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 انتشبٍة اننوعٍةكهٍة 

 ينزنً اقتصبدانقســـى : 

  انثبنثةة : انفشقــ

 0202/ 5 / 51 انتبسٌخ:

 ( 2نسهذج )   
األسئهة 

اإلجببة و

 اننًورجٍة

 سبعتبٌٍ : ـانزي

  ق 220: قشسانًكود 

 تخطٍط انوجببت انغزائٍةانًقشس: 

 دسجة 62 : انكهٍةانذسجة 

 0251/0202انعبو انجبيعً  - ٌنبٌشدوس  – األولانفصم انذساسً  - تحشٌشي اختببس

 (( سؤال62، عذد األسئهة ) ( صفحبت4)عذد انصفحبت: ) تعهًٍبت االختببس:

 ، وانتظهٍم عهى سقى اننًورج بشكم صحٍح. بشكم صحٍح كتببة االسى وانتظهٍم عهى سقى انجهوس -

 يٍ سقى انسؤال عنذ اإلجببة انتظهٍم ببنقهى انشصبص ، وانتأكذ  -

 إجببتٍٍوعذو انتظهٍم عهى  ،اإلجابةالحخف السشاسب لإلجابة الرحيحة في ورقة انتظهٍم جٍذا عهى  -

 أجب عمى جسيع األسئمة التالية:
 الرحيحة وقم بتظميل الحخف السشاسب في ورقة اإلجابة السخفقة:اختخ اإلجابة  :الدؤال األول

1 
 من مجسهعات األغحية التى تداعج عمى البشاء..................

 السهاد البروتيشية -A اإلجابة :

 A- السهاد البروتيشية B-  السهاد الكربههيدراتية C – الخزر والفاكهة D- B  ،A معا 

2 
 إتباعيا عشج تخظيط الغحاء..................من الخظهات الهاجب 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 
A-  حداب االحتياجات

 الغذائية
B-  مراعاة التهصيات الغذائية

 الهاردة فى الدالئل

C –  ترجسة االحتياجات فى
العشاصر الغذائية إلى نعام غذائى 

 يهمى
D- جسيع ما سبق 

3 
 أخرائى التغحية عن مسارسة دوره ............من األسباب التى تؤدى إلقراء 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 
A-  عدم وضهح الهصف

 الهظيفى
B- قمة الخبرة C – كثرة السهام والسدؤليات D- جسيع ما سبق 

4 
 يتم تعجيل التهصيات الغحائية فى بعض الحاالت وىى ................

 معا D- B  ،A اإلجابة :

 A- الرياضيين B- الحالة السرضية C – السدشين D- B  ،A معا 

5 
 تعخف ............. باسم العشاصخ الغحائية الجقيقة الحتياج الجدم إلييا بكسيات قميمة .

 الفيتاميشات واألمالح السعدنية – C اإلجابة :

 A- البروتين B-  الدههن C – الفيتاميشات واألمالح السعدنية D- الكربههيدرات 

6 
 تسثل مجسهعة الخبد والشذهيات .............. اليخم الغحائى .

 قاعدة -B اإلجابة :
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 A-  وسط B- قاعدة  C - قسة D- B  ،A معا  

7 
 يسكن تمخيص أدوار وميام أخرائى التغحية فى ...................

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 
A-  تخطيط وجبات غذائية

 والسجسهعاتمتكاممة لألفراد 
B-  عسل السدهحات التغذوية

 وتحميمها
C –  تقييم الحالة الغذائية لألفراد

 بشاءًا عمى احتياجاتهم
D- جسيع ما سبق 

8 
 يتم تقديم األغحية فى التقديم الخباعى إلى .....................

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 
A-  مجسهعة الخزروات

 والفهاكه
B-  والحبهب مجسهعة الخبز

 ومشتجاتها
C –  مجسهعة المبن ومشتجاته

 ومجسهعة األغذية البروتيشية 
D- جسيع ما سبق 

9 
 يتشاول الفخد مجسهعة من الخزخوات فى اليخم الغحائى حهالى ............. وحجات .

 وحدات A- 3-5 اإلجابة :

 A- 3-5 وحدات B- 2-4  وحدات C – 6-11 وحدة D- 2-3 وحدات 

10 
 ىشاك بعض األغحية التى تسج الجدم بالظاقة مشيا .................

 معا D- B  ،C اإلجابة :

 A- السهاد البروتيشية B- السهاد الدهشية C – السهاد الكربههيدراتية D- B  ،C معا 

11 
 يعظى جخام الجىن ................ سعخ حخارى .

 C - 9 اإلجابة :

 A- 4 B- 3 C - 9 D- 7 

12 
 ىشاك العجيج من العهامل التى تؤثخ عمى الدمهك الغحائى لمفخد مشيا ............... .

 جسيع ما سبق - D اإلجابة :

 A- السشاخ والطقس B- الحالة االقترادية C – نهع الغذاء D- جسيع ما سبق 

13 
 يتم تقديم السجسهعات الغحائية حدب التقديم الثالثى إلى .................

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 A- أغذية البشاء B- أغذية الطاقة C – أغذية الهقاية من األمراض D- جسيع ما سبق 

14 
 من أىم صفات السدتيمك الهاعى ىى ....................

 معا D- B  ،A اإلجابة :

 
A-  االنتفاع بكل سمعة إلى

 أقرى حد مسكن
B- االقبال عمى الدمعة الجيدة 

C –  تكهين العادات واالتجاهات
 الدميسة

D- B  ،A معا 

15 
 يقدم اليخم الغحائى إلى ........... مجسهعات غحائية .

 B- 6 اإلجابة :

 A- 5 B- 6 C – 7 D- 4 

16 
 يتشاول الفخد من مجسهعة المحهم وبجيالتيا فى اليخم الغحائى .......... وحجة يهميًا .

 وحدة A- 2-3 اإلجابة :

 A- 2-3 وحدة B- 3-4 وحدة C – 3-5  وحدة D- 2-4 وحدة 
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17 
 تأتى مجسهعة المحهم فى ...................

 وسط الهرم الغذائى – C اإلجابة :

 A- قسة الهرم الغذائى B- قاع الهرم الغذائى C – وسط الهرم الغذائى D- جسيع ما سبق 

18 
نسه الجدم تداعج عمى تحافظ عمى سالمة الجدم من األمخاض و  أقل كسية من العشاصخ الغحائية التى

............ 
 االحتياجات الغذائية -A اإلجابة :

 A-  االحتياجات الغذائية B- الحالة التغذوية C – التهصيات الغذائية D- جسيع ما سبق 

19 
 ىى .............. األيضطاقة تدسى بالظاقة األساسية أو طاقة 

 طاقة التسثيل القاعدى -B اإلجابة :

 A- طاقة الشسه B- طاقة التسثيل القاعدى C –  العزمىطاقة السجههد D- جسيع ما سبق 

20 
 ألنيا تؤثخ تأثيخًا كبيخًا فييا مثل............. BMRىشاك بعض العهامل التى تؤخح فى االعتبار عشج قياس الـ 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 A- الدن B-  الشذاط C – سطح الجدم D- جسيع ما سبق 
( في حالة ان كانت اإلجابة )صح( والتظميل عمى Aحجد صحة او خظأ العبارات التالية مع التظميل عمى )الدؤال الثانى:

(B ) إن كانت اإلجابة )خظأ(:في حالة 

21 
 تعتبخ الجىهن ىامة لجدم اإلندان ألنيا تجخل فى بشاء الخاليا واألندجة .

 xاإلجابة :

22 
 تسثل مجسهعة الخبد والشذهيات والحبهب قاعجة اليخم الغحائى .

 √اإلجابة :

23 
 تسثل مجسهعة الجىهن والدكخيات قسة اليخم الغحائى ويتشاول الفخد مشيا القجر الكبيخ عمى مجار اليهم .

 xاإلجابة :

24 
قائسة واحجة ليا قيسة متقاربة من الشذهيات  يعخف نظام البجائل الغحائية بأنو مجسهعة األطعسة التى تهضع فى

 والجىهن والهحجات الحخارية .
 √اإلجابة :

25 
 سعخ حخارى . 9يعظى جخام البخوتين 

 xاإلجابة :

26 
 يقهم أخرائى التغحية بجور فعال داخل السجتسع نظخًا لهضهح دوره .

 xاإلجابة :

27 
 الغحاء الالزم تشاولو يهميًا من العشاصخ الغحائية لسقابمة احتياجات الفخد . التغحية ىى

 xاإلجابة :

28 
 يجب تشاول الفخد لكسيات كبيخة من الفهاكو والخزخوات التى تسج الجدم باحتياجاتو من البخوتين .

 xاإلجابة :
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29 
 بهجبات األكل الخئيدية .من العادات الرحية الجيجة شخب كسيات كبيخة من الساء واالىتسام 

 √اإلجابة :

30 
 من الجهانب الخئيدية لمتخظيط الخشيج لالستيالك الغحائى الجانب الرحى .

 √اإلجابة :

31 
وحجات عمى حدب التقديم باليخم  6 – 4مجسهعة الفهاكو تذسل جسيع أنهاع الفاكية ويتشاول مشيا الفخد من 

 الغحائى .
 xاإلجابة :

32 
 % من االحتياجات الكمية لمجدم خالل اليهم .51الجدم من البخوتين حهالى يقجر احتياج 

 √اإلجابة :

33 
 يفزل اختيار األطعسة ذات السحتهى األعمى من الجىن والدكخ فى الهجبة الغحائية .

 xاإلجابة :

34 
 تحجيج عاداتشا الغحائية وتقخيخ نهعية األغحية الستشاولة . تمعب العهامل االقترادية دورًا ىامًا فى

 √اإلجابة :

35 
 تسج وجبة اإلفظار الفخد بحهالى نرف احتياجاتو من العشاصخ الغحائية اليهمية .

 xاإلجابة :

36 
 يتم وضع نظام البجائل الغحائية لتيديخ فخصة تشهيع األطعسة لمفخد السكهنة لمهجبات السختمفة عمى مجار

 األسبهع .
 √اإلجابة :

37 
 تعتبخ الهجبات الغحائية ىى ما يتشاولو اإلندان عمى الفظهر والغحاء والعذاء فقط .

 xاإلجابة :

38 
 كمسا قل دخل األسخة كمسا قل الجخل السخرص لمغحاء .

 xاإلجابة :

39 

تحتهى عمى العشاصخ الغحائية األساسية لمكسيات التى تحافظ عمى  الهجبة الغحائية الستدنة ىى الهجبة التى
 الرحة الجيجة لإلندان .

 √اإلجابة :

40 
 تعتبخ وجبة العذاء ىى الهجبة اليامة لمفخد خالل يهمو .

 xاإلجابة :

41 

تهعهية من شأنيا تغييخ العادات والدمهكيات  أخرائى التغحية ىه الذخص القادر عمى تخظيط بخامج تغحوية
 الغحائية الخاطئة .

 √اإلجابة :

42 
 ىشاك عالقة ضعيفة بين سعخ الغحاء ونسط االستيالك .

 xاإلجابة :
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43 
 تمعب السجرسة دور كبيخ فى تعديد الدمهك الغحائى لسعظم األطفال .

 √اإلجابة :

44 
 السشدل خهفًا من عجم وجهدىا باألسهاق أو ارتفاع أسعارىا . يجب عمى األفخاد تخدين الدمع الغحائية فى

 xاإلجابة :

45 

يعخف التخظيط الخشيج لالستيالك بأنو استيالك الفخد من األغحية الالزمة لو بالكسيات والشهعيات التى تحقق 
 لمهجبة الغحائية التهازن وتفى باحتياجات الفخد .

 √اإلجابة :

46 
 الهجبة الخئيدية فى معظم البمجان العخبية حيث يجتسع عمييا جسيع أفخاد األسخة . تعتبخ وجبة الغحاء ىى

 √اإلجابة :

47 
 يختبط الدمهك الغحائى وتكهين العادات الغحائية بحاسة التحوق لمفخد .

 √اإلجابة :

48 
 تعتبخ مجسهعة الجىهن والديهت أحج السجاميع األساسية لمتقديم الخباعى لألغحية .

 x: اإلجابة

49 
 % وذلك لديادة حجم العزالت .8تدداد طاقة التسثيل القاعجى لمخياضيين بشدبة 

 xاإلجابة :

50 
 يهصى باإلقالل من تشاول األطعسة التى تتهاجج بقاعجة اليخم الغحائى واالكثار من األطعسة بقسة اليخم .

 xاإلجابة :

51 
 القيسة الغحائية لكل وجبة . عشج التخظيط لمهجبات الغحائية الستكاممة يجب مخاعاة

 √اإلجابة :

52 
 تؤثخ الحالة الشفدية عمى العادات الغحائية لمفخد .

 √اإلجابة :

53 
 ال تعتبخ االعتقادات الغحائية ميسة فى تشاول أو رفض بعض الغحاء .

 xاإلجابة :

54 
 ال يذتخط ارتباط التخظيط الغحائى بسيدانية األسخة .

 xاإلجابة :

55 
 يحتهى الغحاء الرحى الستهازن عمى بعض العشاصخ الغحائية .

 xاإلجابة :

56 
 يعتبخ تشاول بعض الهجبات وتخك بعزيا من العادات الغحائية الرحيحة لمفخد.

 xاإلجابة :

57 
 يعتبخ التقديم الخباعى لألغحية ىه التقديم األكثخ تفرياًل .

 xاإلجابة :
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 مع أطيب تمنياتى بالتوفيق 

 مان بدوىد/ إي
 
 

 

 كهٍة انتشبٍة اننوعٍة

 انقســـى : اقتصبد ينزنً

 انفشقــة : انثبنثة 

 0202/ 5/  51انتبسٌخ: 

 ( 5نسهذج )   
األسئهة 

واإلجببة 

 اننًورجٍة

 انزيـٍ : سبعتبٌ

 ق  220كود انًقشس: 

 انًقشس: تخطٍط انوجببت انغزائٍة

 دسجة 62انذسجة انكهٍة : 

 0251/0202انعبو انجبيعً  -دوس ٌنبٌش  –انفصم انذساسً األول  -اختببس تحشٌشي 

 ( سؤال(62( صفحبت ، عذد األسئهة )4تعهًٍبت االختببس: )عذد انصفحبت: )

 وانتظهٍم عهى سقى اننًورج بشكم صحٍح.كتببة االسى وانتظهٍم عهى سقى انجهوس بشكم صحٍح ،  -

 انتظهٍم ببنقهى انشصبص ، وانتأكذ عنذ اإلجببة يٍ سقى انسؤال  -

 وعذو انتظهٍم عهى إجببتٍٍ ،الحخف السشاسب لإلجابة الرحيحة في ورقة اإلجابةانتظهٍم جٍذا عهى  -

 أجب عمى جسيع األسئمة التالية:
 اختخ اإلجابة الرحيحة وقم بتظميل الحخف السشاسب في ورقة اإلجابة السخفقة: الدؤال األول:

1 
 يعظى جخام الجىن ................ سعخ حخارى .

 C - 9اإلجابة : 
 

A- 4 B- 3 C - 9 D- 7 

2 
 ............... .ىشاك العجيج من العهامل التى تؤثخ عمى الدمهك الغحائى لمفخد مشيا 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :
 

A- السشاخ والطقس B- الحالة االقترادية C – نهع الغذاء D- جسيع ما سبق 
 يتم تقديم السجسهعات الغحائية إلى ................. 3

58 
 تعتبخ أغحية الظاقة من األغحية التى تداعج عمى وقاية الجدم من األمخاض .

 xاإلجابة :

59 
 % .52فى اإلناث عن الحكهر بشدبة  BMRتقل ندبة 
 √اإلجابة :

60 
 يفزل تقجيم الهجبة الغحائية لمفخد بمهن واحج .

 xاإلجابة :
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 جسيع ما سبق -D اإلجابة :
 

A- أغذية البشاء B- أغذية الطاقة C – أغذية الهقاية من األمراض D- جسيع ما سبق 

4 
 من أىم صفات السدتيمك الهاعى ىى ....................

 معا D- B  ،A اإلجابة :

 

A-  االنتفاع بكل سمعة إلى
 أقرى حد مسكن

B- االقبال عمى الدمعة الجيدة 
C –  تكهين العادات واالتجاهات

 الدميسة
D- B  ،A معا 

5 
 يقدم اليخم الغحائى إلى ........... مجسهعات غحائية .

 B- 6 اإلجابة :
 

A- 5 B- 6 C – 7 D- 4 

6 
 يتشاول الفخد من مجسهعة المحهم وبجيالتيا فى اليخم الغحائى .......... وحجة يهميًا .

 وحدة A- 2-3 اإلجابة :
 

A- 2-3 وحدة B- 3-4 وحدة C – 3-5  وحدة D- 2-4 وحدة 

7 
 تأتى مجسهعة المحهم فى ...................

 وسط الهرم الغذائى – C اإلجابة :
 

A- قسة الهرم الغذائى B- قاع الهرم الغذائى C – وسط الهرم الغذائى D- جسيع ما سبق 

8 
 أقل كسية من العشاصخ الغحائية التى تحافظ عمى سالمة الجدم من األمخاض ونسه الجدم ............

 اإلجابة :
 

A-  االحتياجات الغذائية B- الحالة التغذوية C – التهصيات الغذائية D- جسيع ما سبق 

9 
 ..............ىى  األيضطاقة تدسى بالظاقة األساسية أو طاقة 

 االحتياجات الغذائية -A اإلجابة :
 

A- طاقة الشسه B- طاقة التسثيل القاعدى C –  العزمىطاقة السجههد D- جسيع ما سبق 

10 
 ألنيا تؤثخ تأثيخًا كبيخًا فييا مثل............. BMRىشاك بعض العهامل التى تؤخح فى االعتبار عشج قياس الـ 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :
 

A-  الدن B- الشذاط C – سطح الجدم D- جسيع ما سبق 

11 
 من مجسهعات األغحية التى تداعج عمى البشاء..................

 السهاد البروتيشية -A اإلجابة :
 

A- السهاد البروتيشية B-  السهاد الكربههيدراتية C – الخزر والفاكهة D- B  ،A معا 

12 
 من الخظهات الهاجب إتباعيا عشج تخظيط الغحاء.................. 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 

A-  حداب االحتياجات
 الغذائية

B-  مراعاة التهصيات الغذائية
 الهاردة فى الدالئل

C –  ترجسة االحتياجات فى العشاصر
 الغذائية إلى نعام غذائى يهمى

D- جسيع ما سبق 

13 
 من األسباب التى تؤدى إلقراء أخرائى التغحية عن مسارسة دوره ............ 

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :
 

A-  عدم وضهح الهصفB- قمة الخبرة C – كثرة السهام والسدؤليات D- جسيع ما سبق 
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 الهظيفى

14 
 يتم تعجيل التهصيات الغحائية فى بعض الحاالت وىى ................

 معا D- B  ،A اإلجابة :
 

A- الرياضيين B- الحالة السرضية C – السدشين D- B  ،A معا 

15 
 تعخف ............. باسم العشاصخ الغحائية الجقيقة الحتياج الجدم إلييا بكسيات قميمة . 

 الفيتاميشات واألمالح السعدنية – C اإلجابة :
 

A- البروتين B-  الدههن C – الفيتاميشات واألمالح السعدنية D- الكربههيدرات 

16 
 تسثل مجسهعة الخبد والشذهيات .............. اليخم الغحائى .

 قاعدة -B اإلجابة :
 

A-  وسط B-  قاعدة C - قسة D- B  ،A  معا 

17 
 يسكن تمخيص أدوار وميام أخرائى التغحية فى ...................

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 

A-  تخطيط وجبات غذائية
 متكاممة لألفراد والسجسهعات

B-  عسل السدهحات التغذوية
 وتحميمها

C –  تقييم الحالة الغذائية لألفراد بشاءًا
 عمى احتياجاتهم

D- جسيع ما سبق 

18 
 يتم تقديم األغحية فى التقديم الخباعى إلى .....................

 جسيع ما سبق -D اإلجابة :

 

A-  مجسهعة الخزروات
 والفهاكه

B-  مجسهعة الخبز والحبهب
 ومشتجاتها

C –  مجسهعة المبن ومشتجاته
 ومجسهعة األغذية البروتيشية 

D- جسيع ما سبق 

19 
 يتشاول الفخد مجسهعة من الخزخوات فى اليخم الغحائى حهالى ............. وحجات .

 وحدات A- 3-5 اإلجابة :
 

A- 3-5 وحدات B- 2-4  وحدات C – 6-11 وحدة D- 2-3 وحدات 

20 
 ىشاك بعض األغحية التى تسج الجدم بالظاقة مشيا .................

 معا D- B  ،C اإلجابة :
 

A- السهاد البروتيشية B- السهاد الدهشية C – السهاد الكربههيدراتية D- B  ،C معا 
( في حالة ان كانت اإلجابة )صح( والتظميل عمى Aحجد صحة او خظأ العبارات التالية مع التظميل عمى )الدؤال الثانى:

(B:)( في حالة إن كانت اإلجابة )خظأ 

21 
 ىشاك عالقة ضعيفة بين سعخ الغحاء ونسط االستيالك .

 xاإلجابة :

22 
 تمعب السجرسة دور كبيخ فى تعديد الدمهك الغحائى لسعظم األطفال .

 √اإلجابة :

23 
 يجب عمى األفخاد تخدين الدمع الغحائية فى السشدل خهفًا من عجم وجهدىا باألسهاق أو ارتفاع أسعارىا .

 xاإلجابة :
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24 
التخظيط الخشيج لالستيالك بأنو استيالك الفخد من األغحية الالزمة لو بالكسيات والشهعيات التى تحقق يعخف 

 لمهجبة الغحائية التهازن وتفى باحتياجات الفخد .
 √اإلجابة :

25 
 أفخاد األسخة .تعتبخ وجبة الغحاء عمى الهجبة الخئيدية فى معظم البمجان العخبية حيث يجتسع عمييا جسيع 

 √اإلجابة :

26 
 يختبط الدمهك الغحائى وتكهين العادات الغحائية بحاسة التحوق لمفخد .

 √اإلجابة :

27 
 تعتبخ مجسهعة الجىهن والديهت أحج السجاميع األساسية لمتقديم الخباعى لألغحية .

 xاإلجابة :

28 
 % وذلك لديادة حجم العزالت .8التسثيل القاعجى لمخياضيين بشدبة تدداد طاقة 

 xاإلجابة :

29 
  يهصى باإلقالل من تشاول األطعسة التى تتهاجج بقاعجة اليخم الغحائى واالكثار من األطعسة بقسة اليخم .

 xاإلجابة :

30 
وضع نظام البجائل الغحائية لتيديخ فخصة تشهيع األطعسة لمفخد السكهنة لمهجبات السختمفة عمى مجار يتم 

 األسبهع .
 √اإلجابة :

31 
 تعتبخ الهجبات الغحائية ىى ما يتشاولو اإلندان عمى الفظهر والغحاء والعذاء فقط .

 xاإلجابة :

32 
 كمسا قل الجخل السخرص لمغحاء .كمسا قل دخل األسخة 

 xاإلجابة :

33 
الهجبة الغحائية الستدنة ىى الهجبة التى تحتهى عمى العشاصخ الغحائية األساسية لمكسيات التى تحافظ عمى 

 الرحة الجيجة لإلندان .
 √اإلجابة :

34 
 تعتبخ وجبة العذاء ىى الهجبة اليامة لمفخد خالل يهمو .

 xاإلجابة :

35 
أخرائى التغحية ىه الذخص القادر عمى تخظيط بخامج تغحوية تهعهية من شأنيا تغييخ العادات والدمهكيات 

 الغحائية الخاطئة .
 √اإلجابة :

36 
 تعتبخ الجىهن ىامة لجدم اإلندان ألنيا تجخل فى بشاء الخاليا واألندجة .

 xاإلجابة :

37 
 والشذهيات والحبهب قاعجة اليخم الغحائى .تسثل مجسهعة الخبد 

 √اإلجابة :
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38 
 تسثل مجسهعة الجىهن والدكخيات قسة اليخم الغحائى ويتشاول الفخد مشيا القجر الكبيخ عمى مجار اليهم .

 xاإلجابة :

39 

الغحائية بأنو مجسهعة األطعسة التى تهضع فى قائسة واحجة ليا قيسة متقاربة من الشذهيات يعخف نظام البجائل 
 والجىهن والهحجات الحخارية .

 √اإلجابة :

40 
 سعخ حخارى . 9يعظى جخام البخوتين 

 xاإلجابة :

41 
 يعتبخ التقديم الخباعى لألغحية ىه التقديم األكثخ تفرياًل .

 xاإلجابة :

42 
 تعتبخ أغحية الظاقة من األغحية التى تداعج عمى وقاية الجدم من األمخاض .

 xاإلجابة :

43 
 % .52فى اإلناث عن الحكهر بشدبة  BMRتقل ندبة 
 √اإلجابة :

44 
 يفزل تقجيم الهجبة الغحائية لمفخد بمهن واحج .

 xاإلجابة :

45 
 أخرائى التغحية بجور فعال داخل السجتسع نظخًا لهضهح دوره .يقهم 

 xاإلجابة :

46 
 التغحية ىى الغحاء الالزم تشاولو يهميًا من العشاصخ الغحائية لسقابمة احتياجات الفخد .

 xاإلجابة :

47 
 كبيخة من الفهاكو والخزخوات التى تسج الجدم باحتياجاتو من البخوتين .يجب تشاول الفخد لكسيات 

 xاإلجابة :

48 
 من العادات الرحية الجيجة شخب كسيات كبيخة من الساء واالىتسام بهجبات األكل الخئيدية .

 √اإلجابة :

49 
 من الجهانب الخئيدية لمتخظيط الخشيج لالستيالك الغحائى الجانب الرحى .

 √اإلجابة :

50 
 عشج التخظيط لمهجبات الغحائية الستكاممة يجب مخاعاة القيسة الغحائية لكل وجبة .

 √اإلجابة :

51 
 تؤثخ الحالة الشفدية عمى العادات الغحائية لمفخد .

 √اإلجابة :

52 
 ال تعتبخ االعتقادات الغحائية ميسة فى تشاول أو رفض بعض الغحاء .

 xاإلجابة :
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 مع أطيب تمنياتى بالتوفيق 

 د/ إيمان بدوى دمحم 
 

 
 
 
 

53 
 ال يذتخط ارتباط التخظيط الغحائى بسيدانية األسخة .

 xاإلجابة :

54 
 يحتهى الغحاء الرحى الستهازن عمى بعض العشاصخ الغحائية .

 xاإلجابة :

55 
 يعج تشاول بعض الهجبات وتخك بعزيا من العادات الغحائية الرحيحة .

 xاإلجابة :

56 
 وحجات عمى حدب اليخم الغحائى . 6 – 4جسيع أنهاع الفاكية ويتشاول مشيا الفخد من مجسهعة الفهاكو تذسل 

 xاإلجابة :

57 
 % من االحتياجات الكمية .51يقجر احتياج الجدم من البخوتين حهالى 

 √اإلجابة :

58 
 يفزل اختيار األطعسة ذات السحتهى األعمى من الجىن والدكخ .

 xاإلجابة :

59 
 تمعب العهامل االقترادية دورًا ىامًا فى تحجيج عاداتشا الغحائية وتقخيخ نهعية األغحية الستشاولة .

 √اإلجابة :

60 
 تسج وجبة اإلفظار الفخد بحهالى نرف االحتياجات من العشاصخ الغحائية اليهمية .

 xاإلجابة :


