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األستاذة بوسحابة سلمى

قسم السنة الرابعة  ،الفوج ب
السنة الدراسية2017-2016 :

إختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية و التكنولوجية







االسم و اللقب ................... :
 السؤال األول :أضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما يلي:
القلب  -األذن  -المنخرين
ريق:
يَد ُْخ ُل ال َھوا ُء إلى ﱢ
الرئَتَ ْي ِن عَنْ طَ ِ
غاز ثاني األوكسجين  -غاز ثاني أوكسيد الكاربون
ِع ْن َد الـ ﱠزفي ِر نَ ْط َر ُح :
التـﱠدْخينُ :
ھاز التﱠنَفﱡس ّي  -يض ّر الجھاز التنفسي
يُحافِظُ على َسال َم ِة ِ
الج ِ
ﱠ
األمعاء الدقيقة  -األمعاء الغليظة
عام في:
ط
ال
صاص
ُ
يَتِ ﱡم ا ْمتِ
ِ
َ
ياض ِة بَ ْع َد األ ْك ِل :تُـفي ُد َع َملِيﱠةَ الھَضْ م  -ال تُـفي ُد َع َملِيﱠةَ الھَضْ م
سةُ ﱢ
الر َ
مار َ
ُم َ
ران الدﱠم ھو :األمعاء الدقيقة  -القلب  -الرّئتان
الجھاز ال َم ْ
ِ
سؤو ُل عَن د ََو ِ

ب
ضع ْال َكلِ َمات التﱠالِيَة فِي ْالفَ َراغَات َد َم ِويَة -ا ْلج ْ
س ِم  -ا ْلقَ ْل ُ
 السؤال الثاني َ :
َ
َ
ُ
ميع أ ْنحا ِء ............في دَوْ َرة ُم ْغلَقَة تُ َس ﱠمى
يضْ َمنُ  ................د ََو َرانُ ال ﱠدم د ِ
َاخ َل أوْ ِعيَة ................تَ ْنقُله إِلَى َج ِ
ال ﱠدوْ َرة ال ﱠد َم ِويَة.
 السؤال الثالث  :اربط بين الجمل التالية مكونا معارف مدروسة:
 تتم المبادالت التنفسية. الفضالت ضخ الدم إلى جميع األعضاء. لون الدم النقي لوجود ثاني األوكسجين. يضمن القلب ثاني اوكسيد الكربون. على مستوى الرئتين يطرحھا الجسم. لون الدم قاتم لوجود السؤال الرابع :أكمل:
أتعرف على االتجاھات في النھار بواسطة  ................و في الليل بواسطة ................
 السؤال الخامس:
الحظ الوثيقة A
ماذا تمثل ھذه الوثيقة ؟ ......................................................................................
ضع البيانات المناسبة على ھذا الرسم.
المعدة -األمعاء الغليظة  -المرئ –
األمعاء الدقيقة – فتحة الشرج – الفم

عليكم بالتركيز رجاءا

بالتوفيق إن شاء ﷲ
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األستاذة بوسحابة سلمى

قسم السنة الرابعة  ،الفوج ب
السنة الدراسية2017-2016 :

التصحيح النموذجي المتحان الفصل الثاني في مادة التربية العلمية و التكنولوجية







 الجواب األول :أضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما يلي3) :ن(
القلب  -األذن  -المنخرين
ريق:
يَد ُْخ ُل ال َھوا ُء إلى ﱢ
الرئَتَ ْي ِن عَنْ طَ ِ
غاز ثاني األوكسجين  -غاز ثاني أوكسيد الكاربون
ِع ْن َد الـ ﱠزفي ِر نَ ْط َر ُح :
ھاز التﱠنَفﱡس ّي  -يض ّر الجھاز التنفسي
التـﱠدْخينُ :
يُحافِظُ على َسال َم ِة ِ
الج ِ
ﱠ
األمعاء الدقيقة  -األمعاء الغليظة
عام في:
ُ
يَتِ ﱡم ا ْمتِ
صاص الط ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ضم
ياض ِة بَ ْع َد األك ِل :تـفي ُد َع َملِيﱠة الھَضْ م  -ال تُـفي ُد َع َملِيﱠة ال َھ ْ
سة ﱢ
الر َ
مار َ
ُم َ
ران الدﱠم ھو :األمعاء الدقيقة  -القلب  -الرّئتان
َو
د
َن
ع
ل
ؤو
س
م
ال
ھاز
الج
ِ
َ ِ
َ ْ ُ

ب )1،5ن(
ضع ْال َكلِ َمات التﱠالِيَة فِي ْالفَ َراغَات َد َم ِويَة -ا ْلج ْ
س ِم  -ا ْلقَ ْل ُ
 الجواب الثاني َ :
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ميع أنحا ِء الجسم .في دَوْ َرة ُمغلَقَة تُ َس ﱠمى ال ﱠدوْ َرة
يضْ َمنُ القلب .د ََو َرانُ ال ﱠدم د ِ
َاخ َل أوْ ِعيَة الدموية .تَنقله إِلَى َج ِ
ال ﱠد َم ِويَة.
 الجواب الثالث  :اربط بين الجمل التالية مكونا معارف مدروسة2،5) :ن(
 تتم المبادالت التنفسية. الفضالت ضخ الدم إلى جميع األعضاء. لون الدم النقي لوجود ثاني األوكسجين. يضمن القلب ثاني اوكسيد الكربون. على مستوى الرئتين يطرحھا الجسم. لون الدم قاتم لوجود الجواب الرابع :أكمل1) :ن(
أتعرف على االتجاھات في النھار بواسطة الشمس و في الليل بواسطة النجم القطبي
 الجواب الخامس2) :ن(
الحظ الوثيقة A
ماذا تمثل ھذه الوثيقة ؟ تمثل ھذه الوثيقة :الجھاز الھضمي
ضع البيانات المناسبة على ھذا الرسم.

الفم
المرئ
المعدة
األمعاء
الغليظة

األمعاء الدقيقة

فتحة الشرج

بالتوفيق إن شاء ﷲ

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

