
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ن 2) :جانبه السؤالينثم أجب عن  الدارة الكهربائية البسيطة التالية الحظأ (1

 

 

 

 

 

 
 

 (ن 2): أكمل بما يناسب (2

 ............................و................ و................ و................ تتكون الدارة الكهربائية بالمنزل من 

 (ن 2): ارة صحيحةأمام كل عب (×) أضع عالمة (3

  .قاطع التيار من قطع التيار الكهربائي عن المنزل ناكنم  ي  

  .تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من عدة دارات فرعية مركبة على التوالي مع الدارة الرئيسية

  .يحدث التماس الكهربائي بين السلك المحايد والسلك األرضي

  .الفاصل من التحكم في تشغيل المصباح ناكنم  ي  

 (ن 3) :من بين الكلمات التالية بما يناسب الفقرة التالية أتمم (4

 .ذاءالغ   –الماء  –عضوية مواد  –معدنية  مواد –غازية مواد  –السطحية الطبقة  –الهواء  –الطبقة الداخلية 

مصدرها  ...........................من القشرة األرضية، وهي خليط من ...... .....................التربة هي 

وتعتبر التربة وسطا حيا ألنها . مصدرها بقايا الحيوانات والنباتات ...........................صخور تحت التربة، و

 . ........................و ........................و ........................العناصر الضرورية للحياة وهي تحتوي على 

 (ن 1)؟ ما هو دور ديدان األرض في التربة (5

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

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

 8112/8112:  السنة الدراسية

 دقيقة 54:  مدة اإلنجاز

 ...................................:  والنسب  االسم

 : ...... رقم االمتحان

 ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  – الوحليمتحان الوحدد اال

 2019دورة يناير 

 مادة النشاط العلوي

 :ضع عالمة أمام كل مصباح يشتعل - أ

  (1)المصباح 

  (2)المصباح 

  (3)المصباح 

 ؟(2)و( 1)كيف تم تركيب المصباحين  - ب

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

 الوولكة الوغربية

 وزارة التربية الحطنية والتكحين الوهني

 والتعليم العالي والبحث العلوي

 األكاديوية الجهحية للتربية والتكحين

 الحسيوة –تطحان  –لجهة طنجة 

 الوديرية اإلقليوية لحزان

 أدود شحقي. م. م

https://motamadris.ma/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلجابة عن السؤالين (1

 (ن 1.1) :ضع عالمة أمام كل مصباح يشتعلأ - أ

  (1)المصباح 

  (2)المصباح 

  (3)المصباح 

 (ن 5.1). على التوازي (2)و( 1)تم تركيب المصباحين  - ب

 (ن 2): أكمل بما يناسب (2

 .أسالك التوصيلو صهيرةو فاصلو عدادتتكون الدارة الكهربائية بالمنزل من 

 (ن 2) :أمام كل عبارة صحيحة( ×)عالمة  وضع (3

  .قاطع التيار من قطع التيار الكهربائي عن المنزل ناكنم  ي  

  .تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من عدة دارات فرعية مركبة على التوالي مع الدارة الرئيسية

 × .الطورسلك يحدث التماس الكهربائي بين السلك المحايد و

  .نا الفاصل من التحكم في تشغيل المصباحكنم  ي  

 (ن 3): المقترحة من بين الكلمات سببما ينا الفقرة التالية أتمم (4

مصدرها صخور تحت  مواد معدنيةمن القشرة األرضية، وهي خليط من  الطبقة السطحيةالتربة هي 

وتعتبةةر التربةةة وسةةطا حيةةا ألوهةةا تحتةةو  علةةى . مصةةدرها بقايةةا الحيواوةةات والنباتةةات مووواد عيووو ةالتربةةة، و

 .الغذاءو الهواءو الماءالعناصر الضرورية للحياة وهي 

 (ن 1) .التربة تخصيبو تهو ةهو  دور  ديدان األرض (1

 ألقسام السنة السادسة ابتدائي –س األول واألسد – المحليموحد االمتحان ال

 9102دورة  نا ر 

 مادة النشاط العلمي

 (عناصر اإلجابة)

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكو ن المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 األكاد مية الجهو ة للتربية والتكو ن

 الحسيمة –تطوان  –لجهة طنجة 

 المد ر ة اإلقليمية لوزان

 أحمد شوقي. م. م

https://motamadris.ma/

