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 التّربية العلميّة و التّـكنولوجيّةاّدة  ـفي م الثّـانيل ـار الفصـاختب

 ن)2,5(أجب بصحيح (ص) أو خاطئ (خ) :   – 1

 ( ... ) . هـيبِ كِ رْ ر في تَ ـييِ غْ تَ  ثَ دَ ا إذا حَ ثً وَّ ـلَ الهواء مُ  رُ ـبَ تَ عْ يُ  -

 ة ( ... ) .نَ ول السَّ صُ فُ  لِّ ل في كُ ْيدّة اللَّ اوي مُ سَ هار تُ ة النَّ ـدَّ مُ  -

 ( ... ) . ضيب من األرْ رِ كب صغير قَ وْ هي كَ ون وزُ ة األُ قَ بَ طَ  -

 ( ... ) . مــارس 21ة هو ـنفي السّ  ارـهنَ  لوَ ـطْ أَ  -

 ( ... ) .ال ـعَ تِ د على االشْ ـاعِ سَ جين يُسِ نائي األوكْ غاز ثُ  -

 ن)4,5(   لي :ـا ية ممّ ـة المناسبـراغ بالكلمـإل الفـام – 2

 واء .ـاله  –  ةـامَّ السَّ   – ل ـقْ ـنَ   – م وْ ـيَ   –  هاسِ فْ نَ   –  البيئة  –  ضاألرْ   –  مسالشَّ   –  صانعالمَ       

 ة لَـ يدِ بَ  ..........ائل سَ وَ  مَلعْ تَ سْ يَ  واطن أنْ المُ  ىجب عليَ  ..........ث ر تلوُّ اطِ خَ من مَ  ..........اية حمَ لِ  -

 ة .اصَّ ارة الخَ يَّ ــن السَّ ـع

 .   ..........من الغازات  الهواءفية تصْ ات لِ حَ رشّ بمُ  .......... نُ ـاخِ دَمَ  دُ وَّ ـزَ تُ  -

  .  واحـدٍ  ..........ة دَّ في مُ   ..........ل وْ دور حَ و تَ  لةٍ كامِ  ةٍ نَ دّة سَ في مُ   ..........لوْ حَ   .......... وردُ ـتَ  -

 

 ن)3(  ن : ـْــــن المتناسبيــــن الجزأيْ ـاربط بسهم بي – 3

                 مـــارس 21•                        • ةــــــيَّ كِ وْ ــاألوراق الشَّ 

 ين الماءزِ خْ تَ  •                         • اقلسَّ مي لِ حْ ر اللَّ هَ ظْ المَ 

 اع الماءيَ ليل من ضَ قْ ـالتَّ  •                         • يــعـبيــدال الرَّ ـاالعتـ

  رـسبتمب 21•                         • ةــــــويلذور الطَّ ـــالجُ 

رـديسمب21••ويــــــتالب الشَّــِقاالْن

 ث عن الماءحْ البَ  •   •ي ــــريفاالعتــدال الخَ 
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ـُربـتبَعتَييْعييُُ--

تسنننهارهار تََّّة النة النََّّمـدـدَُّم-

ههي كون ون وزوُزُُُقة األة األُُبقَطبََط

ـــةة هونننــسسسننّفي السفي السـاارهـنهنَ

ـد علعـسااِعِيييسَسَسسجين يجين يُكسِسْألوْك

ماّـــةة ممبببـــة المناسبة المناسبمـكلم
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البيئ––ضضْْاألراألر

ىيجب عليَ..............ث  c
...من الغازات من الغازات هواء t َ ر حدور َحت ............ل ل حححوْوْت
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