
 

 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 

 

 

 ( . سطح, األ  استعمال, سوء  ,  متفرعة : ) في مكانه المناسب الصحيح الجواب ضع(( 1

  التغذية .  ..............ظهور أعراض  إلىيؤدي نقص غذاء النبات 

  األسمدة ليحسن انتاجه الزراعي . ............... إلىيلجأ الفالح 

  يات .الحنف كل إلىوظيفتها ايصال الماء  ................بين الحنفية والخزان أنابيب وتوصيالت 

   ألفقي .المستوى ا دائما في نفسفروع اآلنية المستطرقة الحرة للماء الساكن في  .............ون  ك  ت 

 

 ((  أكتب )صحيح( أمام العبارة الصحيحة و )خاطئ ( أمام العبارة الخاطئة .2

 بمعلومات تتضمن مجموعة من المعالم أو البيانات  ما يحدد موقع........................... . 

   اقول منحنيا يسمى الش  اقط سقوطا حرا يسلك مسارا الجسم الس........................... . 

 بذور أزهار األرز كبيرة تحمل أجنحة تسهل نقلها بواسطة الهواء........................... . 

  تتم دورة الماء في الطبيعة مرة واحدة كل عام........................... .   

 المخزون المائي والحالة التي هو عليها :اربط بين  ((3

              د  المياه الباطنية                 غاز الب ر 

            الضباب               صلب  النهر 

         ل  المحيط األطلسي                سائل   الشَّال 

  .أجب على ثالثة من خمسة (( 4

 ...........................................................................................................الماء المقطر خال من  

 ..............................................................................................................يحتوي السماد على  

 ..................................................................................................................من مصادر الماء  

 .........................................................................................يحتاج النبات األخضر لنموه إلى  

  ....................................................................................... ىاصفرار طرفي الورقة دليل عل 
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 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 

 ( . سطحمتفرعة ,  سوء , استعمال  , األ : ) الصحيح في مكانه المناسب الجواب ضع(( 1

  التغذية .  سوءظهور أعراض  إلىيؤدي نقص غذاء النبات 

  الفالحيانتاجه من األسمدة ليحسن  استعمال إلىيلجأ الفالح . 

  نفيات .كل الح إلىوظيفتها ايصال الماء  متفرعةبين الحنفية والخزان أنابيب وتوصيالت 

  فقي .توى األالحرة للماء الساكن في فروع اآلنية المستطرقة دائما في نفس المس سطحاألتكون 

 

 أمام العبارة الخاطئة . ((  أكتب )صحيح( أمام العبارة الصحيحة و )خاطئ (2

  َّصحيح ...د موقع ما بمعلومات تتضمن مجموعة من المعالم أو البيانات يحد....... . 

  خاطئ ...الجسم الس اقط سقوطا حرا يسلك مسارا منحنيا يسمى الش اقول....... . 

 خاطئ .....بذور أزهار األرز كبيرة تحمل أجنحة تسهل نقلها بواسطة الهواء........ . 

  خاطئ .......تتم دورة الماء في الطبيعة مرة واحدة كل عام....... .   

 (( اربط بين المخزون المائي والحالة التي هو عليها :3

 د              غاز                 المياه الباطنية  الب ر 

 النهر             صلب               الضباب 

        ل           سائل  المحيط األطلسي         الشَّال 

 (( أجب على ثالثة من خمسة . 4

 ..................................................نيةاألمالح المعد.....الماء المقطر خال من  

 .......ورأمالح األزوت , امالح البوتاسيوم , أمالح الفوسف.........يحتوي السماد على  

 ............لبحاراالثلوج , البحيرات , الوديان , المياه الجوفية , ..........من مصادر الماء  

 ........................................................غذاء....يحتاج النبات األخضر لنموه إلى  

  ................................نقص البوتاسيوم.... ىاصفرار طرفي الورقة دليل عل 
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