مديرية التربية والتعليم الخاص
الصف  :التاسع ( أ،ب)
مدرسة بوابة النصر الدولية
الفترة التقويمية الثانية
األسم ....................:
لمادة التربية المهنية لقسم تحديات التعلم
السؤال االول :

(  10عالمات)

امأل الفراغ بالجملة المناسبة :
 -1انواع السكري ............................................2 ........................................1:
 -2العوامل المهٌئة لالصابة بمرض السرطان ...................................2 ...............................:
 -3مجموعة األشخاص التً تشملها الصحة اإلنجابٌة ........................2 ................................-1
 -4فوائد الرضاعة الطبٌعٌة لألم.............................................................-1:
....................................................................2
 .......................-5من الحاالت المرضٌة المزمنة وٌظهر هذا المرض نتٌجة عجز البنكرٌاس عن افراز
هرمون االنسولٌن بكمٌات غٌر كافٌة او عن قلة استجابة خالٌا الجسم له
 -6فوائد الرضاعة الطبٌعٌة للطفل .................................................................1:
.......................................................................2
 -7من أهم اعراض مرض السكري .........................................2 ...................................:
 -8مضاعفات مرض السكري ......................................2 .......................................1:
ٌ -9هدف التطعٌم لدى االطفال الى................................................................... :
-10المطعوم او اللقاح هو.......................................................................................
*************************************************
السؤال الثانً :

(  5عالمات)

ضع اشارة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة واشارة ( × ) أمام العبارة الخاطئة :
)

 -1ارتفاع ضغط الدم  :هو قوة ضخ القلب للدم وتحرٌكه عبر االوعٌة الدموٌة (

 -2من اسباب ارتفاع ضغط الدم وأنواعه اسباب معروفة وتسمى ( ارتفاع ضغط الدم االبتدائً ) فقط ( )
 -3من اعراض ارتفاع ضغط الدم وعالماته الصداع الشدٌد و نزٌف االنف فقط (
 -4من مضاعفات ضغط الدم المرتفع الجلطة الدماغٌة (

)

)

 -5من العوامل التً تشكل خطورة لالصابة بأمراض القلب واالوعٌة الدموٌة العمر ونوع الجنس (

)

السؤال الثالث :

(  5عالمات)

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة :
 -1من النصائح الغذائٌة للمصابٌن بارتفاع ضغط الدم :
أ -تقلٌل تناول الملح
 -2من عناصر السٌاحة :
أ -المعارض السٌاحٌة

ب -تناول االطعمة الغنٌة بااللٌاف

ب -المنتج

ج -أ  +ب

ج -النساء والرجال

 -3من المهرجانات الوطنٌة فً األردن:
أ – المنشورات

ب -مهرجان األزرق

ج -مهرجان القاهرة السٌنمائً

 -4من أنواع المصروفات :
أ -مصارٌف التشغٌل

ب -مصارٌف ادارٌة

 -5من المتاحف التراثٌة والشعبٌة فً االردن :
أ -متحف التراث األردنً ب -مهرجان قرطاج

ج -أ  +ب

ج -مهرجان بعلبك

مع أمنٌــــــــــاتً لكــــــــم بالنجــــــــاح
معلمة المادة  :غدٌر طالل

مديرية التربية والتعليم الخاص
مدرسة بوابة النصر الدولية
الفترة التقويمية الثانية
لمادة التربية المهنية لقسم تحديات التعلم

الصف  :العاشر ( أ،ب)
األسم ....................:

(  10عالمات)
السؤال االول :
امأل الفراغ بالجملة المناسبة :
 -1السٌدات االكثر عرضة لالصابة بسرطان الثدي........................2 ............................1 :
 -2اعراض سرطان الثدي ................................2 ......................................1:
 ...........................-3هً خطة مالٌة تضعها االسرة توضح فٌها طرٌقة توزٌع دخلها المالً
على وجه االنفاق المختلفة
 -4أهمٌة عمل المٌزانٌة المنزلٌة ..................................2 ................................:
 -5من أسس تخطٌط المٌزانٌة المنزلٌة ....................2 ............................................1 :
 -6االجراءات الالزمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ..............2 ................................1
 -7لمعالجة عجز المٌزانٌة المالٌة لالسرة اقوم ب ......................................................1
....................................................................2
 ................-8هً حالة تتكاثر فٌها الخالٌا الطبٌعٌة تكاثرا عشوائٌا وغٌر منتظم فً جسم االنسان
وال تؤدي هذه الخالٌا فً معظم الحاالت وظائفها التً وجدت من غٌرها
 -9األعراض والعالمات التً تنذر بحدوث السرطان ............................2 ........................1
...................-10هو مرض تنقسم خالٌا أنسجة الثدي وتنمو دون الخضوع النظمة التحكم
الطبٌعٌة فً الجسم
السؤال الثانً :

(  5عالمات)

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة :
 -1من الطرق المستخدمة فً تعقٌم الحلٌب
:أ -غلً الحلٌب

ب -بسترة الحلٌبج -أ+ب صحٌح

 -2شروط عامة فً تصنٌع المربٌات :
أ – تنوٌع األغذٌة

ج -تحقٌق عوائد مالٌة

ب -غسل الثمار المنتقاة جٌدا

 -3طرق التصنٌع الغذائً وحفظه
أ -الحفظ بالتخلٌل

ج -أ +ب

ب -الحفظ باضافة السكر

 -4الخضراوات والفواكه القابلة للتصنٌع المنزلً :
أ -الملوخٌة والبامٌاب -البندورة واالعشابج -جمٌع ما ذكر صحٌح
 * -5خطوات اتخاذ القرار :
أ -تعرف المشكلة وتحدٌدها ب -المجال البٌئً
السؤال الثالث :

ج – تقٌٌم النتائج

(  5عالمات)

ضع اشارة ( √) أمام العبارة الصحٌحة واشارة ( × ) أمام العبارة الخاطئة :
 -1اتخاذ القرار هو االختٌار المدرك أو الواعً بٌن البدائل المتاحة فً موقف ما بقصد تحقٌق هدف
حسب متطلبات الموقف وفً حدود الوقت المتاح (

)

 -2من مجاالت العمل التطوعً المجال االجتماعً(

)

 -3الجدوى من انتاج مشتقات الحلٌب تنوٌع االغذٌة فقط (
 -4من عناصر العمل التطوعً المتطوعٌن فقط (

)

)

 -5التصنٌع المنزلً هو استخدام الخبرات والوسائل المنزلٌة المتاحة لتصنٌع المواد الغذائٌة
واستخدام طرق الحفظ المختلفة الطالة مدة بقاء الغذاء صالحا لالستهالك البشري(

مع أمنٌاتــــــــــً لكـــم بالنجـــــــــاح
معلمة المادة  :غدٌر طالل

)

