مارس2019 :
املستوى :الثالثة ابتدائي ()3AP
اختبار الفصل الثّاني يف مادة الرتبية العلمية
التمرين األول  :أجيب بـ (صحيح ) أو (خاطئ) (2ن)
ـ الحيوانات متنوعة منها البحرية ومنها البرية ()..................
ـ تتنفس الحيوانات البرية تنفسا مائيا ().........................
ـ يختلف نمط تنفس الحيوانات باختالف الوسط الذي تعيش فيه ().................
ـ بعض الحيوانات البحرية تتنفس تنفسا هوائيا ()..................
التمرين الثاني 2( :ن)
/1أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة :
يحتاج النبات لنموه إلى ....................و.........................
في غياب الضوء ..................أوراق النبات و.................ثم تتساقط.
 /2أكتب عبارة تنتش أوال تنتش أمام كل جملة :
ـ وضعت بذور في تربة ولم تسق ().....................
ـ وضعت بذور في تربة و سقيت و عرضت للشمس ()..........................
التمرين الثالث 3(:ن)
تتكاثر النباتات الزهرية بعدة طرق .اذكر ثالثة من التي تعرفها واعط مثاال عن
كل منها .
ـ ......................مثل ..........................
ـ .....................مثل............................
ـ ....................مثل.............................
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الصفحة 2/1

الوضعية االدماجية 3(:ن)
 اضع الكلمات التالية في مكانها المناسب ألتحصل على فقرة مفيدة :
(الخزان ـ حنفية المنزل ـ المضخة ـ محطة التطهير ـ عداد الماء ـ مصادر في
الطبيعة ).
يستخرج الماء من  ،.................................و ينقل بواسطة األنابيب
نحو.....................وتستعمل ......................لضخ الماء إليه  ،بعدها ينقل
إلى ................................لتنقيته وتحليته  ،ومنها يوزع على المنازل لكنه
يمر قبل ذلك على ........................لحساب كمية المياه المستهلكة  ،وأخيرا
إلى ..............................ليصل الماء الشروب للناس .

بالتوفيق

الصفحة2/2
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تصحيح اختبار الفصل الثاني في التربية العلمية
التمرين األول  :أجيب بـ (صحيح ) أو (خاطئ) (2ن)
ـ الحيوانات متنوعة منها البحرية ومنها البرية (...صحيح)....
ـ تتنفس الحيوانات البرية تنفسا مائيا (.....خاطئ).....
ـ يختلف نمط تنفس الحيوانات باختالف الوسط الذي تعيش فيه (...صحيح)....
ـ بعض الحيوانات البحرية تتنفس تنفسا هوائيا (...صحيح).....
التمرين الثاني 2( :ن)
/1أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة :
يحتاج النبات لنموه إلى ....الماء.....و......الضوء......
في غياب الضوء ....تصفر....أوراق النبات و...تذبل.....ثم تتساقط.
 /2أكتب عبارة تنتش أوال تنتش أمام كل جملة :
ـ وضعت بذور في تربة ولم تسق (.....ال تنتش)......
ـ وضعت بذور في تربة و سقيت و عرضت للشمس (.....تنتش).....
التمرين الثالث 3(:ن)
تتكاثر النباتات الزهرية بعدة طرق .اذكر ثالثة من التي تعرفها واعط مثاال عن
كل منها .
ـ ....الدرنات.....مثل .....البطاطا......
ـ .....األبصال......مثل.....البصل........
ـ ....الفسائل......مثل......النخيل......
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الوضعية االدماجية 3(:ن)
اضع الكلمات التالية في مكانها المناسب ألتحصل على فقرة مفيدة :
(الخزان ـ حنفية المنزل ـ المضخة ـ محطة التطهير ـ عداد الماء ـ مصادر في
الطبيعة ).
يستخرج الماء من ......مصادر في الطبيعة ،.......و ينقل بواسطة األنابيب
نحو.....الخزان.....وتستعمل ......المضخة........لضخ الماء إليه  ،بعدها ينقل
إلى ........محطة التطهير.........لتنقيته وتحليته  ،ومنها يوزع على المنازل لكنه
يمر قبل ذلك على ....العداد........لحساب كمية المياه المستهلكة  ،وأخيرا إلى
.......حنفية المنزل.......ليصل الماء الشروب للناس .
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