
  

 في الّربیع الماضي شاركت نھى في رحلة إلى عین دراھم فرأت  :1الوضعیة 

الّزان والفرنان فانبھرت بكّل ذلك واندھشت إذ لم تر عنایة غابات الّصنوبر و

  . نامیة یانعة  و االزھار و االعشاب ورغم كّل ذلك فاألشجار.فالحّیة

   : 1 التعلیمة

  " :ال"أو " نعم "أجیب بـ ) 1

  تحتاج الّنبتة إلى األمالح المعدنّیة فقط. 

  

 ع سقي تنمو الّنبتة في رمل مغسول مع أسمدة كیمیائّیة م 

. 

  تنمو الّنبتة في تربة جاّفة 

   : 2 التعلیمة

  :عناصر التربة:    أشطب العنصر الدخیل

   البالستیك-       الھواء  -      الكلس -                                                

  فقالت لھا .أثناء الّتجوال داست نھى نبتة فقطعتھا من الّساق فأسرعت بغراستھا 

  ..........................................................دیقتھا لن تنمو ھذه النبتة ألّنص

عند تناول الّلمجة جلست نھى إلى ظّل شجرة فصاحت أنظروا إلى نسیج العنكبوت 

  .فقد علقت بھ ذبابة 

   .:علقت الذبابة بنسیج العنكبوت ألّن

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

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

  

    

  العدد المسند

20.... / 

تقییم مكتسبات  التالمیذ 
 في نھایة الثالثي الثالث

 إیقاظ علمي 

  ..................5: السنة : ...........................................اإلسم واللقب 

 

 

 

 

1معـ  

1معـ  

 

2معـ  

2معـ  

1معـ  



   :3 التعلیمة

  :أربط بین الحیوان وطریقة استھالكھ لغذائھ 

  مزیق الت                                        * 

                       اإلبتالع * العنكبوت 

  اإلمتصاص                                 * 

  :في الخانة المناسبة ) x(أضع العالمة 

  العنكبوت مستھلك من درجة أولى           

                      من درجة ثانیة

                      من درجة ثالثة 

  . في الغابة إّال وازدادت انبھارا بحجم أشجارھا وكثافتھا كّلما جالت نھى

   :4 التعلیمة

  .أفّسر العالقة بین كثافة األشجار والّنباتات وكثرة التساقطات 

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

 برك من الماء الباقیة لمّدة طویلة أمسكت واصلت نھى تجوالھا فالحظت وجود

ھذه الّتربة غنّیة :" بحفنة من التربة فالحظت أّنھا في شكل عجینة متماسكة فقالت 

  " باألمالح المعدنیة 

 ھل توافقھا ؟  - أ

  .إن وجدأصلح الخطأ  - ب

  جدول إسناد األعداد
    3مع   2مع   1مع 

  ب  أ  ج  ب  أ  ه  د  ج  ب  أ

-  0          0  0  0  0  0  

+  0.5          1  1  1  0  0  

++  1          1.5  1.5  1.5  0  0  

+++  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  

  

 

 

 

 

1معـ  

1معـ  

2معـ  

 

3معـ  

3معـ  


