ماي 2018 :
املستوى :األوىل ابتدائي ()1AP
اختبار الفصل الثالث يف الرتبية العلمية
األول  :أضع ( صحيح ) أو (خطأ ) في المكان المناسب .
ال ّتمرين ّ
نستعمل مواد التطهير لقتل الجراثيم
عيد ميالدي حدث يتكرّر
ال ّنباتات تضرّ باإلنسان والحيوان
تتجمّد ّ
الزبدة عندما أعـرّ ضها للحرارة
نحتفظ بمواد ال ّتنظيف بين الموا ّد الغذائيّة
ال ّتمرين ال ّثاني  :ألوّ ن باألحمر قرص ال ّ
شيء الّذي يذوب بفعل الحرارة
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ال ّتمرين ال ّثالث :أكتب ( سائل)
الماء
.............

الصّخرة

أو ( صلب )
الحليب

ّ
الزيت

الجزرة

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

ال ّتمرين الراّبع  :أكمل الفقرة بالكلمة المناسبة :

( جمعنا ــ األشجار ــ الغابة ــ األزهار ــ نظيفا ــ )
ذهبت في نزهة مع عائلتي إلى...................فأكلنا ولعبنا بين...........
و................الملوّ نة ,وقبل العودة إلى المنزل ..............بقايا ّ
الطعام
في كيس وتركنا المكان ..................
ال ّتمرين الخامس  :أذكر ثالثة من فوائد ال ّ
شجرة .
تعطينا .................
تعطينا..................
تعطينا .................
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تصحيح إختبار الفصل ال ّثالث في مادّة ال ّتربية العلم ّية
األول  :أضع ( صحيح ) أو (خطأ ) في المكان المناسب (2,5.ن)
ال ّتمرين ّ
صح صحيح

نستعمل مواد التطهير لقتل الجراثيم

عيد ميالدي حدث يتكرّر

صحيح

ال ّنباتات تضرّباإلنسان والحيوان

خطأ

تتجمّد ّ
الزبدة عندما أعـرّ ضها للحرارة
نحتفظ بمواد ال ّتنظيف بين الموا ّد الغذائيّة

خطأ

خطأ

ال ّتمرين ال ّثاني  :ألوّ ن باألحمر قرص ال ّ
شيء الّذي يذوب بفعل الحرارة (1ن)

زبدة

نقود

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

شمعة

بوضة

ثلج

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

ال ّتمرين ال ّثالث :أكتب ( سائل)

الماء

الصّخرة

أو ( صلب ) ( 2,5ن)

الحليب

ّ
الزيت

الجزرة

سائل. .........صلب .........سائل. ..........سائل .........صلب..........
....
....
....
....
....

ال ّتمرين الراّبع  :أكمل الفقرة بالكلمة المناسبة 2,5( :ن)

( جمعنا ــ األشجار ــ الغابة ــ األزهار ــ نظيفا ــ )
ذهبت في نزهة مع عائلتي إلى .الغابة

فأكلنا ولعبنا بين األشجار.

واألزهار الملوّ نة ,وقبل العودة إلى المنزل جمعنا..بقايا ّ
الطعام
في كيس وتركنا المكان نظيفا.
ال ّتمرين الخامس  :أذكر ثالثة من فوائد ال ّ
شجرة (1,5ن)
تعطينا .الخشب................
تعطينا.ال ّثمار .................
تعطينا ّ
الظل.................
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