
I. ن10( الطاقة –الكھرباء :  العلوم الفیزیائیة( 

 )ن4: ( دور اسم العنصر الذي یناسبھ اكتب أمام كل ، فیما یلي أدوار بعض عناصر الدارة الكھربائیة بالمنزل )1

 تحمي األجھزة الكھربائیة بالمنزل عند حدوث تماس بین سلك الطور و السلك المحاید. : ......................................... 

 الدراة الكھربائیة للمصابیح یتحكم في فتح أو إغالق.                                        :......................................... 

 یقیس الطاقة الكھربائیة المستھلكة بالمنزل :                                                 .......................................... 

 م في فتح أو إغالق الدارة الكھربائیة بالمنزلیحمي و یتحك .                               :......................................... 

 )ن2: ( أمام كل عبارة" خطأ"أو " صحیح"اكتب  )2

 تركب الدارة الكھربائیة بالمنزل على التوازي.       :........................................ 

  ب الحریق من جراء التماس الكھربائيیش.           :........................................ 

 تركب الصھیرة على السلك األرضي.                 :........................................ 

  عند لمس سلك الطور أتعرض للصعق الكھربائي.   :........................................ 

 )ن1.5: ( تعمال للطاقة بما ینتج عنھأصل بخط كل اس )3

   نستعمل الكھرباء                            إلحداث الحركة. 

   نستعمل العضالت                           لتوفیر الحرارة. 

    نستعمل الخشب                             لتوفیر اإلضاءة. 

 )ن2.5( الكھرباء؛   الریاح؛   البترول؛   الشمس؛   الفحم : تالیة في الجدول المواليالصنف مصادر الطاقة  )4

  الصناعیةمصادر الطاقة   طبیعیةمصادر الطاقة ال

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

II. ن10(التربة : العلوم الطبیعیة( 

 )ن3: ( أكمل التعریف الموالي بما یناسب من العبارات التالیة )1

 ة؛ ماء؛سطحیالطبقة ال ھواء؛ مواد عضویة؛الفرش الحرجي؛ ؛ مواد معدنیة 

  من القشرة األرضیة؛ و تتكون من ..... .....................................تقع التربة في.............................. .............

  .........................؛ و الطبقة السطحیة من التربة تسمى ...............و ............... و ..... .............................و 

 )ن3: (أمام االختیار المناسب) ×(أضع عالمة  )2

 مواد معدنیة فقط :        التربة مزیج من مواد عضویة فقط     ؛ مواد معدنیة و عضویة      ؛ 

 الغذاء و الماء و الھواء :           التربة وسط حي ألنھا تحتوي علىالماء      ؛الھواء      ؛ 

 رمل :           یتحول الفرش الحرجي بفضل الكائنات الحیة للتربة إلى دبال     ؛ طین     ؛ 

 )ن2: (التربةاذكر أربعة حیوانات تعیش في  )3

 ................................. ؛ .................................؛ .................................؛.................................... 

 )ن2: (اذكر عاملین من العوامل التي تؤدي إلى حث التربة و تعریتھا )4

 ................................................................... ؛ .....................................................................  
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III. ن10(الطاقة  –الكھرباء :  العلوم الفیزیائیة( 
 )ن4: ( سم العنصر الذي یناسبھاكتب أمام كل دور ا ، فیما یلي أدوار بعض عناصر الدارة الكھربائیة بالمنزل )5

 ن1( الصھیرة : .تحمي األجھزة الكھربائیة بالمنزل عند حدوث تماس بین سلك الطور و السلك المحاید( 

 ن1(القاطع الكھربائي :                                        .یتحكم في فتح أو إغالق الدراة الكھربائیة للمصابیح( 

  ن1(العداد .                                                 : المستھلكة بالمنزلیقیس الطاقة الكھربائیة( 

 ن1(الفاصل :                               . یحمي و یتحكم في فتح أو إغالق الدارة الكھربائیة بالمنزل( 
 )ن2: ( أمام كل عبارة" خطأ"أو " صحیح"اكتب  )6

 ن0.5( صحیح:       .ى التوازيتركب الدارة الكھربائیة بالمنزل عل( 

  ن0.5( صحیح:           .یشب الحریق من جراء التماس الكھربائي( 

 ن0.5( خطأ:                 .تركب الصھیرة على السلك األرضي( 

  ن0.5( صحیح:   .عند لمس سلك الطور أتعرض للصعق الكھربائي( 

 )ن1.5: ( أصل بخط كل استعمال للطاقة بما ینتج عنھ )7

    نستعمل الكھرباء                           ن0.5( .إلحداث الحركة( 

   نستعمل العضالت                           ن0.5( .لتوفیر الحرارة( 

    نستعمل الخشب                             ن0.5( .لتوفیر اإلضاءة( 

 )ن2.5( الریاح؛   البترول؛   الشمس؛   الفحم؛   ھرباءالك : صنف مصادر الطاقة التالیة في الجدول الموالي )8

  الصناعیةمصادر الطاقة   طبیعیةمصادر الطاقة ال

  ؛)ن0.5(البترول؛)ن0.5(الریاح

  )ن0.5(الفحم؛)ن0.5(الشمس
  )ن0.5(الكھرباء

IV. ن10(التربة : العلوم الطبیعیة( 
 )ن3: ( أكمل التعریف الموالي بما یناسب من العبارات التالیة )5

 ة؛ ماء؛   سطحیالطبقة الھواء؛  ؛ الفرش الحرجي؛ مواد عضویة؛د معدنیةموا 

  مواد و  )ن0.5(مواد معدنیةمن القشرة األرضیة؛ و تتكون من  )ن0.5(الطبقة السطحیةتقع التربة في

 )ن0.5(الفرش الحرجي الطبقة السطحیة من التربة تسمى  ؛ و)ن0.5(اءمو  )ن0.5(ھواءو  )ن0.5(عضویة

 )ن3: (أمام االختیار المناسب) ×(أضع عالمة  )6

 مواد معدنیة فقط :        التربة مزیج من مواد عضویة فقط     ؛ مواد معدنیة و عضویة      ؛ )1ن( 

 الغذاء و الماء و الھواء:           التربة وسط حي ألنھا تحتوي على الماء      ؛الھواء      ؛ )1ن( 

 رمل :           نات الحیة للتربة إلىیتحول الفرش الحرجي بفضل الكائ دبال     ؛ طین     ؛ )1ن( 

 )ن2: (اذكر أربعة حیوانات تعیش في التربة )7

  )x4ن0.5...(حمار قبان  –ذوات األلف رجل  –أم األربعة و األربعین  –قرادیات  –كلمبولیة  –دودة األرض 
 )ن2: (تھااذكر عاملین من العوامل التي تؤدي إلى حث التربة و تعری )8

  )ن1+ن1(زحف المدن  –قطع األشجار  –الرعي الجائر  –المیاه  –الریاح     
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