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الّرابعة السنة: المستوى   

                                                                 
   د 60: التوقيت 

  

  ......................................................................... 
   التي غرسها والدي  مزروعاتال، قصدنا البستان أنا و أخي لتفقد الطقس رائع : - 1 - السند   

                 .  تكاثر النباتيشرح لي طريقة  أخيوكان                             
  طريقة تكاثر النباتمع أربط األعمال التي قمنا بها  :- 1- التعليمة            

                   
  التطعيم●    ●         النصفالى  في التربة هوطمرالعنب قطع أبي غصنا من شجرة 

  اإلفتسال ●    ●   متصال بالنبتة األمّ ناه وترك الياسمينمن نبتة  غصن ردم)(قمنا بطمر 
  الترقيد ●  ●اللوزغصن من شجرة  وثبته علىالمشمش جزءا من غصن من شجرة قطعت 

            
  ) في المكان المناسب أضع العالمة (أراد أخي اختبار معلوماتي فطلب مني أن  :- 2- التعليمة            

  الجدول.من                               
   

 
 
 

      أكتب التعليل   التطعيم؟التكاثر بطريقة سألني صديقي ماهر عن سبب استعمالنا  :- 3–التعليمة   
  .........................................................................استعملنا طريقة التطعيم                

           ..........................................................................................................  
  ، فاحتارت نظرت أمي إلى وجه أخي و كان محمّرا  رجوعنا الى المنزل عند : -2 -السند            

  قد مرض بالحمى .أخي و خافت أن يكون               
  

  طريقة التكاثر        
  النبتة   

  االفتسال  التطعــــيم     الترقـــيد
        الرمان

         اإلّجـــاص
        لــــــالف

        التــــــــــين
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  أصلح الخطأ إن وجد  :-1-التعليمة 
    ص بمفعول الحرارةبمفعول البرودة ويتقلّ  الزئبقيتمّدد 

...................................................................................................... 
  نستطيع التأكد من حرارة جسم ما باستعمال راحة اليد 

...................................................................................................... 
  درجة  99 وأقصاها 0تدريجات المحرار الطبي  أدناها 

.........................................................................................................  
  درجة 40درجة حرارة  جسم اإلنسان العادي هي 

.........................................................................................................  
  .أرتّب مراحل استعمال المحرار استعملت المحرار لقيس حرارة أخي ، :-2-التعليمة 

 الحرارةدرجة  أقرأ  -
  إلعادة الزئبق إلى الخّزانّج المحرار رأ -
  زمنيّة ّمدةضع المحرار تحت اإلبط أ -

         ارتحنا من تعب العمل ثم فتحنا كتابا يتحدث عن طرق تنفس الحيوانات  : - 3–السند           
   أكتب صواب أو خطأ  : - 1- التعليمة            

 ....................                   الحويصالت الرئويّة الغازي فييتّم التبادل  -
 ....................   عمليّة الزفير          الرئتين عنديدخل هواء المحيط إلى  -
  ....................           كّل الحيوانات التي تتنفّس في الماء تنفّسها غلصميّ  -
  تحريك األكل الساخن  وحذرتني مندعتني أمي لمساعدتها على طبخ الطعام  :-4-السند            

   .معدنيةة بملعق                       
  لكّل وضعيّة  أقّدم تعليال :- 1- التعليمة                        
  ملعقة خشبيّة لتحريك الطعام ألّن ..................................دعتني أمي الستعمال..... 
  رك باب الثالّجة مفتوحا لـ ............................................دم تعيحرص أبي على  
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