
 

 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    

............................................................................................................................................................................ 
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االسم الشخصي :
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  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
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