
 أ + ب)( ابتدائي الرابعة:  قسم                                            مفتشية التربية والتعليم االبتدائي
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   .......................................................:  اإلسم واللقب                                      بالمقرن الشهيد بوهني العلميابتدائية 

 الفصل الثاني لمادة التربية العلمية )اختبار (
 

 
  أجب بـ ( صحيح ) أو ( خطأ )  :    التمرين األول

دور الغالف الذي يحيط بالبذرة حمايتها من التلف    (                 ) -

يصل الماء بسهولة إلى المنازل المرتفعة بالنسبة للخزانات    (                 ) -

الماء في الطبيعة دورة متكررة وغير دائمة    (                 )  ةدور-

تبنى خزانات الماء في أماكن منخفضة عن المنازل  (                 ) -

 أربط بسهم   :  التمرين الثاني

               

 * رطوبة الجو (بخار) صلــــــب القطب المتجمد * 

 *البحـــــــــــــــــــــــر سائــــــــل المياه الجوفيــة * 

 *الثلــــــــــــــــــــــــج غـــــــــاز البــــــــــــــرك *
 

 أذكرها  شروط إلنتاش البذرة ثالث  :  الثالثالتمرين 

1-............................................................................................................................. ......................................

2-........................................................................................... ......................................................................

3-............................................................................................................................. ...................................
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 أ + ب)( ابتدائي الرابعة:  قسم                                            مفتشية التربية والتعليم االبتدائي
 2017/2018:  الموسم                                                      01مقاطعة المقرن 

   .......................................................:  اإلسم واللقب                                      بالمقرن الشهيد بوهني العلميابتدائية 

 الفصل الثاني لمادة التربية العلمية )اختبار تصحيح (
 

 
  أجب بـ ( صحيح ) أو ( خطأ )  :    التمرين األول

)  صحيحالتلف    ( دور الغالف الذي يحيط بالبذرة حمايتها من -

)  خطأيصل الماء بسهولة إلى المنازل المرتفعة بالنسبة للخزانات    (-

)   خطأدورة الماء في الطبيعة دورة متكررة وغير دائمة    (-

)    خطأتبنى خزانات الماء في أماكن منخفضة عن المنازل  (-

 أربط بسهم   :  التمرين الثاني

               

 * رطوبة الجو (بخار) صلــــــب المتجمد *  القطب

 *البحـــــــــــــــــــــــر سائــــــــل المياه الجوفيــة * 

 *الثلــــــــــــــــــــــــج غـــــــــاز البــــــــــــــرك *
 

 إلنتاش البذرة ثالث شروط أذكرها  :  الثالثالتمرين 

.................................... . الماء....... -1

................................................................................. الحرارة .................-2

.............. ......................................................................سالمة البذرة ...........................-3
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يصل الماء بسيصل الماء بسهول-

الماء في الطبيورة الماء في الطبيعة دو

 الماء في أماكننات الماء في أماكن منخ
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