
 

  

 

 

 

 

ن3                                                 :ماهً عىاصش انذاسج انكهشتائٍح انرً ذؤدي انىظائف انرانٍح  - 1  

تِح    .................................................                      . ِح ساُب  كمت  الساتِح  الكهرسامتِح  اكُب ْس َتكْس َتلَت ♠      

...................................................           َقْطُع التيار الكهربائي تلقائيا عند حدوث خلل ما  ♠       

...................................................                          َفـْتـُح وإِْغـالُق الـدارِة الكهربائـيـِة  ♠       

                                         ن4                                                        : اسسم داسذٍه كهشتائٍرٍه حسة انمطهىب أسفم اإلطاس– 2

 

 

 

 

 

ن3                                                                                                  :أذمم انعثاساخ انرانٍح - 1    

. ألنكس تح وي ع ى  اكو ء و اكسء.............................ت كى  ا هرت  ▪  

. هً أجود أنو ع  ا هرت............................  ا هرت   ▪ 

.........................................تلون أور ق  ألشجسر  اك  سالت طبقت  فوق سلح  ا هرت ت كى   ▪ 

ن4                                  : امال انجذول انرانً اسرىادا إنى ما ذطشقد إنٍه فً دسوط انىشاط انعهمً – 2   

 مكسرست ضسرة رسابمئت مكسرست نسفعت ا بمئت

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

ن2                                                         : اعط جهاصٌه ٌحىالن انطاقح انكهشتائٍح إنى طاقح حشاسٌح– 1  

   *         ...........................................................................  

   *............................................................................  

ن3                                          : اركش سثثٍه ٌؤدٌان إنى صٌادج اسرهالك انطاقح انكهشتائٍح تانمىضل– 2  

      *   ............................................................................  

      *............................................................................  

  ن1                 ما وىع انطاقح انزي ٌىرج عه ذخمٍش انىثاذاخ وسوز انحٍىاواخ فً معضل عه انهىاء ؟ – 3

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

 

 موضوع الكهرباء

 موضوع الطاقة

 موضوع التربة

 دارة كهربائٌة مركبة على التوازي دارة كهربائٌة مركبة على التوالً

 

 

 وصاسج انرشتٍح انىطىٍح وانركىٌه انمهىً

 األكادٌمٍح انجهىٌح نهرشتٍح وانركىٌه

 جهح 

 انمذٌشٌح اإلقهٍمٍح

 مجمىعح  مذاسط 

 

 

 اإلسم انكامم نهرهمٍز

………………………………………

……………………………………… 

  دقٍقح45: مذج اإلوجاص



 

 

 

ن3                                                 :مبهً عىبصش انذاسح انكهشثبئٍخ انزً رؤدي انىظبئف انزبنٍخ  - 1  

جِح    انعذاد                         . ِح ساُب  كٍج  الساجِح  الكهةساٍجِح  اكُب ْس َتكْس َتلَت ♠      

ُع التيار الكهربائي تلقائيا عند حدوث خلل ما  ♠      انصهٍشح.              َقْط  

ـُح وإِْغـالُق الـدارةِ الكهربائـيـِة  ♠      قاطع التٌار.                              َفـْت  

                                         ن4                                                        : اسسم داسرٍه كهشثبئٍزٍه حست انمطهىة أسفم اإلطبس– 2

 

 

 

 

 

 

ن3                                                                                                  :أرمم انعجبساد انزبنٍخ - 1    

. ألنكس تح وي ع ى  اكو ء و اكسءمسبمٍخت كى  ا هةج  ▪  

. هً أجود أنو ع  ا هةجانطٍىٍخ  ا هةج   ▪ 

.انفشش انحشجًتلون أور ق  ألشجسر  اك  سالج طتقج  فوق سلح  ا هةج ت كى   ▪ 

ن4                                  : امال انجذول انزبنً اسزىبدا إنى مب رطشقذ إنٍه فً دسوط انىشبط انعهمً – 2   

 ممبسسخ ضبسح ثبنجٍئخ ممبسسخ وبفعخ نهجٍئخ

. تشجٍع  ا شجٍه*  

. ا ب  ا هةج وتكوٌ كس*  

. إل ثسر من  س عكسل  ألسكذث  الٍكسوٌج*  

.رمً  ألعكذث و اتلسرٌسح  اك  عك ج فً  ا هةج * 

 

.إضسفج  ا كسد  ا ق ٍذي*  

.  اهعً  اجساه*  

.إاقسء مخ فسح  اكصسنع فً  ا هةج * 

 

 

ن2                                                         : اعط جهبصٌه ٌحىالن انطبقخ انكهشثبئٍخ إنى طبقخ حشاسٌخ– 1  

   ѫمجفف  اشعه ѫ ملو ث  كهةساٍج ѫ مذفأث ѫًفهن  كهةسا          ...  

ن3                                          : اركش سججٍه ٌؤدٌبن إنى صٌبدح اسزهالك انطبقخ انكهشثبئٍخ ثبنمىضل– 2  

   ѫتشغٍل عذد  تٍه من  اكصسةٍح       .  

   ѫتهك  اكصسةٍح مضسءث فً غهف غٍه م  غ ج .  

   ѫتشغٍل جكسز كهةساج اكذث طوٌ ج    .  

   ѫس عكسل مصسةٍح وأجكزث  كهةساٍج ر ح اذرث  تٍهث  .  

  ن1                 مب وىع انطبقخ انزي ٌىزج عه رخمٍش انىجبربد وسوس انحٍىاوبد فً معضل عه انهىاء ؟ – 3

   ѫالطاقة الحرارية    .  

 

 موضوع الكهرباء

 موضوع الطاقة

 موضوع التربة

 
 

 دارة كهربائٌة مركبة على التوازي دارة كهربائٌة مركبة على التوالً

 

  سهم انزىقٍط+رصحٍح انىشبط انعهمً 



 

 

 

 

 

 

 

 

ن2  ؟ ما ها عماصا ال ارا الكصرمائيا ماملنزل       

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

ن3 : كتباصحئحاأواخطأاأ مماكلاجملي          

  .........................                                                       انتٍاز انكهستائً انمىصنً خطٍس  ♠   

.........................                        انتسكٍة انكهستائً تانمىصل هى تسكٍة عهى انتىاشي ♠    

.........................                     انتسكٍة انكهستائً تانمىصل تسكٍة غٍس أحادي انطىز ♠      

   

 

ن    2:اعفا افصد تا اتمائياو نقلكماد خلاإلاطما       

.خطة-   زمم – طٍه – أسالك – ثىب – هىاء –ماء   

 مكونات التربة

 

 

 

 

 

  ن1؟أذكصانو ينا نا لحئو نمتا اتياتعيشافها اتر يل   

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

  ن2؟ا كتباصحئحاأواخطأاأ مماكلا بمار  

 ●      .........................                                                                 انرتال مادة عضىٌة متحههة ذات نىن أسمس

 ●                                                                                                                                             ......................... انتستة خهٍظ متجاوس

.........................                   تكىن أوزاق األضجاز وأغصاوها انفسش انحسجً عىدما تسقظ خسٌفا فىق انتستة ● 

.........................                                                                                انتستة وسظ غٍس صانح نهعٍص ● 

 امىىنكة امىغربية

وزارة امتربية اموطٌية وامتكويي امىهٌي 

 وامتعنيه امعامي وامبحث امعنىي

 األكاديىية امجهوية منتربية وامتكويي

 جهة 

 امىديرية اإلقنيىية

 ودرسة 

 

 وحدة النشاط العلمي

2020دوارايعميصا  

:اإلسه امكاول  

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

:رقه االوتحان   

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

  دقيقة45: امىدة

 

ن5امكهرباء : امىوضوع األول  

ن5امتربة : امىوضوع امثاًي  
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1 

2 

1 

2 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

ن1,5أخضز- أصفز- أحمز- أسرق: ضع الكلماخ التاليح في المكان المىاسة       

  واىضيل.............. .......... واىضيل اىمحاٌذ ىىوه ........................فضيل اىطىر ىىوه :  ٌرم ذمٍٍز أصالك اىذارج اىنهرتائٍح تاىمىزه عه طرٌق أىىاوها۞        

.........................األرضً ىىوه    

ن2:صل تخظ كل عىصز تدوري       

 

 

 

1,5:شة حزيك تأحد المصاوع وتعد الثحث عه السثة، تثيه أن هىاك تماسا كهزتائيا           

ن0,75؟ مٍف ٌحذز اىرماس اىنهرتائً  ♠     

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

ن0,75؟ مٍف ٌمنه ذجىة أخطار اىرٍار اىنهرتائً ♠    

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

   

 

     ن2:أكتة صحيح أو خطأ أمام كل عثارج     

                                                                                        .............................. ذرنىن اىررتح مه عذج طثقاخ أرضٍح● 

................................                               ذحرىي اىررتح عيى مىاد عضىٌح ومىاد معذوٍح واىماء واىهىاء●   

..............................                                                                      ىىن اىررتح ٌشثه ىىن ذحد اىررتح●   

..............................                                                                      ذخيى اىررتح مه أٌح مادج عضىٌح ●  

دودج األرض              اىىحو                عقرب           ن1:تعض هذي الحيىاواخ تعيش في التزتح، ضع عالمح أمام الجىاب الصحيح      

  ن2كيف تتكون التربة؟    

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

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

 

 امىىنكة امىغربية

وزارة امتربية اموطٌية وامتكويي امىهٌي 

 وامتعنيه امعامي وامبحث امعنىي

 األكاديىية امجهوية منتربية وامتكويي

 جهة 

 امىديرية اإلقنيىية

 ودرسة 

 

 وحدج الىشاط العلمي

2020دورة يناير   

:اإلسه امكاول  

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

:رقه االوتحان   

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

  دقيقة45: امىدة

 

ن5امكهرباء : امىوضوع األول  

ن5امتربة : امىوضوع امثاًي  
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2 

3 

2 

 اىصهٍرج

فاصواه  

 قاطع اىرٍار

 اىعذاد

 ٌحمً اىذارج اىنهرتائٍح فً اىمىزه

 ذحمً األجهزج اىنهرتائٍح مه اىريف

 ٌقٍش اىطاقح اىنهرتائٍح اىمضرهينح

 ٌفرح أو ٌغيق اىذارج اىنهرتائٍح ىيمصاتٍح

1 

3 
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 ا����
� ا�������

   ��
ا�آ�د��� ا����� ������� و ا��

  ���� ا�ار ا���
	ء ا����ى

ي ���	ن�� ��	�� ���ي ر��  

 ���3/36ر�� ا��  

  
  ا��%#	ن ا���$ ا��#"!

  2020دورة &'	&� 

  ا�'0	ط ا�."�! �	دة

  L�#<M

  ا��	دس:            ا���%�ى     
  

  د7��6 45:            �ة ا���	ز   
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  ا�زرق  ا�&!' ا������
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4( JK� 8> : //2  ن ) L�#> اب�G 8�� �P6� Q<�(//  

  ��%� ا����ح *                         */�.- ا���ء #" ا�&� 

  ا���%� ا��2&��    *                          *ا���ــــ�ح ا               
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  ا���%� ا���ار��*                            * ا��2ــــ7               

      

  



 

 

 

 

 

 

 

  

1 (����� �	
 )ن2( :ا�� ا��اغ 


���� ا�	����� �� ��  .أ��ك ا�����و ���
ةو ����و ��اد: "!� ن ا��ارة ا�


���� ا�	�����؟ )2�� )ن 1( آ�' "آ� ا��ارة ا�


���� ا�	����� ,+* ا�! ازي��آ� ا��ارة ا�". 

3 (�.+/� �0�1
 ����
 )ن 3( :أر�3 دارة آ�

  

  

  

 

  

  

  

4 (
� �>	 ,� �� ا������ت ا�:��"8�9 67 ا�!. 

 )ن 2( :أذآ أ�@+� �+?9< ����-  أ

ب آ�ذب  –F	�ر E?�ن  –د��ان اCرض .,– ... 

 )ن 2( �� ه  دوره�؟-  ب

 �

.��� ا��?�"�ت وا�:� ا�Mت إ�* ذ
�ل –و"�IJ?�� "� �� ا�! N� :". 

  

���
  ا������ ا���
���
  وزارة ا��
  "���� ! ��ون

 *�(� �)' رو&%. م. م

  1*�4م ا�4)� ا��4د�� ا���ا3' –ا��1س ا1ول  –ا.-�,�ن ا��+� ا���ر�' 
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 ا>;���( ا�)��ط ا�(��'��(�( 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 )ن 2( :جانبه الحظ الشكل التايل مث أجب عن األسئلة )1

 .)111(املصباح الذي يشتعل هو املصباح -   أ

 .على التوايل )3(و )2(مت تركيب املصباحني  -   ب

 )ن 1( .دور الصهرية هو محاية األجهزة الكهربائية املرتلية من التلف عند حدوث عطب كهربائي )2

  )ن 3(: أمتم مبا يناسب )3

  .السلك احملايد والسلك األرضيو سلك الطور،: ة الكهربائية املرتلية هيأسالك الدار

 )ن 3(: من بني الكلمات التالية مبا يناسب الفقرة التالية أمتم )4

  . مواد معدنيةو مواد عضويةوتتكون من  ،من القشرة األرضية الطبقة السطحيةتقع التربة يف 

 )ن 1( .التربة وويتها كما تعمل على ختصيبها دور ديدان األرض هو أا تعمل على تفتيت )5

��	
��  ا����� ا
 ���
	�� ا����� وا����� ا�وزارة ا

����� ا��  و#��"! ا �
 وا
  #(�ان - &%� ��$� 
  وزان*��	� 

 .��� 	�� رو-!. م. م

   .�9م ا��9 ا�9د/� ا	�0ا�7 –ا /0س ا ول  –ا�23��ن ا��01 ا�0ر/� 
2020
 دورة "��"  
����
 ا<&�	�( �2دة ا�>�ط ا?��@( 



 
 
 
 
 
 

 

 

  

1 (����� �	
 ن 2: (ا�� ا��اغ 


���� ا�	����� ��  �� .أ��ك ا�����و ���
ةو ����و ��اد: "!� ن ا��ارة ا�


���� ا�	����� )2�� )ن 1( .ه  ا�!آ�� 01/ ا�! ازي , ع ا�!آ�� ا�	(!)	' &% ا��ارة ا�


(��9 ��708 &��� ��5�46ن �آ�4ن 01/ ا�! ازي )3 ����
 )ن 2: (ُار�; دارة آ�

  


�� ا��0	�ت ا�!����  )4 �� ����� �	
  )ن 1.5: (أ"	; ا��7ة ا�!���� 

 %& �
ة اDر��C، و"!� ن ��  ا����� ا������"A7 ا�!E7ا� �����اد �����و ���اد � .  

5 (�

� و"��4�6H : ه  دور ا������ت ا���G ا�!% ")�F &% ا�!
���7 ا���4"�ت  –) ن 1("� �� ا�! '� G"

 )ن 0.5( .وا��G ا,�ت إ�/ د
�ل

�� 
  ا�""$#� ا�"!
وزارة ا��
 �� ا�()�� وا���$�& ا����% 

  و/#�. ا-(
 وا���, ا��$"%
 � ���  وزان

 4$��  )% رو3.. م. م

  -��4م ا��)� ا���د�� ا ��ا:% –ا-��س ا-ول  –ا6����ن ا�"�5 ا�"�ر�% 
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(ن )2 :جانبه الحظ الشكل التايل مث أجب عن األسئلة(1

.(1)املصباح الذي يشتعل هو املصباح  - أ

.على التوايل (3)و (2)مت تركيب املصباحني   - ب

(ن )1 .دور الصهرية هو محاية األجهزة الكهربائية املنزلية من التلف عند حدوث عطب كهربائي(2

(ن )3: أمتم مبا يناسب(3

والسلك ، أزرقلونه  احملايدوالسلك  ،أمحرلونه  الطورفسلك : الدارة الكهربائية املنزلية من خكال ألواهنايز أسكا  من

 .األصفر واألخضر املتداخلني لونه األرضي

(ن 3): من بني الكلمات التالية مبا يناسب الفقرة التالية أمتم (4

 . مواد معدنيةو  مواد عضويةوتتكون من  ،من القشرة األرضية الطبقة السطحيةتقع الرتبة يف 

(ن )1 .دور ديدان األرض هو أهنا تعمل على تفتيت الرتبة وهتويتها كما تعمل على ختصيبها(5

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 تطوان -جهة طنجة ل

 وزاننيابة 

قلعة بني روثن. م. م

 م السنة السادسة ابتدائيألقسا –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 

 2020دورة يناير 

(عناصر اإلجابة) مادة النشاط العلمي
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 )ن 2: (ا�� ا��اغ 


���� ا�	����� ��  �� .أ��ك ا�����و ���
ةو ����و ��اد: "!� ن ا��ارة ا�


���� ا�	����� )2�� )ن 1( .ه  ا�!آ�� 01/ ا�! ازي , ع ا�!آ�� ا�	(!)	' &% ا��ارة ا�


���� ا�	����� )3�� )ن 2: (�� ه  دور ا�)��4 ا�!���� &% ا��ارة ا�


���� :ا���7ة- �� .:	��� ا��89ة ا�

�A" %& B@�' ا�	7?�ح: =�>; ا�!��ر -C!�. 


�� ا��0	�ت ا�!����  )4 �� ����� �	
ة ا�!���� Fا�� B	"ن 1.5: (أ(  

 %& �
ة ا9ر��J، و"!� ن ��  ا����� ا������"F; ا�!AFا� �����اد �����و ���اد � .  

5 (�

� و"�7L?�� : ه  دور ا������ت ا���C ا�!% ")�K &% ا�!
���F ا��?�"�ت  –) ن 1("� �� ا�! '� C"

 )ن 0.5( .وا��C ا,�ت إ�/ د
�ل

�� 
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���� ا�	������� ه  دور ا�)��0 ا�) 3�� )ن 2: (!���� &% ا��ارة ا�

  :ا���3ة- 
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  :45�6 ا�!��ر- 
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�� ا��9	�ت ا�!����  )4 �� ����� �	
  )ن 1.5: (أ"	; ا��:ة ا�!���� 

  � اد �)�,�� –ا��Fزات  –� اد CD ��  –ا�( ا�'  –ا�?@:� ا��ا��9B  –ا�?@:� ا�(?<�� 

 %& �
ة اIر��H، و"!� ن ................................... ":4 ا�!J:ا� �� �� ................................

 ..........................................و 

5 (�
 )ن 1.5(؟ �� ه  دور ا������ت ا�<�� ا�!% ")�K &% ا�!

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

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

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

 ا������ ا�������
  وزارة ا������ ا������ وا������ ا����

 ا�آ�د���� ا������ ������� وا������
   ��ان -���� ���� 

  !���� وزان
 رو$�. م. م�� �%�& 

 

  /:   ا�(�� ا�)را'��
  د&��4 45:   2)ة ا1!��ز

  ...............: ....................    ا6'5
  : ......  ر&5 ا�7�26ن

 �&(�م ا�(�� ا�(�د'� ا��)ا> –ا�')س ا�ول  –ا�7�26ن ا���8) ا��)ر'  
  2020دورة ����� 

 �2دة ا��<�ط ا�%��



 

2:جاوبه السؤالُهالحظ الشكل التالٍ ثم أجب عه 1

(ن 1) ؟ألٌ غرض َستعمل قاطع التُار(2

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

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

(ن 3) ، تتكىن الدارة الكهربائُت المىسلُت مه عىاصر أخري، ما هٍ؟أسالك التىصُلباإلضافت إلً (3

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

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

(ن 3): مه بُه الكلماث التالُت بما َىاسب الفقرة التالُت أتمم(4

مىاد معدوُت  –الغازاث  –مىاد عضىَت  –السىائل  –لطبقت الداخلُت ا –الطبقت السطحُت 

 ............................. مهتتكىن هٍ مه القشرة األرضُت، و ..................................تقع التربت فٍ 

 .............................و 

 

(ن 1)ما هى دور دَدان األرض فٍ التربت؟ (5

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

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

انًًهكح انًغرتيح 

وانتكىيٍ انًهُي  وزارج انترتيح انىطُيح

األكاديًيح انجهىيح نهترتيح وانتكىيٍ

تطىاٌ  -طُجح  نجهح

وزاٌ َياتح 

قهعح تُي روثٍ. و. و

 /: انسُح اندراسيح 

دقيقح  45: يدج اإلَجاز 

............... : ....................وانُسة   االسى

: ...... رقى االيتذاٌ 

ألقساو انسُح انسادسح اتتدائي  –األسدس األول  –انًىدد انًدرسي االيتذاٌ 

 2020دورج يُاير 

يادج انُشاط انعهًي

؟يا هى انًصثاح أو انًصاتيخ انتي تشتعم - أ

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

؟(3)و( 2)كيف تى تركية انًصثاديٍ  - ب

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



 

(ٌ 2) :جبَجه انسؤانيٍثى أجت عٍ  انذارح انكهرثبئيخ انجسيطخ انزبنيخ الحظ1

(ٌ 3): أكًم ثًب يُبست(2

. وأسالك انزىصيم................ و................ و................ رزكىٌ انذارح انكهرثبئيخ ثبنًُزل يٍ 

(ٌ 1) ؟يب هي انزرثخ(3

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

(ٌ 3) :يٍ ثيٍ انكهًبد انزبنيخ ثًب يُبست انفقرح انزبنيخ أرًى(4

غجبر  – رخصيجهب –انحيخ  – ثزجًيعهب –رحىيم  –َقم  –ثزفزيذ  –ثزهىيزهب  –دثبل  –ثزعقيى  –انًجهريخ  –رُقيزهب 

 .....................و .....................فًُهب كبئُبد رقىو : في انزرثخ ثىظبئف يخزهفخ .....................انكبئُبد  رقىو

شيئب فشيئب  ثقبيب انحيىاَبد وانُجبربد ........................و .........................كذيذاٌ األرض، ويُهب كبئُبد رقىو 

 .....................إنى 

 

(ٌ 1)؟ نًبرا رعزجر انزرثخ وسطب حيب(5

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

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

الوولكة الوغربية 

لتكىيي الوهٌي وا وزارة التربية الىطٌية

األكاديوية الجهىية للتربية والتكىيي

تطىاى  -طٌجة  لجهة

وزاى ًيابة 

قلعة بٌي روثي. م. م

 /: السٌة الدراسية 

دقيقة  45: هدة اإلًجاز 

............... : ....................والٌسب   االسن

: ...... رقن االهتحاى 

ألقسام السٌة السادسة ابتدائي  –األسدس األول  –االهتحاى الوىحد الودرسي 

 2020دورة يٌاير 

هادة الٌشاط العلوي

:ضع عاليخ أيبو كم يصجبح يشزعم - أ

  (1)انًصجبح 

  ( 2)انًصجبح

  (3)انًصجبح

؟(2)و( 1)كيف رى رركيت انًصجبحيٍ   - ة

........................................................
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 ا������      ��� ��� ���  ا"�!�	ن ا���� ا��
  ا���� ا��	د�� �' ا�!���& ا"%!ا$� -   

 2020 دورة *�	*(

  ا�����0 ا��/(%��
  وزارة ا�!(%�� ا��1��� وا�!���& ا��	�� 

  وا�5�4 ا����� و03�*' ا12(
  78	ع ا�!(%�� ا��1���


(اردة %�� ��'أآ	د*��� ا�/(ب ا�  
� ا�/(ب/م��  م ��ي *
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  ............................................�) ��ع هQا ا+&%آ�#؟  -ج   
  

  )���  3(  ه; ا+�)6ت ا+&; '��ث ��7) ا+9�T ا+<7%�)=;؟ �) -4
 *                                     6 *أو    *   ���:  *أآ&#                

  

(�      +	e3* f ا+��ر وا+?e3 اEر�; �
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(�� �      +	e3* f ا+��ر وا+?e3 ا+	�)'
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L1 L2 L3 
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 أجب  بـ صحيح أو خطأ ؟      

 .....................    كيب الكهربائي المنزلييعتمد التركيب على التوازي في التر-

 .....................                             العداد من عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل-

 ....................                                            الماء و الهواء من مكونات التربة-

 ....................                            خصبة صالحة للزراعة التربية الرملية تربة-

 

 امآل الفراغ بما يناسب ؟     

 اللون .  لسلك الطور ، و اللون ...................... للسلك المحايد.-

منزلية  من التلف .. للتحكم في تشغيل المصباح ، و ................................... تستعمل لحماية األجهزة ال-

. التربة  وسط . ، تقع في الطبقة  .................................. للقشرة األرضية-

 

 صل بخط ؟      

 انجراف و تعرية التربة   -الصفراء                    التربة -

عملية إليقاف حث التربة  -الحث                                -

صالحة للزراع  -                 غرس األشجار   -

 

 اذكر أربعة عناصر من عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل ؟ -أ      

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

 ماهو الذبال  ؟ -ب    

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

 ماهي عوامل حث التربة ؟ -ج    

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

 

 

 

 االمتحان الموحد المحلي 

2020دورة  يناير 

 .

االسم العائلي :........................................

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

االسم الشخصي :

 

رقم االمتحان : ........................................

  النشاط العلميمادة

 المدة :............................................

 . .................................................. النقطة : 

 

........................................... االستاذ المصحح :



 

 

 

   وضعية :        

 .  مار ليصلح العطبيفتحه بمس، و أخد  الكهربائي ربط محمد مذياعه المعطل بمأخذ التيار  

 ماذا سيقع لمحمد ؟  -أ   

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

 ؟ وقع له ذلكلماذا   –ب  

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

 قدم نصيحة لصديقك محمد ليتجنب ما وقع له ؟ - ج  

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

 أرسم رمز مأخذ التيار  ، و رمز قاطع التيار ، و رمز المصباح ؟  -د  

 

 المصباح قاطع التيار مأخذ التيار

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ن(  1نقط /  4التمرين األول : ) 

 خطأ                         التركيب على التوازي في التركيب الكهربائي المنزلييعتمد -

صحيح                                      العداد من عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل-

صحيح                                                  الماء و الهواء من مكونات التربة-

لرملية تربة خصبة صالحة للزراعة                                      خطأالتربية ا-

ن ( 0.5نقط /  3التمرين الثاني : ) 

 للسلك المحايد. األزرقلسلك الطور ، و اللون   ألحمرااللون -

تستعمل لحماية األجهزة المنزلية  من التلف . الصهيرةللتحكم في تشغيل المصباح ، و  قاطع التيار-

. للقشرة األرضية السطحية ، تقع في الطبقة حيلتربة  وسط ا-

ن (1نقط /  3التمرين الثالث : ) 

 انجراف و تعرية التربة      -      التربة الصفراء                    -

عملية إليقاف حث التربة     -            الحث                          -

صالحة للزراع     -            غرس األشجار               -

نقط ( 6التمرين الرابع ) 

 ( ن2 ) إذا ذكر المتعلم أربعة عناصر من بين ما يلي تمنح لهأربعة عناصر من عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل   -أ     

 األجهزة المنزلية –الصهيرة  –المصباح  –قاطع التيار  –المأخذ  –الفاصل  –األسالك  –العداد 

 الدبال مادة عضوية قاتمة اللون غنية بالعناصر الضرورية للنباتات .    ( ن 2) إذا ذكر المتعلم ما يلي تمنح له الدبال  -ب    

 زحف المدن ....  -قطع األشجار  –الرعي الجائر  –الماء  –الرياح   ( ن2) إذا ذكر المتعلم ما يلي تمنح له عوامل حث التربة   -ج    

 نقط ( 4خامس  ) التمرين ال

 مسمار ليصلحه .ب هربط محمد مذياعه المعطل  بمأخذ التيار الكهربائي ، و أخد  يفتح     وضعية :

 ن(      1سيقع له ذلك ألن المسمار موصل كهربائي )    –ب                ن( 1سيقع لمحمد صعق كهربائي )  -أ   

  ن( 1) ة لصديقك محمد ليتجنب ما وقع لهنصيح  –ج 

 النصيحة أن يكون مضمونها عدم ربط المذياع بالتيار الكهربائي أثناء إصالحه. 

 ن(1رسم رمز مأخذ التيار  ، و رمز قاطع التيار ، و رمز المصباح  ) -د  

 المصباح قاطع التيار مأخذ التيار

 
 
 
 

  

 

 متحان الموحد المحلي اال

2020دورة  يناير 

عناصر االجابة  النشاط العلمي مادة 

 المدة :............................................


