
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 )ن 2( :جانبھ السؤالینثم أجب عن  الدارة الكھربائیة البسیطة التالیة الحظ )1
 
  

  

  

  

 
 

 )ن 2(: أكمل بما یناسب )2

 ............................و................ و................ و................ تتكون الدارة الكھربائیة بالمنزل من 

  )ن 2(: ارة صحیحةأمام كل عب )×( أضع عالمة )3

    .یمكن قاطع التیار من قطع التیار الكھربائي عن المنزل

    .التربة ھي الطبقة السطحیة من القشرة األرضیة

    .الفرش الحرجي ھو الطبقة السطحیة من التربة

    .مكونات الفرش الحرجي مصدرھا الصخرة األم

 )ن 3( :من بین الكلمات التالیة بما یناسب الفقرة التالیة أتمم )4

  غبار – تخصیبھا –الحیة  – بتجمیعھا –تحویل  –نقل  –بتفتیت  –بتھویتھا  –دبال  –بتعقیم  –المجھریة  –تنقیتھا 

 .....................و .....................فمنھا كائنات تقوم : في التربة بوظائف مختلفة .....................الكائنات  تقوم

بقایا الحیوانات والنباتات شیئا فشیئا  ........................و .........................كائنات تقوم كدیدان األرض، ومنھا 

  .....................إلى 

 )ن 1(؟ لماذا تعتبر التربة وسطا حیا )5
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  2018دورة ینایر 

 مادة النشاط العلمي

 :ضع عالمة أمام كل مصباح یشتعل - أ

  1(المصباح(  

  2(المصباح(  

  3(المصباح( 

 ؟)2(و) 1(كیف تم تركیب المصباحین  - ب

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

 المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة –تطوان  –لجھة طنجة 
  المدیریة اإلقلیمیة لوزان
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 :اإلجابة عن السؤالین )1

 )ن 1.5( :ضع عالمة أمام كل مصباح یشتعلأ - أ

  1(المصباح(  

  2(المصباح(  

  3(المصباح( 

 )ن 0.5(. على التوازي )2(و) 1(تم تركیب المصباحین  - ب

 )ن 2(: أكمل بما یناسب )2

  .أسالك التوصیلو صھیرةو عدادو فاصلتتكون الدارة الكھربائیة بالمنزل من 

 )ن 2( :أمام كل عبارة صحیحة) ×(عالمة  وضع )3

    .یمكن قاطع التیار من قطع التیار الكھربائي عن المنزل

  ×  .التربة ھي الطبقة السطحیة من القشرة األرضیة

  ×  .الفرش الحرجي ھو الطبقة السطحیة من التربة

    .مكونات الفرش الحرجي مصدرھا الصخرة األم

 )ن 3(: المقترحة من بین الكلمات سببما ینا الفقرة التالیة أتمم )4

كدیدان األرض، ومنھا  تخصیبھاو بتھویتھافمنھا كائنات تقوم : في التربة بوظائف مختلفة الحیةالكائنات  تقوم

  .البدبقایا الحیوانات والنباتات شیئا فشیئا إلى  تحویلو بتفتیتكائنات تقوم 

 )ن 1( .توفرھا على الماء والھواء والغذاءل تعتبر التربة وسطا حیا )5

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –س األول واألسد –ن الموحد المدرسي االمتحا
  2018دورة ینایر 

  مادة النشاط العلمي
 )عناصر اإلجابة(

 المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
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