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2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
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.........................................: اسم و لقب التّلميذ

امتحان الفصل الثّانـــــــي في مادة التربية العلمية و التكنولوجية 

التمرين األول : ( 2.5 ن )                                                                                                                                     
                       "                                                                                                   خطأ " أَْو " صحيح " أُِجيُب بـــــ  -
                                          اْلَماُء َضُروٍريٌّ ِلَحيَاِة اْإلْنَساِن يَْحتَاُجهُ فِـي اْستِْعَماالَِت يَْوِميَِّة َكِثيَرِة                              - 

                                                .                                                               هُ ْيُر َشُروٍب يَِجُب تَِطِهيرُ يَِّة غَ َماُء اْلَحنَفِ  -     
ُروِرّيِ اْلِحفَاظ َعلَْيهِ اْلًماُء َمْوُجوٌد بَِكثَْرٍة ، لَْيَس مِ  -                                                                                                َن الضَّ

ْنَساُن نُفُايَاٍت َكثْيَرةً ِحيَن يَْستَْهِلُك َمَواًدا ُمْختَِلفَةً  -   –                                                                                     . يَُخِلُف اْإلِ
َحِة                                                                   نَتََخلَُّص ِمَن ؤالنُّفَايَاِت أَْيَن نََشاُء َو َمتَى نََشاُء ِألَنََّها الَ تَُمثُِّل َخَطًرا َعلَى الّصِ

                                         

          )                                                                                                                            ن  03: (  الثانيالتمرين 
فَاِت التَّ  -                                                                                                                        :  اليَة أَُصنُِّف فِـي َجْدَوٍل التََّصرُّ
 –أَْستَْعِمُل اْلَماَء بِِإْفَراٍط أَثْنَاِء اْالْسِتْحَماِم                                                -أَتَأَكَُّد َدائًِما أَنَّ َحنَِفيَاٍت اْلَمْنِزِل ُمْغلَقَةٌ بِِإْحَكام   -

                                     .                                                              أَْسِقي أَثْنَاَء النََّهاِر  -أَُراقُِب بِاْستِْمَراٍر َشبََكةَ تَْوِزيِع اْلَماِء  

ُف فِيِه ُمَحافََظةٌ ِلْلَماءِ  ُف فِيِه تَبْ    تََصرُّ ِذيٌر ِلْلَماءِ تََصرُّ  
................................................................... 

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

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

التمرين الثالث : ( 02ن )                                                                                                                                    - 
اماَات                     –أَنَابِيب  –التَّْوِزيع  –اْليَْوِميَّة  –َعدَّاد : أُْكِمُل اْلفََراَغ بِاْلَكِلَمِة اِلَمنَاِسبَِة   -                                   صمَّ

نِة ِمْن............... َء الشَُّروُب َعْبَر َشبََكِةيَِصلُنَا اْلَمِا اٍن َو َخاْلُمتََكّوِ َوَوتَْوِصيالٍَت ُمْختَِلفٍَة......................... زَّ
ِلتَْنِظيِم تَْوِزيِع اْلَماِء نَْحتَاُج اْلَحنَِفيَّةُ فَي االْستِْخَداَماٍت ........................... يَِقيُس َكميَّةَ اْلَماِء اْلُمْستَْهلَِك ، ....................

                                                                                                                         . اِلَكثِيَرِة ...................... 

التمرين الرابع : ( 2.5 ن )                                                                                                                                    
ِحيَحةَ  - َجابَةَ الصَّ  -                                                                                                                                    :أَْختَاُر اْإلِ

) أ(                                                  ............................................... .........................................:ِللتََّخلُِّص ِمْن النُّفَايَاِت اْلَمْنِزِليَِّة 
) ب(                                                                                                                                         أَْرِميَها فِي الشَّاِرعِ  –
 –) ت(                                                                              .         أَضعَُها ْفـِــي َكْيٍس اْلقَُماَمِة َو فِـي اْلَحاِويَِة اْلُمَخصََّصة –

.                 أْحِرقَُها فَـــــي فَنَاِء اْلَمْنِزِل 
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-ِ ٌّيٌّ ٍٍوروٍرٍ رُرُ ََرر ض َضَ ُءاُء اَم مالاْلْ
فففننَفِفِ-  نننحَح حال اْلْ ُءاُء رغْيرةةةفففييََّّةِة  َغاَم

سيس ي ، ل ٍة رررثثْرَرَ َثكَكَ ككب بِ وجُجودوٌدٌ وْوْ وم َمَ ُاُء اًم ْل
يثْيريَرة ِح ََث ك َكَ ََااااياياتاٍت ااففُ فففن نُ ُناُنُ اَس سْن ْإل

ى ُااُء و َوَ م ََاااشَشَ ش ن نَ نيْيْنَنَ َااياتاِت أ أَ افَ فلنُّ
             

                           (             
                          :  :  َةَّتاليةة َّالتَّ

َاااكَكام  ام   كككحْحْ ِإ بِِِإ لِمُُل ال-ةقَةٌ معْع عععتتَ تتسْسْ أأَ
اَهاِر هالن النََّّ َاءاء اااننَ نننثثْْ أي أََ يق .     قْس

ف رَصررُّ صتتََ n...........................................................
........................................................ontio

                                                 
ََ       ات              مااما اصمَّ
وووتتَوْوِص............................  وَو

ُاُج ال اتتَ تتتحْحْ حن نََ ااامَماءاِء ممم ال اْلْ وتَْوزِزيعيِع
                                  

                                
                                   

                                            
)ب(                                  

––) ) تت((               



 2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                          -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

تصحيح امتحان الفصل الثّانـــــــي في مادة التربية العلمية و التكنولوجية 
          أُ ُ                                                                                                                                                                     

         )                                                                                                                            ن  2.5: (  األولالتمرين 
                                         "                                                                                    خطأ " أَْو" صحيح " أُِجيُب بـــــ  -
                                               اْلَماُء َضُروٍريٌّ ِلَحيَاِة اْإلْنَساِن يَْحتَاُجهُ فِـي اْستِْعَماالَِت يَْوِميَِّة َكِثيَرِة                              -
-هُُب تَِطِهيُرْيُر َشُروٍب يَِجَماُء اْلَحنَِفيَِّة َغ-

ُروِرّيِ اْلِحفَاظ َعلَْيِه                                                                                              اْلًماُء َمْوُجوٌد بَِكثَْرٍة ، لَْيَس ِمَن الضَّ
ْنَساُن نُفُايَاٍت َكثْيَرةً ِحيَن يَْستَْهِلُك َمَواًدا ُمْختَِلفَةً  -  –.                                                                                      يَُخِلُف اْإلِ

َحِة                               نَتََخلَُّص ِمَن                                       النُّفَايَاِت أَْيَن نََشاُء َو َمتَى نََشاُء ِألَنََّها الَ تَُمثُِّل َخَطًرا َعلَى الّصِ

          )                                                                                                                            ن  03: (  الثانيالتمرين 
فَاِت التَّاليَة - :أَُصنُِّف فِـي َجْدَوٍل التََّصرُّ
 -أَْستَْعِمُل اْلَماَء بِِإْفَراٍط أَثْنَاِء اْالْسِتْحَماِم                                                -أَتَأَكَُّد َدائًِما أَنَّ َحنَِفيَاٍت اْلَمْنِزِل ُمْغلَقَةٌ بِِإْحَكام   -

                                                                                                   .أَْسِقي أَثْنَاَء النََّهاِر  -اْستِْمَراٍر َشبََكةَ تَْوِزيِع اْلَماِء  أَُراقُِب بِ 

ُف فِيِه ُمَحافََظةٌ ِلْلَماءِ  ُف    تََصرُّ فِيِه تَْبِذيٌر ِلْلَماءِ تََصرُّ  
أَتَأَكَُّد َدائًِما أَنَّ َحنَِفيَاٍت اْلَمْنِزِل ُمْغلَقَةٌ بِِإْحَكام   -  

أَُراقُِب بِاْسِتْمَراٍر َشبََكةَ تَْوِزيِع اْلَماِء   -  

أَْستَْعِمُل اْلَماَء بِِإْفَراٍط أَثْنَاِء اْالْستِْحَمامِ  -  
أَْسِقي أَثْنَاَء النََّهارِ  -  

التمرين الثالث : ( 02ن )                                                                                                                                    - 
 -                                                         تٍ اَمامَّ صَ  –يب أَنَابِ  –التَّْوِزيع  –اْليَْوِميَّة  –َعدَّاد : أُْكِمُل اْلفََراَغ بِاْلَكِلَمِة اِلَمنَاِسبَِة 

اٍن َو  التَّْوِزيـــــعيَِصلُنَا اْلَمِاَء الشَُّروُب َعْبَر َشبََكِة  نِة ِمْن َخزَّ                                          َوتَْوِصيالٍَت ُمْختَِلفٍَة  أَنَابِيـــــباْلُمتََكّوِ
ادٍ ــــعَ َو  اَماٍت يَِقيُس َكميَّةَ اْلَماِء اْلُمْستَْهلَِك ،  دَّ                                  ةُ فَيـــــــــــــِم تَْوِزيِع اْلَماِء نَْحتَاُج اْلَحنَِفيَّ ــــــِلتَْنِظيَصمَّ

ــــــــــــةاالْستِْخَداَماٍت                                                                                                           .             اِلَكثِيَرِة   اْليَْوِميـَّ

التمرين الرابع : ( 2.5 ن )                                                                                                                                    
ِحيَحةَ  - َجابَةَ الصَّ  -                                                :                                                                                    أَْختَاُر اْإلِ

 –) أ(.                                             أَضعَُها ْفـِــي َكْيٍس اْلقَُماَمِة َو فِـي اْلَحاِويَِة اْلُمَخصََّصة –: ِللتََّخلُِّص ِمْن النُّفَايَاِت اْلَمْنِزِليَِّة 
                                                                                                                                 أَْرِميَها فِي الشَّاِرعِ    

                                       .                                            أَضعَُها ْفـِــي َكْيٍس اْلقَُماَمِة َو فِـي اْلَحاِويَِة اْلُمَخصََّصة –) ب(     
.                 أْحِرقَُها فَـــــي فَنَاِء اْلَمْنِزِل  –) ت(    
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لتمري

s--ييُب بـــ يييجِجِ ُُ ُُُأأ
ٍوٍري-- َر ض َضرُر ُُاءاُءُ ااامَم مااْلْ
ةةةييََّّةِةِ َغ- يييِفِ فنَ نحَحَ حح ال اْلْ ُءاُء رغْيُر شاَم

سيس ي ، ل ةٍةٍ رثثْْرَرَ ََثكَكَ ككك ب بِ ودوٌد وجُجُ و َموْو ُاُء
يثْير َث َك َاااياياتاٍتٍ افُُ فن نُ ُاناُنُ اااسَسَ سْنْ ُف اْإلِ

ُاءاُء و َاااشَش ششش ن نَ نْينَن أ أََ ََااااياتاِتِ ااففََ فالنُّ

)           )                 نن 030(
َةالالية ة  ااََّّاا الت التََّّ تاِت افَ ::رَصرُّ

م  ام   ََاكَكَ ككحْحْ ِِإإإ ب بِِِِِإِإِ ةققََةةٌٌ ققللََ لللغْغ غغ ُم أس-زْنزل
اء   ه النه-َ َاء ااننََ نننثثْْ يقِقي أََ قسْسْ أَ

ت cocococo-ا أا أَنَّ ح ااامًمً مممائائِِ َّدككَُّد َد َ ككأأ أأأتتَ أََ
ب شب ٍٍٍراٍرٍ رَرَ رمْمْ مممتِتِ تتتساْس ْ ا بِ ببقاقِبُبُ ُأَُر

ccc
on

c
                                                 

اامممامامااصممََّّصَصَ––يب            تٍتٍَ
بيـــــب ياب َياليالٍَت مَ يييصِصِ وتَْو وَوَ

يفِفيَّ ففننََ ننحَحَ ححح ال اْلْ ُُاجاُجُ ااتتََ تْح ــــــــــــــــــــح نَ ي
                                        

                                                 
                                   

                                             
                               

                                   


