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I. ن21( اقةالط –الكھرباء :  العلوم الفیزیائیة( 
  )ن3( ؟ ما ھي عناصر الدارة الكھربائیة التي تؤدي الوظائف التالیة -1
 : ..........................................        الكھربائیة المستھلكة كمیة الطاقة حساب* 
 ...: ....................................... ا عند حدوث خلل ماالتیار الكھربائي تلقائی قطع* 
 : ..........................................التحكم في تشغیل المصباح                        * 
  )ن2(: خطأ   صحیح   أو    ـ جیب بأ -2
 
 
 
 
  
  
  
  )ن4( : منزلیةلدارة كھربائیة ا یمثل الشكل تركیب -3
 :تتكون الدارة الكھربائیة الممثلة في الشكل جانبھ من نوعین من األسالك وھي -أ

  )ن1(...................................... لونھ ................................... سلك 
  )ن1(...................................... لونھ ..................................السلك 

  )ن1.5(الموجودین في التركیب؟  Aو L1 ما اسم العنصرین  -ب
L1  .................................... :– A .... :.................................  

  )ن0.5(؟  L2و  L1ما نوع تركیب العنصرین  -ج
..........................................................................................  

  
  )ن3( :الجدول بما یناسب  مألأالحظ الصور ، ثم أ -4

  

      

        مصدر الطاقة

        الكھرباءنوع محطة تولید 

II. ن8(التربة :  العلوم الطبیعیة( 
  )ن3( : صل بخط بین الوسیلة ودورھا فیما یخص حمایة التربةأ -1

  التربة خصیبمن طرق ت    المتفسخة تالنباتا  الدیدان والحشرات وجذور
  

  المواد العضویة للتربة نُ وِّ كَ تُ     حرث األرض وإغناؤھا بأسمدة عضویة
  

  الحد من انجراف التربة بفعل المیاه    تبناء المدرجات و المصطبا
 )ن4( : صنف المواد اآلتیة في الجدولأ -2

 أوراق میتة – بكتیریات – دیدان األرض - رمل دقیق -  طین –عدیدات األرجل  - فطریات – بقایا األغصان

 مواد عضویة مواد معدنیة دقیقةمرئیة و كائنات  )لةمحل(كائنات مجھریة

        

  )ن1( : التربةھواء في أبین كیف أكتشف وجود ال -3
.........................................................................................................................................................  

  

  �ٔاكدميیة سوس ماسة 
  تزين�تاملد�ریة إالقلميیة ب 

م موالي رش�ید/م  

  �خ�بار املو�د احمليل �ىل صعید املؤسسة
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  ال�شاط العلمي
  2017دورة ینا�ر 
  د 45: مدة إالجناز

 *ٔ�جب عن ا�ٔس�ئ� �ىل الورقة نفسها*

 
  ..................................................:...........امس املتعمل

  ....................................................:.....رمق �م��ان

  
  20: ....................../النقطة ا�هنائیة 

..............................:.........امس وتوق�ع ا�ٔس�تاذ املصحح  

    وسلك الطور األرضيیحدث  الصْعُق الكھربائي عند تَماّسِ السلك 

ھیرةُ دائما على تُـ ــُب الصَّ     طورسلك الركَّ

    بالمنزل على التوازي الرئیسیة في الدارة الكھربائیة رات الفرعیةالداتُركَّـُب 

    السلِك الُمحاِیِد أحمرلوُن 
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III.  ن21(الطاقة  –الكھرباء : العلوم الفیزیائیة( 
  )ن3( ؟ ة الكھربائیة التي تؤدي الوظائف التالیةما ھي عناصر الدار -1
 )ن1( العداد:         حساب كمیة الطاقة الكھربائیة المستھلكة* 

 )ن1( الفاصل:  قطع التیار الكھربائي تلقائیا عند حدوث خلل ما *

 )ن1(قاطع التیار:                         التحكم في تشغیل المصباح* 

  )ن2(:   و   خطأصحیح   أ  ـ جیب بأ -2
 
 
 
 
  
  
  
  )ن4( : لدارة كھربائیة منزلیةا یمثل الشكل تركیب -3

  )ن0.5( أحمر لونھ) ن0.5(الطور  سلك -أ

  )ن0.5( أزرق لونھ) ن0.5(المحاید  السلك

  )ن0.75( صھیرة:  A – )ن0.75(مصباح :  L1 -ب

  )ن0.5( على التوازي تركیب -ج

  )ن3( : یناسبالجدول بما  مألأالحظ الصور ، ثم أ -4
  

      

  )ن0.5(الریاح  )ن0.5(میاه السد  مصدر الطاقة
األلواح / الشمس 
  )ن0.5(الشمسیة

  )ن0.5(الكھروشمسیة  )ن0.5(الكھروریحیة  )ن0.5(الكھرومائیة  نوع محطة تولید الكھرباء

IV. ن8(التربة :  العلوم الطبیعیة( 
  ))ن1+ن1+ن1( : صل بخط بین الوسیلة ودورھا فیما یخص حمایة التربةأ -1

  التربة خصیبمن طرق ت    المتفسخة تالنباتا  الدیدان والحشرات وجذور
  

  المواد العضویة للتربة نُ وِّ كَ تُ     حرث األرض وإغناؤھا بأسمدة عضویة
  

  الحد من انجراف التربة بفعل المیاه    بناء المدرجات و المصطبات
 )ن4( : صنف المواد اآلتیة في الجدولأ -2

 مواد عضویة مواد معدنیة دقیقةمرئیة و كائنات  )لةمحل(ریةكائنات مجھ

   –) ن0.5( فطریات
  )ن0.5( بكتیریا

 –) ن0.5( عدیدات األرجل
  )ن0.5( دیدان األرض

   –) ن0.5(طین 
  )ن0.5( رمل دقیق

 – )ن0.5( بقایا األغصان
  )ن0.5( أوراق میتة

   : التربةأبین كیف أكتشف وجود الھواء في  -3
  )ن1( .التربة في إناء بھ ماء ، فنالحظ تصاعد فقاعات الھواء  نضع عینة من

  

  �ٔاكدميیة سوس ماسة
  تزين�تاملد�ریة إالقلميیة ب 

  رش�یدم موالي /م

  �خ�بار املو�د احمليل �ىل صعید املؤسسة
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  ال�شاط العلمي
  2017دورة ینا�ر 
  د 45: مدة إالجناز

  *نفسها الورقة ٔ�جب عن ا�ٔس�ئ� �ىل*

  

  عنارص إال�ابة

  و

  سمل التنق�ط

  )ن0.5( خطأ  وسلك الطور األرضيیحدث  الصْعُق الكھربائي عند تَماّسِ السلك 

  )ن0.5( صحیح  طورتُـركَّــُب الصَّھیرةُ دائما على سلك ال

  )ن0.5( صحیح  بالمنزل على التوازي الرئیسیة في الدارة الكھربائیة الدارات الفرعیةتُركَّـُب 

  )ن0.5( خطأ  أحمرلوُن السلِك الُمحایِِد 


