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 ............  ..........................................................................:االسم و الّلقب 

  
في حّصة التربية البدنّية سقطت ياسمين أرضا فجرحت رجلھا، نھضت و آأن  :1السند 

 موضع الجرح فإذا به قيح أصفر فبادرت فتأّملت و في الغد أحّست بألم شديد .شيئا لم يحدث

  .بعالج جرحھا

  هل لك أن تذّآر ياسمين بأعراض الّتعّفن الجرثومي :  1-1التعليمة 

♦ ………………………………………………………………… 

♦ ………………………………………………………………… 

♦ …………………………………………………………………  

  أؤّطر االجابة الصحيحة في هذه االفادات:  2-1التعليمة 

 .القيح ناتج عن تلّوث البالزما ♦

 .القيح هو ضحايا الآريات البيضاء و الجراثيم  ♦

  . و الشفاءئ هو دليل البرالقيح ♦

  .ا ستستعمله ياسمين لمداواة جرحھاأسّطر م:  3-1التعليمة 

   صبغة اليود – ماء – شاش معّقم – قطن –مقّص 
  

هذه فرصة لدعم "و في القسم لفت جرح ياسمين انتباه المعّلم فابتسم قائال  : 2السند 

   وترسيخ درسنا في ماّدة االيقاظ العلمي سأختبرآم
  في الخانة المناسبة ) x( ضع العالمة 1-2التعليمة 

 المضاد الحيوي الشاش المعقم لقيحالت 

   ض قبل االصابة بھاالوقاية الجسم من األمر

    لعزل الجرح عن المحيط الخارجي

    لعالج الجسم من المرض بعد االصابة

  

   1معـ 

  2معـ 

   3معـ 

   2معـ 
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أربط الجرح المتعّفن بمآان العقد اللمفاوّية التي تبادر بالّتدخل لمقاومة :  2-2التعليمة 

  الّتعّفن الجرثومي 

 عقد لمفاوّية في مستوى الّرقبة -

 عقد لمفاوّية تحت االبطين -

 عقد لمفاوية في مستوى الحوض -

  

انقضت الحّصة الصباحّية و عادت ياسمين الى المنزل فوجدت أّمھا قد أعّدت  :3السند 

  مائدة عليھا أصناف من المأآوالت 

  عصير الليمون – برتقال – سلطة خضر – خبز – زيت الزيتون –لحم مشوي 

   صّنف هذه األغذية بوضع آل غذاء في مآانه من الجدول:  1-3التعليمة 
  

 أغذية الوقاية  أغذية الطاقة أغذية الّنمّو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  أآّون وجبة غذائّية متوازنة تناسب جّدها الشيخ عمر المريض:  2-3التعليمة 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

ل ليال فھو يشآو لطالما يالزم جّد ياسمين البيت منذ عھد الصبى فال نراه يتنّق: 4السند 

  مرضا على مستوى الرؤية 

   أحّدد مرض جد ياسمين:1-4التعليمة 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

  

  3معـ 

  1معـ 

 تعّفن جرح ياسمين
 برجلھا

   4معـ 
 2عــ

   4معـ 
 1عــ
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  اسم الفيتامين الذي يساعد على الوقاية من مرض جّد ياسمين أذآر: 2-4التعليمة 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول إسناد األعداد
  

  3 مـعـ 2 مـعـ 1 مـعـ 

 1 : 1عـ  0 0 0 انعدام التملك

 2 : 2عـ 1 0,5 2 1 2 1 دون التملك األدنى

 2 : 3عـ 2 1,5 4 3 4 3 التملك األدنى

 5 3 2,5 6 5 6 5 التملك األقصى

 

 

   4معـ 
 3عــ
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