
  :العالمة                                                :اللقب:                           االسم

  الرابعةلتالميذ السنة    لثالثاختبار الفصل  ا  
                     التربیة المدنیة  نشاطفي 

  
  )520.( :التمرین االول 

  : تي تشكل خطرا على البیئة امام العبارة ال )×( ضع عالمة           

  . تسرب دخان المصانع إلى الھواء - .       المصانع عن األحیاء السكنیة إبعاد  - .      حرق الغابات -

  صرف المیاه القذرة في الشوارع والطرقات    -.               غرس األشجار في األماكن الجرداء-

                                                                                                                                . الرعي الفوضوي -.          یات أمام األبوابتراكم النفا .          الصید المنظم  -

               )03(: التمرین الثاني  
  :أكمل الجدول بما یناسب       

  نوع التلوث   المواد
  .......................  .دخان المصانع والسیارات 

  .......................  .نیة تراكم القاذورات والقمامات في األحیاء السك
  ........................  .تسرب البترول من الناقالت في البحار والمحیطات 

  
  

  )20( :التمرین الثالث 
  :كل عبارة  إمامضع صحیح أو خطأ                                     
  ینتج االختناق عن سبب واحد فقط  . 

 الدواء الطبیب ھو الذي یقدم وصفة  . 

 یتم منع دخول الجراثیم من الجرح المفتوح بوضع ضمادة معقمة على الجرح. 

 الھواء بسبب تسرب البترول من الناقالت في البحار والمحیطات یتلوث  . 

  ):02(التمرین الرابع  
  :اكتب ما یجب فعلھ في الحوادث التالیة                              

  ....................................................................................:جرح قرب العین 

 ...............................................................................:شخص لدغتھ عقرب 
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  )02.5( :التمرین االول 
  : امام العبارة التي تشكل خطرا على البیئة  )×( ضع عالمة           

  . تسرب دخان المصانع إلى الھواء - .       ابعاد المصانع عن األحیاء السكنیة  - .      حرق الغابات -

  صرف المیاه القذرة في الشوارع والطرقات    -.               غرس األشجار في األماكن الجرداء-

.                                                                                                                            الرعي الفوضوي -.          تراكم النفایات أمام األبواب.           منظم الصید ال -

               )03(: التمرین الثاني  
  :أكمل الجدول بما یناسب       

  نوع التلوث   المواد
   تلوث ھوائي  .دخان المصانع والسیارات 
  تلوث أرضي  .في األحیاء السكنیة  تراكم القاذورات والقمامات

  تلوث مائي  .تسرب البترول من الناقالت في البحار والمحیطات 
  
  

  )02(: التمرین الثالث 
  :ضع صحیح أو خطأ إمام كل عبارة                                     
   ینتج االختناق عن سبب واحد فقط . 

 الطبیب ھو الذي یقدم وصفة الدواء  . 

 تم منع دخول الجراثیم من الجرح المفتوح بوضع ضمادة معقمة على الجرحی. 

   یثلوث الھواء بسبب تسرب البترول من الناقالت في البحار والمحیطات. 

  ):02(التمرین الرابع  
  :اكتب ما یجب فعلھ في الحوادث التالیة                              

العمل على نقل المصاب  ، ال تحاول استعمال أي دواء ، ى الجرحوضع ضمادة معقمة عل .:جرح قرب العین 
  . الى المستشفى

 ) والقلب لدغاي بین مكان ال(  لدغبشدة فوق منطقة ال لدوغربط الطرف الم :شخص لدغتھ عقرب 

دم ترك العمل على نقل المصاب الى المستشفى مع ع . بالماء الوافر والصابون دون فرك او تدلیك لدغتغسل منطقة ال 
ثانیة فقط  30-15 بل یجب إرخاؤه بین الحین والحین لمدة أقصىدقیقة كحد  20 -  15تزید عن  الرباط الضاغط لفترة

 . لتأمین مرور الدورة الدمویة
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