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:

مدة االنجاز :
المعامل

مادة النشاط العلمي

:

ccc.ilalw9.www
 )0صل كل عنصر بدوره بسهم:
العـــداد*

* يقطع التيار الكهربائي

القاطع*

* يحمي األجهزة الكهربائية من التلف

الصهيرة *

* يعد الطاقة الكهربائيـة المستهلكة

 )2ما نوع األسالك المستعملة في التركيب المنزلي ؟ و ما لونها ؟
نوع السلك

لونه

 )3ما هي أنواع التربة وما هي التربة األكثر جودة؟
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 )5صل بخط:
تدفق الماء من السد *

* طاقة الرياح

الريــــاح *

* الطاقة الشمسية

احتراق الفحم *

* الطاقة الكهربائية

الشمــــس *

* الطاقة الحرارية

1

السادس
 54دقيقة
0
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تصحيح
 )0صل كل عنصر بدوره بسهم 3 // :ن ( نقطة لكل جواب صحيح ) //
العــداد*

* يقطع التيار الكهربائي

القاطع*

* يحمي األجهزة الكهربائية من التلف

الصهيرة*

* يعد الطاقة الكهربائيـة المستهلكة

 )2ما نوع األسالك المستعملة في التركيب المنزلي ؟ و ما لونها ؟  3 //ن ( نصف نقطة لكل جواب صحيح ) //
لونه
أحمر أو بني
األصفر واألخضر
األزرق

نوع السلك
سلك الطور
السلك األرضي
السلك المحايد

 )3ما هي أنواع التربة وما هي التربة األكثر جودة؟  2 //ن ( نصف نقطة لكل جواب صحيح //
التربة الرملية  //التربة الطينية  //التربة الرملية-الطينية ( التربة الصفراء)
التربة األكثر جودة هي :التربة الرملية-الطينية ( التربة الصفراء )
 )5صل بخط 2 // :ن ( نصف نقطة لكل جواب صحيح )//
* طاقة الرياح

تدفق الماء من السد *

* الطاقة الشمسية

االريــــاح *
احتراق الفحم *

* الطاقة الكهربائية

الشمــــس *

* الطاقة الحرارية
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