
: ...................االسم واللقب   
: ..........................القسم   

:................السنة الدراسٌة   

االختبار التقٌٌمً للثالثً 
 الّثانً

السادسةالسنة   
إٌقاظ علمً: المادة    

 المدرسة االبتدائٌة
............................ 

.....................دائرة   

 

 

 
 
 

 1ـمع
   

 
 1معـ

   

 
 
 
 
 
 
 

 2معـ
 

 
 
 
 
 

 2معـ
 

 
 
 
 

 3معـ
  

 
 
 
 

:   1السند 

كان أبً ٌشّذب شجرة زٌتون فجرح إصبعه وسال دمه  
:  1-1التعلٌمة 

:  أكمل بما ٌناسب من المفردات التالٌة  
حمراء مستدٌرة ومقّعرة ................ و...............الّدم سائل أحمر اللّون ٌتكّون من 
ٌّات  .  بها نواة وغٌر منتظمة الّشكل ............ الوجهٌن عدٌمة الّنوى ، وكر

:  1-2التعلٌمة 
: أكتب الالفتات التاّلٌة فً مكانها من الجدول 

تنقل الغازات الّتنّفسٌة  -
تدافع عن الجسم   -
تنقل الغذاء إلى أعضاء  -

الجسم   

ٌّات البٌضاء الك ٌّات الحمراء ر البالزما  الكر

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

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

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

:   2السند 
إّنه جرح بسٌط سٌندمل بسرعة بعد غسله :" طلبت من أبً أن ٌطّهر الجرح لكّنه قال لً

."  بالماء
:   2-1ٌمة التعل

. هل توافقه الّرأي ؟ علّل إجابتك 
 .....................................................................................

  3السند 
ومن الغد الحظ أبً أّن موقع الجرح قد احمّر وانتفخ، وشعر أّن درجة حرارة ٌده قد 

. ارتفعت
:   3-1التعلٌمة 

الّظواهر حسب رأٌك ؟  ما سبب حدوث هذه 
 .....................................................................................

  4السند 
أال :" فأردفت ."لم أكن أعلم أّن جرحا بسٌطا ٌسّبب كلّ هذا:" تعّجب أبً مّما حدث له وقال

أن تطّهر جرحك وتشتري دواء تعلم ٌا أبً أّن الجلد هو ثانً خّط دفاعً للجسم كان علٌك 
. "  ضّد الكزاز 

:  4-1التعلٌمة 
أصلح الخطأ   

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

 
  5السند 

. ثّم قّدمت له مراحل تطهٌر الجرح لكّنً أخطأت فً ترتٌبها 



 
 3معـ

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 1معـ
   

 
 
 

 2معـ
    

:  5-1التعلٌمة 
أقرأ الّترتٌب ثّم أعّدله  

حقن الجرٌح بمصل مضاّد للكزاز  (  )  (     1) 
عزل الجرح عن المحٌط الخارجً  (  )  (     2) 
تطهٌر الجرح بمطّهرات  (  )  (     3) 

  6السند 
عاجل اعتنت أّمً بغذائه وقّدمت له وجبة فطور صباح تكّونت لتساعد أبً على الشفاء ال

. برتقالة  –عسل  –خبز  –حلٌب  –تّفاح  –بسٌسة  –جبن  –بٌض  –زبدة : مّما ٌلً 
:   6-1التعلٌمة 

: أصّنف األغذٌة وفق الجدول الّتالً 

أغذٌة الوقاٌة  أغذٌة الّطاقة أغذٌة البناء والّنمّو  

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

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

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

:   6-2التعلٌمة 
: ٌستجٌب للّتغذٌة الّصحٌة والسلٌمة  أضع فً إطار ما

شرب الماء أثناء األكل   -
تناول أغذٌة توّفر للجسم الوقاٌة والّطاقة والبناء   -
االقتصار على األغذٌة التً توفر الطاقة   -

  7السند 
اإلنسان عرضة لجراثٌم كثٌرة لذلك حرصت : " أثناء تناولنا لفطور الّصباح قالت أّمً 

ًّ على تلقٌحك ٌا  "  بن
:  7-1التعلٌمة 

أمام اإلفادة الّصحٌحة  ( ×)أضع عالمة 
: ٌتّم اللّجوء إلى إجراء الّتالقٌح لـ * 
مساعدة األطفال على تغذٌة متوازنة   -
ة الّتنّفس   - ٌّ ضمان استمرار عمل
ٌّة   - إكساب الجسم مناعة ضّد األمراض الجرثوم
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مستوى التملّك    
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 5  15المجموع 


