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 : أربط كّل حاّسة مع العضو الّذي يناسبها .رين األّول الّتم

 

الّرؤية            الّتذّوق             الّسمع                اللّمس            الّشم  

                                                                                          

                         

 

 

 

 

  الّتمرين الّثاني : أجيب بــ  ) صحيح (  أو  ) خطأ (

فقط  )..........(  ر بالمشيآخ أتنّقل من مكان إلى  

 األغذية الّتي أتناولها مصدرها حيواني و نباتي ومعدني ) ..............( 

 القلب ينبض في الّنهار و يتوّقف في اللّيل ) ...............( 

..( دون تنّفس )...............ال يمكنني العيش   

 

 0281  :مارس                        ( 1AP)ابتدايئ  الأوىل: املس توى 

 العلميةالرتبية يف مادة  الثاينلفصل اختبار ا
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 الّتمرين الّثالث : أصّنف الحيوانات إلى  : ) متوّحش  ـ أليف (

  

 

 

 

 

 

 الّتمرين الّرابع :أرّتب الكلمات  ألحصل على جملة مفيدة .

   

                                                                    

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

 

 التمرين الخامس : أكمل الفقرة بالكلمات المناسبة  : 

) الحسنة ـــ يدّي ـــ   أسناني ــ صّحتي (                

 ألحافظ على ................. ألتزم بالعادات ...............عند األكل . 

 فأغسل ................قبل األكل . 

 وأعتدل في الجلوس , وأنّظف ...................بعد األكل . 

 

 

األسد       .................

        
 البقرة ...............

 الّد ب  ...............

 الّدجاجة  ..............

 المتوّحشة  

     

 الحيوانات
      

تعيش  

   

 في الغابة
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 ن5,2: أربط كّل حاّسة مع العضو الّذي يناسبها .الّتمرين األّول 

 

الّرؤية            الّتذّوق             الّسمع                اللّمس            الّشم  

 

 

 

 

 

 الّتمرين الّثاني : أجيب بــ  ) صحيح (  أو  ) خطأ ( 5ن

( خطأ     أتنّقل من مكان إلى آخر بالمشي فقط  ).  

 ( صحيح    و نباتي ومعدني ) األغذية الّتي أتناولها مصدرها حيواني

..( خطأالقلب ينبض في الّنهار و يتوّقف في اللّيل )   

..( صحيحال يمكنني العيش دون تنّفس ).  

 

 

 

 

 0281: مارس                              (1AP)ابتدايئ  الأوىل:املس توى 

 العلميةالرتبية يف مادة  الثاينلفصل اختبار اتصحيح  
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 الّتمرين الّثالث : أصّنف الحيوانات إلى  : ) متوّحش  ـ أليف (  5ن

 

 

  

 

 

 

 الّتمرين الّرابع :أرّتب الكلمات  ألحصل على جملة مفيدة . 5,2ن

   

 

 تعيش الحيوانات المتوحشة في الغابة .

 التمرين الخامس :أكمل الفقرة بالكلمات المناسبة  : 1ن

 ) الحسنة ـــ يدّي ـــ   أسناني ــ صّحتي ( 

الحسنة   عند األكل .                ... ألتزم بالعادات ...صّحتيألحافظ على   

 يدّي   قبل األكل .                فأغسل .

   أسناني  بعد األكل               وأعتدل في الجلوس , وأنّظف ..

 

 

األسد       متوحش

        
...............أليفة  البقرة 

 الّد ب  ...............متوّحش

 الّدجاجة  ..............أليفة

تعيش   الحيوانات المتوّحشة  

   

 في الغابة
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