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 ن(2)األول: التمرين

ُن الِبطاَقة الِّتي َتُضمُّ َطعاًما ِصِحّيًا :    - ألَوِّ  

 

 

 

 ن(3الّثاني: )الّتمرين 

ا ُيناِسُبها:مَ  ُكلَّ ِعباَرة معَ  ْرِبطْ اِ    

َوَتطوُل َقاَمِتي .       ـ      ي                          َتْطَرأ َعلى ِجْسمِ ـ   

الِقَياَم ِبَبْعِض اْْلَْعَماِل . ـ                                َيْزَداُد َوْزِني        ـ   

َراٍت َكِثيَرٍة .  ـ      ى                            لَ أُْصِبُح َقاِدًرا عَ ـ  َتَغيُّ  

 الّتمرين الّثالث:)2ن(

ْكُتْب )ص( أو)خ( أَماَم اْلِعَباَرة الُمناِسَبة:اُ   

ِجْسِمي َيْحتاُج إلى اْلَهواء ِخالَل النَّوم )......(ـ   

يَّاَرات )......( ـ  ان السَّ ِقيُّ َيْحَتِوي َعلى ُدخَّ الَهواُء النَّ  
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ز  أر    
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اَحِة )......( ـ  أَْحَتِرُم أْوقاَت اْْلَْكِل َو أَْوَقاَت الرَّ  

َباِت اْْلَْخَضِر )......(ـ  الَماُء َضُروِرّي لُِنُموِّ النَّ  

 الّتمرين الّرابع: )3ن(

ُع (  -ْمَتصُّ يَ  -أُْكِمُل ِبَما َيلِي :  )الَماَء  - َيَتَوزَّ  

َباُت اْْلَْخَضُر..............  ........ َعْبَر ....... ِمَن الَوَسِط الِّذي َيِعيُش فِيِه َو ......... النَّ

 َكاِمل أْجَزاِئِه .
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 تصحيح اختبار الفصل األوّ ل في مادّ ة التّ ربية العلميّ ة 

 التّ مرين األوّ ل : )2ن

الِّتي َتُضمُّ َطعاًما ِصِحّيًا :   ة طاقَ البِ  نُ وِّ ألَ  -  

 

 

 

 

 التّ مرين الثّ اني: )3ن(

ها:بُ ناسِ ة مع ما يُ بارَ عِ  لَّ ط كُ بِ ارْ  -  

 َتْطَرأ َعلى ِجْسِمي                                   َوَتطوُل َقاَمِتي .     

 َيْزَداُد َوْزنِي                                         القَِياَم ِبَبْعِض اْْلَْعَماِل .

َراٍت َكِثيَرٍة .  أُْصِبُح َقاِدًرا َعلَى                                    َتَغيُّ

 التّ مرين الثّ الث:)2ن(

 أُْكُتْب )ص( أو)خ( أَماَم اْلِعَباَرة الُمناِسَبة:

(صَيْحتاُج إلى اْلَهواء ِخالَل النَّوم ) ِجْسِمي  

اَرات ) يَّ ان السَّ ِقيُّ َيْحَتِوي َعلى ُدخَّ ( خالَهواُء النَّ  

اَحِة ) ( صأَْحَتِرُم أْوقاَت اْْلَْكِل َو أَْوَقاَت الرَّ  

َباِت اْْلَْخَضِر ) (صالَماُء َضُروِرّي لُِنُموِّ النَّ  

 التّ مرين الرّ ابع: )3ن(

ُع (  -َيْمَتصُّ  -أُْكِمُل ِبَما َيلِي :  )الَماَء  - َيَتَوزَّ  

َباُت اْْلَْخَضرُ  َيْمَتصُّ  عُ  ِمَن الَوَسِط الِّذي َيِعيُش ِفيِه وَ  الَماءَ  النَّ َعْبَر َكاِمل أْجَزاِئِه . َيَتَوزَّ  
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وم  حُ لُ  ة  يَّ ازِ غَ  وبات  رُ شْ مَ    

 ُخَضر  و َفواِكه  
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