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 التمرين األول :

 الخاطئة:يحة و )خ( أمام العبارة أضع )ص( أمام العبارة الصح 

 ـ جسمي ال يحتاج إلى الهواء أثناء النوم )...........(

 ـ عندما أتغذى جيدا أنمو باستمرار ).............(

 ـ أتجنب األماكن الملوثة )...........(

 ـ ال أمارس الرياضة ألنها خطيرة )...........(

 ـ عملية دخول الهواء إلى جسمي تسمى زفير ).........(

  الثاني :التمرين 

 : أربط بين الجملة وما يناسبها 

        الرضيع                                       ـ له أسنان لبنية  

 عضالته قوية                                    ـ  

 الطفل                            يحبو وال يستطيع المشي  ـ 

                        ـ قامته طويلة وجسمه ثقيل    

                          الشاب             ـ يبكي عندما يطلب األشياء ألنه ال يتكلم 

 ـ يذهب إلى المدرسة االبتدائية  

 

 

 7102  :ديسنرب                                   (2AP)ابتدائي   الثانية:  ملستوىا

 الفصل األول يف مادة الرتبية العلنية اختبار 

 اللقب:..................

 االسم:..................
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 التمرين الثالث : 

 مأل الفراغ بالكلمات التالية )جذوره ـ يتوزع ـ الماء ـ أجزائه (أ 

ثم يمتص النبات األخضر ..............من التربة بواسطة ..................، ـ 
 يصعد و .................على كل ...................

 ـ أضع البيانات التالية في مكانها المناسب :

 أوراق      ـ       ساق       ـ     تربة     ـ    جذور    ـ   ماء        

 ـ أرسم مسار الماء على النبتة باللون األزرق 

 

 

 

 

 

 

 

ذهبت مريم إلى السوق لشراء بعض اللوازم ، وعندما عادت  : اإلدماجةالوضعية 

 أحضرت ما يلي :

ـ خضر ـ مشروبات غازية ـ كاشير ـ بيض ـ رقائق البطاطا ـ فواكه ـ سمك ـ  

 . شكوالطةعلبة 

المواد الغذائية ، فهناك أغذية غير صحية قالت لها أمها : لماذا أحضرت كل هذه 

 ال يجب علينا تناولها فقومي بفرزها اآلن .

 ـ ساعد مريم على فرز المواد إلى أغذية صحية وأغذية غير صحية :

 أغذية صحية أغذية غير صحية
 

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

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

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

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

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

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

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

......................... 
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 اختبار الفصل األول في التربية العلميةتصحيح   

 

 7102ديسمبر                                                            السنة الثانية 

أضع )ص( أمام العبارة الصحيحة و )خ( أمام العبارة الخاطئة التمرين األول : 

 ن(7.2:)

 ـ جسمي ال يحتاج إلى الهواء أثناء النوم )......خ.....(

 ـ عندما أتغذى جيدا أنمو باستمرار ).......ص......(

 ـ أتجنب األماكن الملوثة ).....ص......(

 ......(أمارس الرياضة ألنها خطيرة ).....خ ـ ال

 ـ عملية دخول الهواء إلى جسمي تسمى زفير ).....خ....(

 ن(3أربط بين الجملة وما يناسبها )التمرين الثاني : 

 ـ له أسنان لبنية                                        الرضيع        

              ـ عضالته قوية                        

 ـ يحبو وال يستطيع المشي                             الطفل 

 ـ قامته طويلة وجسمه ثقيل                           

 ـ يبكي عندما يطلب األشياء ألنه ال يتكلم             الشاب                          

 ية ـ يذهب إلى المدرسة االبتدائ                 

أمأل الفراغ بالكلمات التالية )جذوره ـ يتوزع ـ الماء ـ أجزائه التمرين الثالث : 

 ن(7.2()

ـ يمتص النبات األخضر ....الماء....من التربة بواسطة .....جذوره.....، ثم 

 يصعد و ....يتوزع.....على كل ...أجزائه.....

 ـ أضع البيانات التالية في مكانها المناسب :

 أوراق      ـ       ساق       ـ     تربة     ـ    جذور    ـ   ماء        
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 ـ أرسم مسار الماء على النبتة باللون األزرق 

     

   

 

 

 

 تربة      

      

ذهبت مريم إلى السوق لشراء بعض اللوازم ، وعندما عادت الوضعية اإلدماجة : 

 ن(7ما يلي :)أحضرت 

ـ خضر ـ مشروبات غازية ـ كاشير ـ بيض ـ رقائق البطاطا ـ فواكه ـ سمك ـ  

 علبة شكوالتة .

قالت لها أمها : لماذا أحضرت كل هذه المواد الغذائية ، فهناك أغذية غير صحية 

 ال يجب علينا تناولها فقومي بفرزها اآلن .

 غذية غير صحية :ـ ساعد مريم على فرز المواد إلى أغذية صحية وأ

 
 أغذية غير صحية

 
 أغذية صحية

 
 ...مشروبات غازية......

 ...كاشير....
 ...رقائق البطاطا......
 ...علبة شكوالتة......

 ....خضر......
 ....بيض.....

 ....فواكه......
 ....سمك......

 
  

  

 

 أوراق

 ساق
 ماء

 جذور

 تربة
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