
 

:........................اإلسم و اللقب  

....   6لقسم ا  

إيقاظ علمي 3الوحدة    تقييم  

2015فيفري   

1بئر الحفي  : المدرسة   

جمال براهمي :  المعلم   

 

  1/أرتب مراحل التعفن الجرثومي الموضعي

بروز القيح-  

اإلصابة بجرح-  

التورم-  

االحمرار-  

لمصابارتفاع درجة حرارة الموضع ا-  

 2/ أربط بما يناسب

 

إلشتماله على عدد كبير من الكريات الحمراء-                                  يتخثر الدم-  

لتمر بسهولة داخل الشعيرات الدموية-تكون الكريات الحمراء لزجة             -  

لتعرضه للهواء-يكون الدم أحمر                            -  

 3/أكمل بما يناسب 

 

 

 *دخلت ............................. الجلد من جراء ........................... .

*غادرت ........................... األوعية الدموية و إتجهت نحوى ...................... فتمططت 

 ........................... و إحمر موضع الوخز .

 4/أكتب صواب أو خطأ

د الفيتامينات في الخضر فقط*توج  

 *تمد السكريات الجسم بالحرارة و الطاقة

 *الدهنيات ضرورية لنمو الجسم و تجديد خالياه 

 

 

األدمة - وخزة اإلبرة - الكريات البيضاء - جراثيمال  

 العــــــدد

 ـــــــــــ

30 

 



 

 

 

 5/ أشطب الخطا

 *تخترق الكريات البيضاء جدران األوعية الدموية للتصدي للجراثيم.

عندما تتغلب الكريات البيضاء على الجراثيم.*يتكون القيح   

ل التعفن الجرثومي ال تتورم العقد اللمفاوية.عند استفحا*  

 6/أجيب عن األسئلة التالية:

 *لماذا يختلف سمك الجلد من موقع إلى آخر في جسم اإلنسان؟

.................................................................................................................... 

العقد اللمفاوية عند اإلصابة بتعفن جرح في الجسد*لماذا تتورم   

.................................................................................................................... 

 *كم تعيش الكريات الحمراء داخل جسم اإلنسان و أين تتحول بعد تحطمها؟

....................................................................................................................  

 7/ أكمل الفقرة  بما يناسب 

 

ة دع دض .......................م عيمكن أن يد ..............أبرز وأفضل عمل  تلقيحال يعتبر

ويجد  ...................لها رض قد يتع ..............هات ويوشت دقاتلة وض ..............

.قادر على مجابهتها نفسه غير  
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 اإلصالح

إيقاظ علمي 3الوحدة    تقييم  

2015فيفري   

1بئر الحفي  : المدرسة   

جمال براهمي :  المعلم   

 

  1/أرتب مراحل التعفن الجرثومي الموضعي

بروز القيح-  

اإلصابة بجرح-  

التورم-  

االحمرار-  

ارتفاع درجة حرارة الموضع المصاب-  

 2/ أربط بما يناسب

 

إلشتماله على عدد كبير من الكريات الحمراء-يتخثر الدم                                  -  

لتمر بسهولة داخل الشعيرات الدموية-تكون الكريات الحمراء لزجة             -  

لتعرضه للهواء-   يكون الدم أحمر                         -  

 3/أكمل بما يناسب 

 

 

.. .وخزة اإلبرة .... الجلد من جراء ......الجراثيم *دخلت ...  

 ت ... فتمطط....الجراثيم.. األوعية الدموية و إتجهت نحو... الكريات البيضاء*غادرت 

..... و إحمر موضع الوخز .األدمة  

 4/أكتب صواب أو خطأ

ضر فقط*توجد الفيتامينات في الخ  

 *تمد السكريات الجسم بالحرارة و الطاقة

 *الدهنيات ضرورية لنمو الجسم و تجديد خالياه 

 

2 

4 

5 

1 

3 

 خطأ

 صواب

األدمة - وخزة اإلبرة - الكريات البيضاء - الجراثيم  

 

 خطأ



 

 

 5/ أشطب الخطا

 *تخترق الكريات البيضاء جدران األوعية الدموية للتصدي للجراثيم.

 *يتكون القيح عندما تتغلب الكريات البيضاء على الجراثيم.

تتورم العقد اللمفاوية. *عند استفحال التعفن الجرثومي ال  

 6/أجيب عن األسئلة التالية:

 *لماذا يختلف سمك الجلد من موقع إلى آخر في جسم اإلنسان؟

.........................................بسبب تعرض بعض اعضاء الجسم أكثر من غيرها لالحتكاك.......  

الجسد *لماذا تتورم العقد اللمفاوية عند اإلصابة بتعفن جرح في  

لمفاوية  لتقوم ألن الكريات البيضاء عجزت عن التصدي للجراثيم في مستوى الجرح فنشطت العقد ال....

.....بدورها في القضاء على الجراثيم  

 *كم تعيش الكريات الحمراء داخل جسم اإلنسان و أين تتحول بعد تحطمها؟

..................................نستقر فيه اشهر  داخل الجسم ثم تتحطم وتتحول الى الطحال و 4تعيش ...  

 7/ أكمل الفقرة  بما يناسب 

 

ة دع دض ...الحصانة ..م عيمكن أن يد .وقائيأبرز وأفضل عمل  تلقيحال يعتبر

 ه غيرويجد نفس .اإلنسان ..لها رض قد يتع .إعاقات .هات ويوشت دقاتلة وض .أمراض

.قادر على مجابهتها  

 

الحصانة. –إعاقات  -أمراض -وقائي -نسان اإل  


