
  قسم السنة الرابعة ، الفوج ب              مدرسة قدوري سليمان                                                                
  2017-2016السنة الدراسية:               األستاذة بوسحابة سلمى                                    -1-مقاطعة عين الترك 

 بالتوفيق إن شاء هللا

 إختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية و التكنولوجية

 االسم و اللقب :           : اإلجابة الصحيحة مما يلي ضع خطا تحتأ: السؤال األول................... 
 :ئَتَْيِن َعْن طَريِق  نالمنخري     -   األذن       -القلب           يَْدُخُل الَھواُء إلى الرِّ
  : فيِر نَْطَرُح  أوكسيد الكاربون غاز ثاني    -غاز ثاني األوكسجين              ِعْنَد الـزَّ
 :نفسياز التيضّر الجھ   -يُحافِظُ على َسالَمِة الِجھاِز التَّنَفُّسّي               التـَّْدخيُن 
 :اء الغليظة      ألمعا     -األمعاء الدقيقة             يَتِمُّ اْمتِصاُص الطَّعاِم في 
 :ياَضِة بَْعَد األَْكِل َّ  دُ ال تُـفي    -تُـفيُد َعَملِيَّةَ الھَْضم          ُمماَرَسةُ الرِّ  ةَ الھَْضمَعَملِي
 :الّرئتان   -لقلب  ا    -األمعاء الدقيقة  الِجھاز الَمْسؤوُل َعن َدَوراِن الدَّم ھو  

 
 : اْلقَْلبُ  - مِ سْ اْلج -َدَمِويَة اْلفََراَغات فِي التَّالِيَة اْلَكلَِمات َضع السؤال الثاني  

 تَُسمَّى ةُمْغلَقَ  في َدْوَرة............ أَْنحاءِ  َجميعِ  لَىإِ  تَْنقُلُه................ أَْوِعيَة َداِخلَ  الدَّم َدَوَرانُ ................ يْضَمنُ 
ْوَرة َمِويَة الدَّ   .الدَّ

  
 : مدروسة معارف مكونا التالية الجمل بين اربط السؤال الثالث:  

  .التنفسية المبادالت تتم -      الفضالت                                        -
 األعضاء.                                 ميعج إلى الدم ضخ -                       لون الدم النقي لوجود         -
  ين. ثاني األوكسج -                                        القلب يضمن  -
  .الكربون اوكسيد ثاني -                ين               على مستوى الرئت - 
  . الجسم طرحھاي -لوجود                                 قاتم الدم لون - 
 

 :أكمل: السؤال الرابع   
  ...النھار بواسطة ................  و في الليل بواسطة .............أتعرف على االتجاھات في 

 
 خامسالسؤال ال:  

  Aالوثيقة  الحظ
 ..............................ماذا تمثل ھذه الوثيقة ؟ ........................................................

 .الرسم ھذا على المناسبة البيانات ضع
  –المرئ  -األمعاء الغليظة  -المعدة

  الفم –فتحة الشرج  –األمعاء الدقيقة  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

            عليكم بالتركيز رجاءا 
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  سم السنة الرابعة ، الفوج بق              مدرسة قدوري سليمان                                                                
  2017-2016السنة الدراسية:               ألستاذة بوسحابة سلمى         ا                           -1-مقاطعة عين الترك 

 بالتوفيق إن شاء هللا

  المتحان الفصل الثاني في مادة التربية العلمية و التكنولوجية النموذجيالتصحيح 

 ن)3(    : أضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما يلي: األول جوابال      
  ئَتَْيِن َعْن طَريِق:يَْدُخُل  المنخرين     -   األذن       -القلب           الَھواُء إلى الرِّ
  : فيِر نَْطَرُح  از ثاني أوكسيد الكاربونغ    -غاز ثاني األوكسجين              ِعْنَد الـزَّ
 :سي الجھاز التنفضرّ ي   -يُحافِظُ على َسالَمِة الِجھاِز التَّنَفُّسّي               التـَّْدخيُن 
 :الغليظة       األمعاء     -     األمعاء الدقيقة        يَتِمُّ اْمتِصاُص الطَّعاِم في 
 :ياَضِة بَْعَد األَْكِل  لَھْضمالِيَّةَ  َعمَ ال تُـفيدُ     -تُـفيُد َعَملِيَّةَ الھَْضم          ُمماَرَسةُ الرِّ
 لّرئتانا   -  لقلبا    -األمعاء الدقيقة  و:الِجھاز الَمْسؤوُل َعن َدَوراِن الدَّم ھ  

 
 ن)1،5( اْلقَْلبُ  - ْلجْسمِ ا -َدَمِويَة اْلفََراَغات فِي التَّالِيَة اْلَكلَِمات َضع الثاني : جوابال 

 ْوَرةالدَّ  تَُسمَّى ُمْغلَقَة في َدْوَرة. الجسم حاءِ أَنْ  َجميعِ  إِلَى تَْنقُلُه. الدموية أَْوِعيَة َداِخلَ  الدَّم َدَوَرانُ . القلب يْضَمنُ 
َمِويَة   .الدَّ

  
 ن)2،5( :مدروسة معارف مكونا التالية الجمل بين اربط الثالث :جواب ال 

  .التنفسية المبادالت تتم -      الفضالت                                        -
 األعضاء.                                 جميع إلى الدم ضخ -لون الدم النقي لوجود                                -
  اني األوكسجين. ث -  القلب                                       يضمن  -
  الكربون. اوكسيد ثاني -                على مستوى الرئتين                - 
  . الجسم يطرحھا -لوجود                                 قاتم الدم لون - 
 

 ن)1(أكمل:   الرابع: جوابال 
  النجم القطبيو في الليل بواسطة   الشمسأتعرف على االتجاھات في النھار بواسطة 

 
 ن)2( :خامسال جوابال  

  Aالوثيقة  الحظ
  الجھاز الھضميماذا تمثل ھذه الوثيقة ؟  تمثل ھذه الوثيقة: 

 .الرسم ھذا على المناسبة البيانات ضع
  

                                   الفم
  

                                    المرئ

  
  المعدة                    

                                  
              

الدقيقة                              األمعاء                             األمعاء
                                                                         الغليظة

  
  فتحة الشرج                                                                                   

 

 

www.ency-education.com/4ap.html




