
                                                                                                                  
 بسم هللا الرحمه الرحيم

 وزارة التربية والتعليم
  طيبة والوسطيةال ئيمديرية التربية والتعليم / لوا

 مدرسة عثمان بن عفان االساسية للبنين 

 امتحان أول للفصل الدراسي الثاوي لمادة التربية المهىية للصف السادس االساسي
   2929 - 2910 لعام       

 دقيقة .45 مدة االمتحان :                                                                                      :اسم الطالب 

 :اليوم والتاريخ                                                                              الشعبة :         

 .(  2( , علما بان عدد الصفحات )  3وعددها  ) جميعها ملحوظة : أجب عن االسئلة االتية 

 عالمات ( 19) :ؤال االول ــــــــــــــــــــالس

 صح امام العبارة الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :  أشارهضع  

 : )   ( تهدف الى الحد من الوقوع الحوادث المرورية التي قواعدالالسالمة المرورية :عبارة عن مجموعة من  

 ور الطريق : )   (ل أكثر تعرضا للحوادث في أثناء عبيعد االطفا 

 : )   ( عنصر أساسي في تصميم الحدائق وتزيينهاالنباتات على اختالف أنواعها  

   : )   ( تعد الحوادث المرور من أبرز المشكالت التي تهدد سالمة أفراد المجتمع 

 : )   ( أثناء السير على الطرقات ليال اللون يجب ارتداء مالبس قاتمة  

 : )   ( نسبيا منخفضةتحتاج أبصال الزينة الصيفية الى درجات حرارة  

 : )   ( ثناء قطع الشارع يجب عدم انتباه أو النظر يمينا وال يسارافي أ 

 (   : ) من أهمية النباتات القدرة على منح أكسجين 

 : )   ( ي تشتيل يفضل عدم تعقيم صواني تشتيل صوان عند زراعة البذور في 

  : )   (  يجب على المشاة عدم اتباع قواعد المرور االمن في أثناء عبور الطريق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتبع الصفحة الثانية ...



 عالمات ( 5ؤال الثاني : ) ـــــــــــــــــــــالس

الزينة بجمال أوراقها وأشكالها وأزهارها , وقد سعى االنسان منذ القدم الى  تتميز النباتات 

 تكثيرها وزراعتها  , والمطلوب :

 

 ما المقصود بالتكثير النباتات الزينة ؟ -1

 

 -1طرائق لتكثير نباتات الزينة , أذكر اثنتين منها ؟  هناك عدة  -2

                                                                    2- 

 يجب تعقيم صواني تشتيل المستعملة بمواد التعقيم مناسبة قبل أعادة استعمالها , علل ذلك ؟ -3

 

 تعفن ؟ كيف تحافظ على البذور التي تجمع لألغراض تكثير من -4

 

 

 

 

 عالمات ( 5ؤال الثالث : ) ــــــــــــــــــــلسا

, اتات الزينة الداخلية والخارجية بالعقل من طرائق الرئيسة لتكثير نبالزينة النباتات  يعد تكثير  
 والمطلوب  :

 ما المقصود بالعقلة الزراعية ؟ -1

 -1 أنواع العقل ) النباتية ( الزراعية ؟ اثنتين من اذكر -2

 فائدة هرمون التجذير في العقل الزراعية ؟ما  -3

 وضح كيفية عمل عقلة زراعية ؟ -4

             

 

 

 ( انتهت األسئلة   )

 . المعلم : ابراهيم بني عيسى

 


