واإلجراءات الوقائية للحد من ....)...................... .4

 . وقوع الحوادث املرورية  

و ولتعويض التالف من  نم.........( أطعمة تمد الجسم باملركبات التي يحتاج إليها لل......).................... .5

 . خالياه

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ة بوضع خط تحتها:اإلجابة الصحيحاختاري    : ثالث السؤال ال

 يدل وجود الدهون والسكريات في قمة النخلة الغذائية على  ١

 ب تناولها بكميات متوسطة ألنها مهمة  أ
تناولها بكميات قليلة لتجنب آثارها 

 السلبية
 عدم تناولها  د تناولها بكميات كبيرة ج

 أضرار الوجبات السريعة  لتقليل ٢

 د الراحة بعد تناولها  ج تناول املشروبات الغازية مع الوجبات ب ممارسة بعض التمارين الرياضية  أ
اختيار وجبة ذات  

 سعرات حرارية عالية

 من أمثلة الوجبات السريعة  ٣

 الفواكه  د البروستد والبرجر  ج الخضروات   ب املاء أ

 دل علىيالبشرة وجمال  رونق ونضارة  ٤

 ال يدل على ش يء د صحيح  قجميع ما سب ج التغذية املتوازنة  ب التغذية غير املتوازنة  أ

 من العناصر الغذائية املفيدة ٥

 مشروبات الطاقة  د الوجبات السريعة ج مشروبات غازية ب بروتينات وخضروات وفواكه  أ

 مواد حافظة طبيعية  6

 E300 د الكركم ج امللح ب E200 أ

 يضاف عصري اللميون لتونة    7

 ليس له تأثير   د لتزيد من سمكها  ج            والطعملتحسني النكهة  ب لتغيير لونها أ

 السالمة في الطريق من وسائل  8
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 أ.  انتهت األسئلة .. تمنياتي لكن بالتوفيق

 إطفاء اإلضاءة بالليل  د ال يوجد وسائل سالمة  ج الطرق املتعرجة ب اضاءة الطريق أ

 من فوائد األطعمة البروتينية  9

 ليس له فائدة  د يضعف العضالت ج هشاشة العظام  ب بناء الانسجة وتعويض اخلالاي  أ

 والنفسية من أضرار الوجبات السريعة االجتماعية  10

 ب تزيد من اجتماع افراد األسرة أ
 تدريب ال بناء عىل أ داب لتقل

 الطعام 
 ج

تزيد من ممارسة  

 الرياضة والنشاط
 ليس لها اضرار  ج

 العمود ب   العمود أ 

( واألرقام التي   Eتوحيد أسماء المواد المضافة بالرمز )-1

 بعده 

 يعمل على حماية جميع أجزاء الجسم عند -أ 
 الحوادث 

 العقل وسالمة الحواس  -ب   صفات سائق المركبة  -2

السير على الرصيف واالنتباه للمركبات   -ج  وسائل السالمة الخاصة بالسائق   -3
 القادمة 

 استخدام حزام األمان  -د   أهمية حزام األمان -4

 لتسهيل التعرف عليها      -ذ  من تعليمات السالمة المرورية للمشاة  -5

 البروتين الحيواني والبروتين النباتي  -و  ينقسم البروتين الى قسمين هما  -6

 المواد المنكهه -ن  يعد استخدام منبه المركبة بشكل مزعج -7

 مخالف لنظام المرور  -ع  من أنواع المضافات الغذائية  -8

 كثرة الحركة والنشاط عند األطفال  -ف   احمي نفسي من ضرر المضافات الغذائية   -9

بشراء األغذية المحتوية على أقل نسبة من   -ق  من األضرار الصحية للمضافات الغذائية  -10
 المضافات الغذائية 

 

10 
 يناسبه مع العمود ب  صلي العمود أ بما : رابعالالسؤال 



(1( 
 

 

 

 

 للصف الثاني متوسط  الحياتية واألسرية    مادة المهارات أسئلة اختبار

 منازل( )هـ 1444-ثاني للعام الفصل الدراسي ال

 

 : فقرة ) أ (  السؤال األول                 

 الصحيحة: اختاري اإلجابة  -

 بحسب:عدد الحصص تختلف  : -1

    -ب                                                                                                                     النشـاط         – أ 

 النشاط والجنس والمرحلة العمرية  

  -د                                                                                                                           الجنس  ج_              

 المرحلة العمرية  

 الصحية: أضرار الوجبات السريعة من  -2

 تزيد من التكاليف المادية لألسرة   -ب                                        تقل فرص تدريب األبناء على آداب الطعام - أ 

يقل اجتماع العائلة عند تناول   -دتحتوي على نسبة عالية من الدهون                                                    -ج

 الوجبات الرئيسية 

 

 والبقول:مجموعة اللحوم  الحصص فيعدد  -3

 حصة   11 -6     -بحصص                                                                                             6 - أ 

 حصص   3-2   - د                            حصة                                                           5 -3    -ج

 الغذائية:من طرق حماية المستهلك نفسه من ضرر المضافات  -4

 كثرة الحركة والنشاط عند األطفال   -بظهور الحساسية الجلدية                                                                 - أ 

ذات المضافات األكثر  تجنب األغذية -دالتأثير على الجهاز العصبي والمخ                                                       -ج

  ضرراً 

 

 الدراجة:تعليمات السالمة المرورية لسائق من  -5

 عبور من المسارات المخصصة للمشاة  ال  -ب                                     االلتزام دائماً باستخدام جانب الطريق  - أ

 مساند الرأس  وجود -د                                           يعمل على حماية جميع اجزاء الجسم  -ج       

 

   : ( ب )  فقرةاألول السؤال       

   :    أمام العبارة الخاطئة فيما يلي  (  х) وعالمةالعبارة الصحيحة  ( أمام ✓)  عالمة  ضعي 

             تعتبر اللحوم والبقول من البروتينات الضرورية التي تمد الجسم بأهم العناصر التي يحتاجها للبناء و النمو -1

 )         ( 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

ن  المتوسطة الخامسة واالبعي 

جدةب  

 

 اليوم : 

 التاري    خ: 

 الزمن : ساعة ونصف 

 



(2( 
 

 الجراثيم المرضية   لالتمور ال تنق -2

                                                                                         يعتبر البروتين الحيواني عالي القيمة الحيوية -3

 )         ( 

                                                                                                      ال يعد البروتين من اهم انواع الغذاء -4

 )         ( 

                                                            خضروات الورقية عند عمل الشطائر يقلل من القيمة الغذائية  إضافة ال -5

 )         ( 

                                                                                    بروتين حيواني وبروتين نباتيالى ينقسم البروتين  -6

 )         ( 

                                                                                 كلمة بروتين هي كلمة التينية معناها ذو المقام األول -7

 )         ( 

     مراحل التمر ثالث مراحل فقط                                                                                                    -8

   (        ) 

                                                                                               عناصر السالمة المرورية المركبة فقط من  -9

)         (     

      من وسائل السالمة في المركبة اقفال البـــاب                                                                                     -10

     (      ) 

                  ـ ال يعتبر اضاءة الطريق من وسائل السالمة في الطريق                                                              11

 )       ( 

                                   إضافة الماء للنخلة نظراً لطبيعة المملكة العربية السعودية ذات المناخ الصحراوي الحار   -12

 )         ( 

                                                                                            البروتين النباتي منخفض القيمة الغذائية -13

 )         ( 

    من أهمية السلطة انها فاتح للشهية                                                                                               -14

 )         ( 

                                                                   ستخدام منبه المركبة بشكل مزعج مخالف لنظام المرور   يعد ا -15

 )         ( 

             من تأثير التغذية غير المتوازنة نضارة البشرة                                                                            -16

 )         ( 

          يجب ممارسة النشاط البدني مع التوازن الغذائي للمحافظة على الصحة الجيدة                                      -17

 )         ( 

      المواد الحافظة تستخدم لمنع الفساد الميكروبي                                                                                   -18

 )         ( 

 أكملي الفراغات التالية :     :()جفقرة    السؤال األول            

 .................................................... ................................. ،  الغذائية: أنواع العناصر  من  -1

 ...................................... .................................... ،   على:اإلشارات الضوئية في المركبة داله  -2

 ...........................................  ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي بعد تناول الوجبة السريعة لـ  -3

 ..................................... ،  .......................................  :مثل تمنح طعماً ورائحة  المنهكةالمواد   -4

 ................... ..................................................................... رمز المواد الملونة  :  -5

 ................................. ،................................  الوجه:تأثير التغذية المتوازنة على  من  -6

     ...............................................على ......................................أهمية السلطات تحتوي  -7

                                                                                     فقرة ) أ (       الثاني :السؤال 



(3( 
 

 : حدوثه  ندوني ما تتوقعيـ   1

 صناعية؟ اذا كانت جميع اطعمتنا معلبة ومحفوظه بمضافات غذائية 

............................................................................. 

  السريعة؟ ـ أسباب اقبال المراهقين على الوجبات  2

............................................................ .................................. 

ذية  ـ من أسباب اإلصابة بسوء التغ3

 .................................. ؟.........................................................................

ـ قدمي مقترح يساعد عائلتك على التقليل من استهالك األغذية المحتوية على المضافات الغذائية الصناعية  4

 ؟.................................... 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

   ( : ب) فقرةالثاني السؤال                   

 بالسائق؟ صورة ما وسائل السالمة الخاصة أمامك -أ

 

 :   ( جفقرة )   السؤال الثاني 

 صوبي العبارة الخاطئة التي امامك؟ 

  ـ البروتين المصدر األساسي للطاقة في الجسم؟1

 .................................................................................................... 

  للشطائر؟ ةـ يؤثر شكل الخبز على القيمة الغذائي2

 .............................................................................................. 

 الســؤال الثالــث: فقرة ) أ (  

 أكملي خريطة المفاهيم التي امامك؟ 

 

 

 

                

 

 

 :   ( ب) الثالث فقرةلسؤال ا  

 ) ب (  بما يناسبه من تعريف  في العامود  أ(   العامود )العلمي في   المصطلحصلي     

 عنارص السالمة المرورية



(4( 
 

 ب أ 

هام في الوقاية من حاالت االندفاع والخروج خارج المركبة في حال  له دور التغذية   1
 )              (   االصطدام  

أطعمة تمد الجسم بالمركبات التي يحتاج إليها للنمو ولتعويض التالف من خالياه    المضافات الغذائية   2
 )              ( 

مجموعة عمليات يحصل الجسم بواسطتها على المواد الغذائية الالزمة لنمو  الوجبات السريعة   3
 )              (      والنشاط وتجديد الخاليا 

اللحوم والبقوم )   4
 البروتين(

 )              (   التغيرات تحدث لألطعمة من حيث اللون والطعم والرائحة  بعض 

 (               البرجر )األغذية التي يتم تحضيرها وتقديمها في وقت قصير مثل  حزام األمان   5

 )          (    مواد كيميائية طبيعية أو صناعية تضاف لألطعمة   األكسدة        6

       

 ( ج)فقرة  :الثالثالسؤال      

   يلي:فيما   اإلجابة الصحيحة أحطي -أ

   لـ:يضاف عصير الليمون للتونة  -1

   جميع ما سبق صحيح   – الغذائية زيادة القيمة  –النكهة تحسين 

 من: يتكون البروتين -2

   أحماض أمينية أساسية وغير أساسية   –مشبعة   مشبعة وغيرأحماض دهنية  – دهنية مشبعة فقطأحماض 

   ـ يدل وجود الزيوت والسكريات في قمة النخلة الغذائية على :3

 يجب تناولها بكميات كبيرة   –قليلة يجب تناولها بكميات  –

 الغذائية : ـ تقع مجموعة الحبوب والخبز في قاعدة سعف النخلة  4

 ب  ـ تناولها بكميات قليلة     –يجب تناولها بكميات كبيرة  –

 ـ اضرار الوجبات السريعة الصحية :   5

 تسبب امراض خطيرة   –تزيد من التكاليف المادية  – 

 ـ من المواد الحافظة :  6

 الملح والسكر   –       القرفة واليانسون    – 

 ا  ـ مواد منهكة طبيعية:7

   قجميع ما سب  –الفانيليا   –ماء الورد   –

 : ـ المواد الحافظة رمزها  8

 (   E209)  –  (   E 150رمزها )  –

 ان          –

 

 

–  

 

 


