الموسم الدراسي2017/2016:
المدة 60 :د

مدرسة ..........................................:
االسم واللقب...................:
اختبار الفصل الثالث في نشاط التربية المدنية (س )3

س : 1أضع كل كلمة في مكانها المناسب .
العميق ــ المريض ــ المحيط ـــ الجسم
يساعد الطبيب الشخص المختنق بالتعرف على  ................الذي ابتلعه .
يجب أن يوضع  ................في وضعية صحيحة .
ينظف المكان  ...............بالجرح بالماء والصابون .
الجرح  .................في الجسم خطير .
س : 2اربط بسهم بين كل عبارة وما يناسبها .
أترك منافذ تجديد الهواء مفتوحة عند استعمال مدفأة الغاز لكي ال

أتسمم

أحذر من األغذية المصبرة التي انتهت مدة صالحيتها لكي ال

أختنق

ال أمسك جهازا كهربائيا ويدي مبللة لكي ال

يحدث حريقا

ال ألعب بأعواد الكبريت في الغابة لكي ال

أتكهرب

س : 3صنف المواد الغذائية التالية حسب مصادرها:
الفواكه – الملح – السمك – اللبن – الخضر – زيت الزيتون  -الجبن – كسكس – الخبز  -الماء –
الثوم – الخس .
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اْلجوبة
ج : 1أضع كل كلمة في مكانها المناسب .
العميق ــ المريض ــ المحيط ـــ الجسم
يساعد الطبيب الشخص المختنق بالتعرف على الجسم الذي ابتلعه .
يجب أن يوضع المريض في وضعية صحيحة .
ينظف المكان المحيط بالجرح بالماء والصابون .
الجرح العميق في الجسم خطير .
ج  : 2اربط بسهم بين كل عبارة وما يناسبها.
أترك منافذ تجديد الهواء مفتوحة عند استعمال مدفأة الغاز لكي ال

أتسمم

أحذر من األغذية المصبرة التي انتهت مدة صالحيتها لكي ال

أختنق

ال أمسك جهازا كهربائيا ويدي مبللة لكي ال

يحدث حريقا

ال ألعب بأعواد الكبريت في الغابة لكي ال

أتكهرب

ج  : 3صنف المواد الغذائية التالية حسب مصادرها:
الفواكه – الملح – السمك – اللبن – الخضر – زيت الزيتون  -الجبن – كسكس – الخبز  -الماء –
الثوم – الخس .
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