اسم الطالبة ................... :

دولة فلسطٌن
مدرسة القاهرة األساسٌة (ب) للبنات

الصف ....................... :

اختبار نصف الفصل العلوم والحٌاة
للصف الرابع األساسً لعام ()6107-6106
السؤال األول :أضع إشارة (√) أمام العبارة الصحٌحة و(×) أمام العبارة الخطأ01(:عالمات)
 -0القٌمة الغذائٌة للحلٌب أكبر من القٌمة الغذائٌة للمشروبات الغازٌة

(

)

-6الحنجرة عضو مشترك بٌن الجهاز الهضمً والجهاز التنفسً

(

)

ٌ-3تم هضم الطعام هضما ً جزئٌا ً فً المعدة

(

)

-4من أمثلة مغذٌات الطاقة الخبز والعسل

(

)

-5تبدأ عملٌة الهضم من فتحة الشرج

(

)

ٌ-6عد الكبد من مكونات القناة الهضمٌة

(

)

 -7ال تحتوي أجسام الحٌوانات على جهاز تنفسً

(

)

-8الطعام هو مصدر الطاقة األساسً لجسم اإلنسان

(

)

ٌ -9نصح بتناول الخضروات والفواكه بكثرة ألنها تساعد على الهضم

(

)

 -01من وظائف الجهاز الهضمً التخلص من الفضالت

(

)

_________________________________
السؤال الثانً  :أضع خط تحت اإلجابة الصحٌحة :

(5عالمات )

 -0العضو المسئول عن عملٌة تبادل الغازات هو( البلعوم -المريء  -الرئتان  -الحنجرة )
-2العضو المشترك بٌن الجهاز الهضمً والتنفسً هو( المعدة -البلعوم -اللسان -األنف

)

 -3أفضل مصدر للفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة هو(الدهون -الخضاروالفواكه -اللحوم-األرز )

 -4من ملحقات القناة الهضمٌة هً

( البنكرٌاس -المريء-المعدة -األمعاء الغلٌظة )

 -5أهمٌة أغذٌة البناءهً(الوقاٌة  -الطاقة الفورٌة -تجدٌد الخالٌا -الطاقة لمجهود عضلً )
_________________________
السؤال الثالث (:أ) -أكتب سلوك (اٌجابً أو سلبً )على الصور التالٌة :

سلوك..............

سلوك...............

سلوك.............

(8عالمات)

سلوك .......

(ب) -أكتب اسم األشكال التالٌة :

..............
...................
................
..............
(5عالمات )
السؤال الرابع  :اكمل العبارات التالٌة :
-0الٌنصح بتناول الدهون بكثرة ألنها تسبب السمنة و ..................
-6تقسم المغذٌات إلى ثالث مجموعات هً ................و  ..........و ..............
-3قاعدة الهرم الغذائً تشكل مجموعة الطاقة التً تتمثل فً ...............بٌنما قمته
تشكل مجموعة الطاقة التً تتمثل فً .................
-4وظٌفة األمعاء الغلٌظة هً امتصاص ..........من الطعام المهضوم والتخلص من
 ..............من فتحة الشرج .
 -5وظٌفة األنف فً الجهاز الهضمً  .............و  .....................الهواء .
( عالمتان)
السؤال الخامس :أقدم حالً لمشكلة سلمى :
سلمى تعانً من فقر دم ونحافة  ..ما نصٌحتك لحل مشكلة سلمى ؟

