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  الدورة األولى – ملخصات فصول مادة النشاط العلمي

  الكھرباء: األولالفصل 

  :أركب دارة كھربائیة على التوالي )1

في التركیب على التوالي، تفتح الدارة عند إزالة أحد المصابیح أو استبدالھ بآخر متلف، مما یجعل المصابیح األخرى ال  -

  .تضيء

  .التركیب الكھربائي المنزليیعتمد التركیب على التوالي في  ال -

  :أركب دارة كھربائیة على التوازي )2

  .في التركیب على التوازي، تبقي المصابیح مضیئة عند إزالة أحدھا، أو استبدالھ بمصباح متلف -

  .یعتمد التركیب على التوازي في التركیب الكھربائي المنزلي -

  .أتعرف عناصر التركیب الكھربائي المنزلي )3

وأجھزة التیار،  ومآخذئي المنزلي من عداد، وفاصل، وصھیرات، وأسالك موصلة، وقواطع التیار، ومصابیح، كھربایتكون التركیب ال

  .كھربائیة

  :أكشف عن ممیزات عناصر التركیب الكھربائي المنزلي )4

 V 220أو  V 110 توفر وكالة توزیع الكھرباء توترا كھربائیا قیمتھ  -

  .مراعاة مالءمة توترا توتر استعمالھ مع التوتر الكھربائي المنزليقبل استعمال أي جھاز كھربائي یجب  -

  .اتعرف دور اسالك التركیب الكھربائي المنزلي )5

  :تستعمل في التركیب الكھربائي المنزلي ثالثة اسالك

  .السلك األحمر ویسمى سلك الطور -

  .سلك المحایدالالسلك األزرق ویسمى  -

  .المأخذ األرضي السلك الملون باألصفر واألخضر یسمى سلك -

  .أتعرف دور قاطع التیار )6

  .یتكون قاطع التیار الكھربائي من جزء عازل وصفائح نحاسیة -

، وعند فیح قاطع التیار المصباحعند أغالق قاطع التیار الكھربائي تتصل الصفائح النحاسیة فتغلق الدارة الكھربائیة، ویتوھج  -

  .الكھربائي تفتح الدارة الكھربائیة

  .التیار الكھربائي من فتح وإغالق الدارة الكھربائیةیمكن قاطع  -

  .أدوار دور الصھیرة )7

  .تستعمل الصھیرة لوقایة األجھزة الكھربائیة

  :أحتاط من أخطار التیار الكھربائي )8

  :لتجنب الصعق الكھربائي یجب

  .عدم لمس سلك عار -

  .تجنب إدخال موصالت في ثقب مأخذ التیار -

  .رتبط بالتركیب الكھربائيتجنب تفكیك أو إصالح جھاز وھو م -

  .ھزة كھربائیة في مكان رطبألجتفادي استعمال ا -
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  التربة: الثانيالفصل 

  :وكیفیة تكونھا أحدد موقع التربة )1

تكون التربة طبقة سطحیة من القشرة األرضیة، وتتكون من مستویات مختلفة، وتمثل دعامة تنمو علیھا النباتات وتعیش فیھا  -

  .الحیوانات

الصخرة األم بفعل تغیرات درجة الحرارة، إذ تتسرب میاه األمطار إلى شقوقھا فتتجمد بفعل البرودة وتتسع  من تفتتتنشأ التربة  -

  .الشقوق وبالتالي تتفتت الصخرة

  :أكشف عن الماء والھواء في التربة )2

  .ھویتھا ورطوبتھاتحتوي التربة على الماء والھواء الذین یمآلن الفراغات الموجودة بین حبیباتھا، مما یزید من ت -

  .أفضل الترب من الناحیة الزراعیة ھي تلك التي توفر كمیة كافیة من الماء والھواء الضروریین لحیاة النباتات ونموھا -

  :أحدد المواد المعدنیة في التربة )3

ن حیث نسبھا وتختلف ھذه المكونات م. تتكون التربة من خلیط مفكك من فتات الصخور كالحصى والرمل الدقیق والطمي والطین

  .وتسمى ھذه العناصر بالمواد المعدنیة. ووزنھا وقدھا وصالبتھا

  :ابحث عن المواد العضویة في التربة )4

توجد بالتربة عدة عناصر حیة، كالدیدان والحشرات وجذور النباتات، وعناصر میتة كبقایا أوراق وأغصان النباتات وجثت الحیوانات 

  .وتكون جمیع ھذه العناصر ما یسمى بالمواد العضویة للتربة. في طریق التفسخ كلھاو

  :أكشف عن الكائنات الحیة الدقیقة في التربة )5

تحتوي ھذه . دیدان األرض، عدیدات األرجل، حشرات صغیرة: تحتوي التربة على عدد كبیر من الحیوانات الدقیقة، ومن أھمھا

  .وحجمھا وعددھا، وتجمع بینھا عالقات غذائیةالحیوانات الدقیقة من حیث شكلھا، 

  :أكشف عن الكائنات الحیة المجھریة في التربة )6

 باألضافة إلى الكائنات الحیة الدقیقة، فإن التربة تحتوي على كائنات حیة مجھریة، كالبكتیریا والفطریات التي تنمو وتتنفس وتتغدى على

  .سخھا وتحللھا، لذا تدعى كائنات محلِّلَةبقایا النباتات وجثث الحیوانات، إذ تعمل على تف

  :أبرز دور الكائنات الحیة في تكون الدبال )7

، ثم تحللھ وتفسخ بفعل ...)دیدان األرض، كلمبولیات(تتعرض عناصر الفرش الحرجي للتجزئة والتخلیط بفعل الحیوانات الدقیقة 

  .ذبال، الذي یمنح التربة خصائص ترفع من خصوبتھاالبكتیریا والفطریات، لتتحول إلى مادة عضویة قاتمة اللون تسمى ال

  :أتعرف العوامل المسؤولة عن حث التربة وتدھور البیئة )8

تتعرض التربة لعوامل الحث المتعددة التي نذكر منھا األمطار والمیاه الجاریة والسیول، والریاح الشدیدة، والرعي الجائر  -

  .والتزاید السریع للسكان

  .لى التربة فحسب، بل تلحق اضرارا بالوسط البیئي تؤدي إلى تدھورهوال تؤثر ھذه العوامل ع -

  .أقترح بعض الطرق لحمایة التربة والبیئة )9

وحمایتھا من الحرائق والقطع، بناء ) إعادة التشجیر(تستعمل عدة طرق للمحافظة على التربة، تشجیر األراضي، تجدید الغابات 

وتساھم كل ھذه الطرق في المحافظة على . عة جریان األمطار والسیول، مقاومة زحف الرمالالمدرجات تزرع فیھا النباتات للتقلیل من سر

  .البیئة

  .واالجتماعیةأبرز أھمیة تحسین التربة للرفع من مردودھا الفالحي ضمانا للتنمیة االقتصادیة  )10
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معدنیة، الري، تناوب زراعات  حرث التربة، إغناؤھا بأسمدة عضویة وأسمدة: توجد عدة طرق لتحسین التربة، منھا ما یلي -

  .مختلفة في نفس القطعة من األرض لتستعید التربة خصوبتھا ولتزداد مردودیتھا

  .إن اإلسراف في استخدام األسمدة، یضر بصحة اإلنسان، ألنھا تلوث المیاه الجوفیة والخضر واألسماك -

  

  الطاقة: الثالثالفصل 

  :أبرز دور الماء والھواء في إنتاج الطاقة )1

  .الماء المتدفق مصدر للطاقة. تدور العنفة عند صب الماء علیھا وتزداد سرعة الدوران كلما تدفق الماء من ارتفاع أكبر -

  .حركة الھواء، مصدر للطاقة. یدیر الھواء المتحرك المروحة -

  أحدد الفحم والبترول كمصدرین للطاقة )2

  .ن احتراق الفحم مصدر للطاقة الحراریةإ -

  .الجرار على احتراق البنزینیعتمد تشغیل محرك  -

  .والتسمم االختناقالحروق، الحرائق، : االحتراقاتمن أخطار  -

  .االحتراقكل جسم قابل لالحتراق من الموقد، وتھویة مكان  إبعادیجب  -

  .الفحم والبترول مصدران للطاقة -

  .أتعرف الطاقة الكھربائیة )3

  .قة كھربائیةتدیر عجلة الدراجة المنوب فیضيء المصباح، یولد المنوب طا -

  .یسخر ماء السد إلنتاج الطاقة الكھربائیة بواسطة منوبات ضخمة -

  .تستغل ھذه الطاقة لتشغیل األجھزة الكھربائیة، بھدف تیسیر الحیاة الیومیة لإلنسان وكذا التنمیة االقتصادیة -

  .أتعرف الطاقة الحراریة )4

  .یؤدي احتراق الخشب إلى انتاج طاقة حراریة -

  ...البراكین، الشمس، المیاه الجوفیة الحارة: لطاقة الحراریة من مصادر أخرىیمكن الحصول على ا -

  .أشرح تحول الطاقة الكھربائیة إلى طاقة حراریة )5

  .یسخن المصبح عندما یمر عبره التیار الكھربائي -

  .یستھلك المصباح ومجفف الشعر والمكواة الكھربائیة طاقة كھربائیة -

  .التیار الكھربائي عبر مجفف الشعر والمكواة والمصباحتنتج الطاقة الحراریة عند مرور  -

  .یحول المصباح ومجفف الشعر والمكواة الطاقة الكھربائیة إلى طاقة حراریة -

  .للمحافظة على الطاقة سلوكیاتأنمي  )6

  .المحافظة على الطاقة مسؤولیة فردیة وجماعیة فلننم سلوكاتنا في ھذا اإلتجاه

  

  

  




