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بعد إجراء الفحوصات الالّزمة طلب الطّبيب من األم القيام بتحليل الدم :  )1( ّالسند
  .فرافقها ابنها مراد إىل مـخبـر التحاليل الطّبية

ّ             يـمثّل الرسم التايل عينة من دم األم ◌  
 

 
   1معـ 

  .عمر اجلدول التايل وفق الـمطلوب:  )1( ّالتعلیمة
 وظيفة كل مكون مكونات الدم

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

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

.................................................... ....................................................   
 .يف التربـيعة الـمناسبة" خطأ"أو " صواب"اُكتب :  )2( ّالتعلیمة     2معـ

  ميف الـجســم أعضــاء ال يصلهــا الـــد .......................  
  ات الـحمراءات البيضـاء أكثر عددا مـن الكريالكري .......................   
  ن مـن علـقـة ومصـلم الـمتخـثّر يتكـوالـد .......................   
  ئتنيم من ثنائي أكسيد الكربون يف مستوى الريتخلّص الد .......................   
 . لـمقطع عني معلّقا بعيادة الطّبيب فأخذ يتأملهرأى مراد رسـما:  )2( ّالسنـــد 

 
  1معـ 

 .أتـمم الرسم التايل بكتابة اسم كلّ جزء ووظيفته:   ّالتعلیمة
 

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

  

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

  
  

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

  

إنّ سبب إصابة : "بينت نتائج التحليل أنّ األم مصابة بفقر الدم فقال مراد :  )3( ّالسنـــد 
 " .يف األغذية اليت تتناوهلا) د(أمي بفقر الدم هو عدم تـوفّر الفيتامني 

 
  .ل مرادأصلح اخلطأ الوارد يف قو:  ّالتعلیمــة   3معـ 

  ................................................................................إنّ سبب إصابة أمي بفقر الدم هو: اإلصالح 

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

 

 

 ه مشتعال فتذكّر ما درساالحظ مراد بـمخبـر التحاليل الطبية موقدا غازي:  )4( ّالسنـــد 
  . عن مفهوم االحتراق يف اهلواء 

 
 .أكمل الرسم التايل بكتابة بقية العناصر الناجتة عن عملية االحتراق:  1ّالتعلیمة   1ـ مع
   

  
  
  
  

  
 

 
  2معـ 

  يف التربيعة الـمناسبة  ) ×(تـخير التعليل الصحيح بوضع العالمة :  2ّالتعلیمة 
 :يتم الكشف عن وجود ثنائي أكسيد الكربون خالل عملية االحتراق بـ * 
-سحق هلب الـموقد بصحن أبيض اللّون فيسود .   

   . وضع جبوار املوقد الـمشتعل تعكّر ماء اجليـر الـموجود يف كأس-

 

   . حدوث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل من هلب الـموقد-

 .رنّ جرس باب املنزل فذهب مراد وفتحه فوجد عمته قد جاءت لزيارة أمه:  )5( ّالسنـد 
 

  3معـ 
 :أصلح اخلطأ الوارد يف اإلفادة اآلتية :  ّالتعلیمة

  . ناتج عن التأثيـر احلراري للتيار الكهربائي اشتغال اجلرس الكهربائي-
 ........................................................اشتغال اجلرس الكهربائي ناتج عن التأثيـر :  اإلصالح -

انشغل مراد بـمطالعة جملّة علمية فوجد بإحدى صفحاا رسوما تتعلّق :  )6( ّالسنـــد 
 .لضوءبظاهرة احنراف ا

 
أتـمم رسم الشعاع الضوئي يف كلّ وضعية واُكتب اسم الظّاهرة الناتـجـة عن :  ّالتعلیمة  2معـ 

 .انـحراف الضوء
 الوضعية الثّانية الوضعية األوىل 
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  ............................................ :الظّاهرة ..................... ....................... :الظّاهرة 
  


