
 

www.meriem-educ.com                                                  للمسيذ مه المواضيع زوروا            مذووة التعليم بوخشم مريم  

 1 

 مراجعة فً التربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة الفصل الثالث

 للسنة الخامسة ابتدائً /الجٌل الثانً

 حركة االرض حول الشمس و الفصول االربعة

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←الشرق و تغرب بالضبط فً الغرب فً كل أٌام السنة.الشمس تشرق بالضبط من  -  

).......(←سبتمبر. 11االعتدال الربٌعً ٌوم  -  

).......(←نحس بحرارة الشمس صٌفا اكثر منها شتاء. -  

).......(←فً.ٌاالنقالب الصنهار فً العام ٌقابله  أقصر -  

)........(←االٌامالشروق بتغٌر خالل الفصول ال ٌتغٌر مكان و وقت  -  

).......(←فً الصٌف تكون اكثر قربا  من الشمس. -  

)........(←حول الشمس خالل سنة كاملة الفصول االربعة. ٌنتج عن دوران االرض -  

).......(←تدور االرض حول محور حقٌقً ٌمر من القطب الشمالً  -  

...()..←خالل دوران االرض حول  الشمس تبقى مائلة بعدة كٌفٌات. -  

)......(←ٌكون اللٌل اقصر من النهار. فً  االنقالب الشتوي -  

).......(←مدة النهار = مدة اللٌل. :االعتدال الربٌعً  -  

).......(←ماي. 11ٌحدث االنقالب الصٌفً ٌوم  -  

 1/ اجب عن االسئلة التالٌة:

الغرب؟ و متى ٌحدث ذلك؟كم مرة فً السنة تشرق الشمس بالضبط من الشرق و تغرب بالضبط فً  -  

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

هل ٌتغٌر مكان و وقت الشروق و الغروب بتغٌر االٌام خالل الفصول؟ -  

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

فً أي فصل نكون اكثر بعدا عن الشمس؟ -  

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

ولماذا؟فً اي فصل نحس بحرارة الشمس أكثر؟ -  

تكسب فً ٌوم ما قد 

شخصا ٌعادل ما 

خسرته فً حٌاتك 

 كلها 



 

www.meriem-educ.com                                                  للمسيذ مه المواضيع زوروا            مذووة التعليم بوخشم مريم  

 2 

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

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

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

فً الشتاء؟القصٌرة و اللٌالً الطوٌلة الباردة هل نستطٌع تفسٌر النهارات  -  

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

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

كٌف ٌمكنك تفسٌر ظاهرة تعاقب الفصول؟ -  

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

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

سبتمبر؟ 11مارس و  11ما هً خاصٌة النهارٌن  -  

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

 3/ اكمل بما ٌناسب معتمدا على ما درست:

الموافق ل...............................ٌكون اطول نهار و نسمٌه................................. النهار -  

النهار الموافق ل................................ٌكون أقصر نهار و نسمٌه............................ -  

ٌكون لها وقت واحد و نسمٌهما.......................النهار و اللٌل الموافقان ل.............................. -  

الموافقان ل............................ ٌكون لها وقت واحد و نسمٌهما .....................النهار و اللٌل  -  

عندما تدور االرض حول نفسها ٌحدث تعاقب.............................. -  

ٌحدث تعاقب ....................... عندما تدور االرض حول الشمس -  

ٌتساوى اللٌل و النهار فً فصلً................................... -  

درجة مٌالن محو االرض هً .................................. -  

 4/ أكتب أمام كل عبارة تارٌخها المناسب:

 العبارة  تارٌخها  ممٌزاتها )اللٌل و النهار(
 االنقالب الشتوي   

 االنقالب الصٌفً  

 االعتدال الربٌعً  

 االعتدال الخرٌفً  
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 5/ وضعٌة ادماجٌة :

احتار اخوك الصغٌر من قصر اللٌل فً فصل الصٌف و طوله فً فصل الشتاء و طلب منك تفسٌرا لهذه الظاهرة 

 اعتمادا على مكتسباتك القبلٌة .

 وضح فً بضعة اسطر ماذا كان جوابك؟

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

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

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

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

 6/ اكمل البٌانات الناقصة:

 

 

 

 

 7/ انجز التمرٌن التالً:

:من ٌومٌة اخدت المعلومات التً تخص أوقات الشروق و الغروب لعدد من النهارات الحظ الوثٌقة اسفله  

  وقت الشروق  وقت الغروب
18الساعة  6الساعة   1النهار    

د 14سا  و  18الساعة  1النهار  5الساعة    

د36سا  و  18الساعة  5الساعة   3النهار   
احسب عدد ساعات كل نهار. -      

نهار. كل  الذي ٌنتمً الٌه الفصلاذكر  -       

هل من خصوصٌة معٌنة لكل منها. -       

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

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

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

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

........................................................... ..........................................................  
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 8/ انجز التمرٌن التالً:

ساعة( 14تمثل مساحة كل مستطٌل من المستطٌالت االربعة المدة الزمنٌة لٌوم وحد )  

 

 

 

 

تعرف على الفصل الذي ٌمثله كل مستطٌل -  

على تارٌخ أطول لٌل و أقصر لٌل فً المستطٌالت السابقة و كذلك التارٌخ الذي ٌتساوى فٌه اللٌل و النهار. تعرف -  

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

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

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

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

 الهواء خلٌط غازات

 9/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).........(←الهواء جسم صلب ٌحٌط بنا من كل جانب. -  

).......(←الحٌة.الهواء ضروري لحٌاة الكائنات  -  

).......(←نوعٌة الهواء متشابهة فً كل مكان و زمان. -  

).......(←ٌضم الهواء اجساما صلبة عالقة به . -  

)........(←الهواء لٌس ضروري لالحتراق. -  

)......(←الهواء فً تركٌبه على ثالثة غازات.ٌحتوي  -  

).......(←غاز ثنائً االزوت ٌساعد على االشتعال. -  

).......(←حجم الهواء. 5/4حجم ثنائً االزوت  -  

)........(←التسربات الغازٌة تشكل خطرا على حٌاة االنسان. -  

)......(←.االحتراق غٌر التام لغازي المدٌنة و القارورة ال ٌشكل خطرا على حٌاة االنسان -  

).......(←ٌحتوي الهواء على غاز  واحد فقط هو غاز االوكسجٌن. -  

-  

 

اشخاص تجنب ان اربعة 

:تجرحهم  

انسان وضع فٌك كل  -

 الثقة

بالوعد انسان اخلص لك -  

انسان قدر معك معنى  -

 الحب

انسان رغم ظروفه  -

 القاسٌة اال انه دائما بجانبه



 

www.meriem-educ.com                                                  للمسيذ مه المواضيع زوروا            مذووة التعليم بوخشم مريم  

 5 

 11/ اجب عن االسئلة التالٌة:

عرف الهواء -  

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

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

  وماهً طبٌعتها؟ ٌضم الهواء اجساما صلبة عالقة به  ماذا ٌمكنك ان تقول عن نسبتها , هل هً ثابتة ام متغٌرة ؟ -

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

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

ما هً العالقة الموجودة بٌن الهواء و االحتراق؟) هل الهواء ضروري لالحتراق( -  

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

اذكر تجربة تثبت بها جوابك -  

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

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

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

.ما هو الغاز الذي ٌساعد على االحتراق؟................................................................................. -  

ٌحتوي الهواء فً تركٌبه على غازٌن -  

اذكرهما مع ذكر حجم كل غاز و كٌف هً عالقته  باالحتراق؟ -       

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

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

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

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

تسبب التسربات الغازٌة و االحتراق غٌر التام لغاز المدٌنة و القارورة؟ماذا  -  

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

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

 11/ اكمل الفراغ بما ٌناسب:

من مكان الى اخر......................موجود فً كل مكان تختلف .................الهواء جسم  -  

 ٌحتوي فً تركٌبه على غاز........................الذي ٌمثل ....................من حجم الهواء و هو المسؤول عن .

...........................من حجم الهواء .................... كما ٌحتوي على غاز......................الذي ٌمثل  

. 
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 11/ اكمل :

 

 

 

 

 

 

 13سطر الجواب الصحٌح  مما ٌلً: 

لتر من نائً االزوت 78 -لتر من ثنائً االزوت    71 :لتر من الهواء النقً تحتوي على 111-  

لتر من ثنائً االوكسجٌن 11 -لتر من ثنائً االكسجٌن     15 - :لتر من الهواء النقً تحتوي  على  111 -  

غاز ثنائً الهٌدروجٌن -غاز ثنائً االوكسجٌن –غاز ثنائً االزوت  - :اي من الغازات التالٌة ٌساعد على االشتعال -  

 14 / اجب عن السؤال التالً :

وسٌلة اخرى؟ لماذا تزداد النار اشتعاال عندما تنفج او تتم تهوٌتها بمروحة او   

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

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

 15/ اكمل النص بملء الفراغات بما ٌناسب من معلومات: 

 الهواء النقً خلٌط طبٌعً ٌتكون اساسا من

حجم الهواء( و ٌحتوي على  5/4من ثنائً االزوت )  ٪ 78حجم الهواء( و  5/1من ........................... ) ٪ 11

ثىائي اوكسيذ الكربون و بخار الماء و غازات  وادرة اخرى. :من غازلت اخرى مثل  ٪.........  
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 تغذٌة االجهزة الكهربائٌة و قواعد االمن

 16/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←كل االجهزة تعمل بالكهرباء. -  

)........(←مصادر التغذٌة الكهربائٌة هً كهرباء القطاع او البطارٌات. -  

.........←مصدر للتغذٌة الحرارٌة.البطارٌة  -  

).......(←البطارٌة نتخلص منها فً النفاٌات.عند انتهاء صالحٌة  -  

).........(←كل اآلالت لها نفس المأخذ. -  

).......(←ٌجب اخد الحذر عند التعامل مع الكهرباء. -  

).......(←بعد انتهاء صالحٌة البطارٌة تصبح مشكال للطبٌعة. -  

-  

 17/ اجب عن االسئلة التالٌة:

التغذٌة الكهربائٌة معظم االجهزة الكهربائٌة التً نستعملها؟ تاخذ من أٌن -  

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

مما ٌتكون المأخذ؟ -  

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

اذكر مكونات البطارٌة-  

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

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

بعض التصرفات الخاطئة التً تجعلنا عرضة للصعق الكهربائًاذكر  -  

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

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

كٌف تتصرف مع شخص تعرض للتكهرب؟ -  

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

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

كٌف تشتغل البطارٌة؟.....................................................................................................  -  
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ات ؟ و لماذا؟كٌف نتخلص من البطارٌ -  

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

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

 18/ صنف االجهزة التالٌة فً الجدول المقابل:

حاسوب  -ساعة الحائط    –الثالجة  -ساعة الٌد   -االلة الحاسبة   –الة  غسٌل المالبس  -مدفأة كهربائٌة    

  –الة التصوٌر  – المكٌف الهوائً –المصباح الٌدوي  –هاتف محمول  –جهاز التحكم عن بعد 

تعمل بالبطارٌة   تعمل بكهرباء القطاع 
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 االجابة 

 حركة االرض حول الشمس و الفصول االربعة

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

خ)←الشمس تشرق بالضبط من الشرق و تغرب بالضبط فً الغرب فً كل أٌام السنة. -  

(خ)←سبتمبر. 11االعتدال الربٌعً ٌوم  -  

(ص)←بحرارة الشمس صٌفا اكثر منها شتاء.نحس  -  

(خ)←فً.االنقالب الصٌأقصر نهار فً العام ٌقابله  -  

(خ)←خالل الفصول ال ٌتغٌر مكان و وقت الشروق بتغٌر االٌام -  

(خ)←فً الصٌف تكون اكثر قربا  من الشمس. -  

(ص)←ٌنتج عن دوران االرض حول الشمس خالل سنة كاملة الفصول االربعة. -  

(خ)←تدور االرض حول محور حقٌقً ٌمر من القطب الشمالً  -  

(ص)←خالل دوران االرض حول  الشمس تبقى مائلة بعدة كٌفٌات. -  

(خ)←فً  االنقالب الشتوي  ٌكون اللٌل اقصر من النهار.-  

(ص)←مدة النهار = مدة اللٌل. :االعتدال الربٌعً  -  

(خ)←ماي. 11ٌحدث االنقالب الصٌفً ٌوم  -  

 1/ اجب عن االسئلة التالٌة:

كم مرة فً السنة تشرق الشمس بالضبط من الشرق و تغرب بالضبط فً الغرب؟ و متى ٌحدث ذلك؟ -  

  الشمس تشرق بالضبط من الشرق و تغرب بالضبط فً الغرب فً ٌومٌن فقط خالل السنة. -

هل ٌتغٌر مكان و وقت الشروق و الغروب بتغٌر االٌام خالل الفصول؟ -  

خالل الفصول ٌتغٌر مكان و وقت الشروق و الغروب بتغٌر االٌام. -  

فً أي فصل نكون اكثر بعدا عن الشمس؟ -  

فً  فصل الصٌف نكون أكثر بعدا عن الشمس. -  

فً اي فصل نحس بحرارة الشمس أكثر؟ولماذا؟ -  

:نحس بحرارة الشمس صٌفا, اكثر منها شتاء ألن  -  
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صٌفا , فتكون مدة تشمسنا اكثر منها شتاء.ألن الشمس تسلك المسار االطول  -    

ألن حزمة أسطوانٌة من االشعة الضوئٌة , و عند منتصف النهار , بالتوقٌت الشمسً صٌفا تسخن مساحة من  -   

.االرض اقل من المساحة التً تسخنها نفس الحزمة شتاء.  

القصٌرة و اللٌالً الطوٌلة الباردة فً الشتاء؟ هل نستطٌع تفسٌر النهارات -  

الشمالً الى القطب تدور االرض حول الشمس دورة كاملة خالل السنة كما تدور حول  محور وهمً ٌمر من القطب  -

ٌؤدي الى النهارات القصٌرة و )درجة( عن مستوى مدار االرض و هذا المٌل هو الذي  °  13.5ٌمٌل بمقدار الجنوبً 

.الطوٌلة الباردة فً الشتاء. اللٌالً  

كٌف ٌمكنك تفسٌر ظاهرة تعاقب الفصول؟ -  

  خالل دوران االرض حول الشمس ال تبقى مائلة بكٌفٌة واحدة و هذا ما ٌفسر ظاهرة تعاقب الفصول   -

سبتمبر؟ 11مارس و  11ما هً خاصٌة النهارٌن  -  

  سبتمبر النهار و اللٌل فٌهما ٌكون لهما وقت واحد. 11مارس و  11النهارٌن  -

 3/ اكمل بما ٌناسب معتمدا على ما درست:

.االنقالب الصٌفً  ٌكون اطول نهار و نسمٌهجوان  11النهار الموافق ل -  

.االنقالب الشتوي  ٌكون أقصر نهار و نسمٌهدٌسمبر  11 النهار الموافق ل -  

.االعتدال الربٌعً  ٌكون لها وقت واحد و نسمٌهمامارس  11 اللٌل الموافقان ل النهار و -  

.االعتدال الخرٌفً ٌكون لها وقت واحد و نسمٌهما سبتمبر 11 النهار و اللٌل الموافقان ل -  

.اللٌل و النهار عندما تدور االرض حول نفسها ٌحدث تعاقب -  

.لفصول االربعةاعندما تدور االرض حول الشمس ٌحدث تعاقب  -  

الربٌع و الخرٌفٌتساوى اللٌل و النهار فً فصلً  -  

)درجة( ° 1335درجة مٌالن محو االرض هً   -  

 4/ أكتب أمام كل عبارة تارٌخها المناسب:

 العبارة  تارٌخها  ممٌزاتها )اللٌل و النهار(
دٌسمبر  11 ٌكون اقصر نهار  االنقالب الشتوي  

جوان 11 ٌكون اطول نهار  االنقالب الصٌفً 

مارس 11 اللٌل و النهار لهما وقت واحد  االعتدال الربٌعً 

سبتمبر 11 اللٌل و النهار لهما وقت واحد  االعتدال الخرٌفً 
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 7/ انجز التمرٌن التالً:

:من ٌومٌة اخدت المعلومات التً تخص أوقات الشروق و الغروب لعدد من النهارات الحظ الوثٌقة اسفله  

  وقت الشروق  وقت الغروب
18الساعة  6الساعة   1النهار    

د 14سا  و  18الساعة  1النهار  5الساعة    

د36سا  و  18الساعة  5الساعة   3النهار   
احسب عدد ساعات كل نهار. -      

الذي ٌنتمً الٌه كل  نهار. الفصلاذكر  -       

هل من خصوصٌة معٌنة لكل منها. -       

 -  حساب عدد ساعات كل نهار

سا 11سا = 6 –سا 18 :1* النهار   

د 36سا 13سا  =  5 -د    14سا و 18 :1* النهار   

د 14سا و 13سا = 5 -د  36سا و 18 :3* النهار   

 - الفصل الذي ٌنتمً الٌه كل نهار:

 11الربٌعً ) ل االعتدالثعة فً هذه الحالة اما ٌمسا 11ساعة بالمقابل اللٌل اٌضا مدته  11= مدته 1النهار * 

ألن فٌهما ٌتساوى اللٌل و  اي فصل الخرٌف سبتمبر( 11واما ٌمثل االعتدال الخرٌفً ) اي فصل الربٌع   مارس(

 النهار

اللٌالً  منل الصٌف الن النهارات فٌه اطول ٌمثالن فص د  14سا و 13  د     /  36سا و 13=  3و   1* النهار   

 - الخصوصٌة:

ل االعتدال الربٌعً او االعتدال الخرٌفً الن فٌها  ٌتساوى اللٌل مع النهار= ٌمث1* النهار   

  = ٌمثالن االنقالب الصٌفً الن النهار ٌكون فٌها اطول من اللٌل 3و  1* النهار 

 8/ انجز التمرٌن التالً:

ساعة( 14الزمنٌة لٌوم وحد )تمثل مساحة كل مستطٌل من المستطٌالت االربعة المدة   
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تعرف على الفصل الذي ٌمثله كل مستطٌل -  

تعرف على تارٌخ أطول لٌل و أقصر لٌل فً المستطٌالت السابقة و كذلك التارٌخ الذي ٌتساوى فٌه اللٌل و النهار. -  

نقول ٌكون النهار  و ٌمكن انٌمثل فصل  الشتاء  الن فً هذا الفصل ٌكون اللٌل اطول مع النهار ا : 1المستطٌل  -

دٌسمبر 11االنقالب الشتوي و ٌكون فً  انهر من اللٌل  و نقول اقص  

االعتدال الربٌعً و ٌكون فً  انهتساوى اللٌل مع النهار و نقول صل الربٌع الن فً هذا الفصل ٌٌمثل ف :1المستطٌل  -

مارس  11  

ن فً هذا الفصل ٌكون النهار اطول من اللٌل او ٌمكن القول ان اللٌل اقصر من ٌمثل فصل الصٌف ال : 3المستطٌل  -

جوان 11ٌكون فً  النهار  و نقول  انه االنقالب الصٌفً  و  

ٌمثل فصل الخرٌف الن فً هذا الفصل ٌتساوى اللٌل مع النهار و نقول  انه االعتدال الخرٌفً و ٌكون  : 4المستطٌل  -

.سبتمبر  11فً   

 الهواء خلٌط غازات

 7/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(خ)←الهواء جسم صلب ٌحٌط بنا من كل جانب. -  

(ص)←الهواء ضروري لحٌاة الكائنات الحٌة. -  

(خ)←نوعٌة الهواء متشابهة فً كل مكان و زمان. -  

(ص)←ٌضم الهواء اجساما صلبة عالقة به . -  

(خ)←الهواء لٌس ضروري لالحتراق. -  

(خ)←ٌحتوي الهواء فً تركٌبه على ثالثة غازات. -  

(خ )←ثنائً االزوت ٌساعد على االشتعال.غاز  -  

(ص)←حجم الهواء. 5/4حجم ثنائً االزوت  -  

(ص)←التسربات الغازٌة تشكل خطرا على حٌاة االنسان. -  

(خ)←االحتراق غٌر التام لغازي المدٌنة و القارورة ال ٌشكل خطرا على حٌاة االنسان. -  

  (خ)←ٌن.ٌحتوي الهواء على غاز  واحد فقط هو غاز االوكسج -

 8/ اجب عن االسئلة التالٌة:

عرف الهواء -  
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وهو متكون من غازات  الهواء جسم غازي ٌحٌط بنا من كل جانب و هو ضروري لحٌاة الكائنات الحٌة على االرض. -

وٌحتوي  تركٌبه على غازٌن .مستقرة تقرٌبا  

ٌضم الهواء اجساما صلبة عالقة به  ماذا ٌمكنك ان تقول عن نسبتها , هل هً ثابتة ام متغٌرة ؟ وماهً طبٌعتها؟  -  

ٌضم الهواء اجساما صلبة عالقة به تكون نسبتها متغٌرة حسب المكان و الزمان منها ما هو طبٌعً ٌنتج من دخان  -

ٌنتج عن انشطة االنسان كالدخان و الغبار المنطلقٌن من المصانع البراكٌن و عواصف الرٌاح و منها غٌر طبٌعً الذي 

 و الحرائق.

ما هً العالقة الموجودة بٌن الهواء و االحتراق؟) هل الهواء ضروري لالحتراق( -  

.الهواء ضروري لالحتراق. -  

اذكر تجربة تثبت بها جوابك -  

ما . نضع سدادة فوق فوهة احداهما و نترك فوهة نأخذ قارورتٌن زجاجٌتٌن شفافتٌن و نشعل شمعة داخل كل منه -

ومنها نستنتج ان الهواء ضروري وبعد مدة نالحظ ان الشمعة داخل الزجاجة المغلقة انطفأت  الثانٌة مفتوحة.

   لالحتراق.

  الغاز الذي ٌساعد على االحتراق هو غاز االكسجٌن. - ما هو الغاز الذي ٌساعد على االحتراق؟ - 

الهواء فً تركٌبه على غازٌنٌحتوي  -  

اذكرهما مع ذكر حجم كل غاز و كٌف هً عالقته  باالحتراق؟ -       

الهواء فً تركٌبه على غازٌن ٌحتوي  -  

الثانً فهو  غاز ثنائً االزوت الذي ال ٌساعد  هو غاز االوكسجٌن وهو الذي ٌساعد على االشتعال . اما الغازاالول 

 على االشتعال

من حجم الهواء  5/1حجم ثنائً االوكسجٌن فً الهواء  -  

.من حجم الهواء. 5/4حجم ثنائً االزوت  -  

ماذا تسبب التسربات الغازٌة و االحتراق غٌر التام لغاز المدٌنة و القارورة؟ -  

.ان.التسربات الغازٌة واالحتراق غٌر التام لغازي المدٌنة و القارورة ٌشكالن خطورة على حٌاة االنس -  

 9/ اكمل الفراغ بما ٌناسب:

من مكان الى اخر.نسبته كل مكان تختلف   موجود فً غازيالهواء جسم  -  

من حجم الهواء و هو المسؤول عن .الخمس    5/1الذي ٌمثل  ثنائً االوكسجٌن على غاز  ٌحتوي فً تركٌبه  

.من حجم الهواء) اربعة اخماس (  5/4ٌمثل  الذي ثنائً االزوت وي على غاز كما ٌحت االشتعال ) االحتراق(   
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 13سطر الجواب الصحٌح  مما ٌلً: 

 -111 لتر من الهواء النقً تحتوي على: 71 لتر من ثنائً االزوت   - 78 لتر من نائً االزوت

 - 111 لتر من الهواء النقً تحتوي  على : - 15 لتر من ثنائً االكسجٌن    - 11 لتر من ثنائً االوكسجٌن

 - اي من الغازات التالٌة ٌساعد على االشتعال: - غاز ثنائً االزوت – غاز ثنائً االوكسجٌن- غاز ثنائً الهٌدروجٌن

 14 / اجب عن السؤال التالً :

لماذا تزداد النار اشتعاال عندما تنفج او تتم تهوٌتها بمروحة او وسٌلة اخرى؟   

الننا بهذه الطرٌقة نكون قد وفرنا لها كمٌة كبٌرة من تزداد النار اشتعاال عندما  ننفج فٌها او تتم تهوٌتها بمروحة  -

.االوكسجٌن الذي نعلم  مسبقا انه ٌساعد على االشتعال.  

 15/ اكمل النص بملء الفراغات بما ٌناسب من معلومات: 

 الهواء النقً خلٌط طبٌعً ٌتكون اساسا من

من  ٪1حجم الهواء( و ٌحتوي على  5/4من ثنائً االزوت )  ٪ 78حجم الهواء( و  5/1) ن جٌكساالومن  ٪ 11

ثىائي اوكسيذ الكربون و بخار الماء و غازات  وادرة اخرى :ت اخرى مثل اغاز  

 تغذٌة االجهزة الكهربائٌة و قواعد االمن

 16/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(خ) ←كل االجهزة تعمل بالكهرباء. -  

(ص)←مصادر التغذٌة الكهربائٌة هً كهرباء القطاع او البطارٌات. -  

.خ()←البطارٌة مصدر للتغذٌة الحرارٌة. -  

(خ)←عند انتهاء صالحٌة البطارٌة نتخلص منها فً النفاٌات. -  

(خ)←كل اآلالت لها نفس المأخذ. -  

(ص)←ٌجب اخد الحذر عند التعامل مع الكهرباء. -  

(ص)←بعد انتهاء صالحٌة البطارٌة تصبح مشكال للطبٌعة. -  

-  

 17/ اجب عن االسئلة التالٌة:

التغذٌة الكهربائٌة معظم االجهزة الكهربائٌة التً نستعملها؟ تأخذ من أٌن -  

.معظم االجهزة الكهربائٌة التً نستعملها تأخذ التغذٌة الكهربائٌة من كهرباء القطاع او البطارٌات.  -  
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المربط االرضً. –سلك الطور  –سلك محاٌد  :ٌتكون المأخذ من   - مما ٌتكون المأخذ؟ -  

البطارٌة اذكر مكونات -  

مادة  –القضٌب الخرسانً  –القماش  – القطب السالب للبطارٌة –تتكون البطارٌة من القطب الموجب للبطارٌة  -

مادة كٌمٌائٌة بٌن القماش و الوعاء الخرصٌنً –كٌمٌائٌة بٌن قضٌب الكربون و القماش   

اذكر بعض التصرفات الخاطئة التً تجعلنا عرضة للصعق الكهربائً -  

ادخال اشٌاء حدٌدٌة فً   –. لمس االدوات الكهربائٌة باألٌدي المبللة  –استعمال االدوات الكهربائٌة فً الحمام  -

.لمس االسالك الكهربائٌة العارٌة ........... –المأخذ الكهربائً   

كٌف تتصرف مع شخص تعرض للتكهرب؟ -  

ابعاد السلك بقفازات خاصة ............. –قطع الكهرباء  –عدم لمس الشخص المتكهرب  -  

البطارٌة تشتغل بواسطة المواد الكٌمٌائٌة الموجودة داخلها. -كٌف تشتغل البطارٌة؟   -  

كٌف نتخلص من البطارٌات ؟ و لماذا؟ -  

للطبٌعة  مشكال نتخلص من البطارٌة بوضعها فً المكان المخصص لرمٌها الن بعد انتهاء صالحٌة البطارٌة تصبح  -  

و اذا اسأنا التخلص منها قد تصبح عرضة للحرق مع النفاٌات فٌتسمم الهواء و الماء. لهذا ٌجب معرفة كٌفٌة 

 التصرف بالبطارٌة بعد انتهاء صالحٌتها.

 18/ صنف االجهزة التالٌة فً الجدول المقابل:

حاسوب  -ساعة الحائط    –الثالجة  -ساعة الٌد   -االلة الحاسبة   –الة  غسٌل المالبس  -مدفأة كهربائٌة    

  –الة التصوٌر  –المكٌف الهوائً  –المصباح الٌدوي  –هاتف محمول  –جهاز التحكم عن بعد 

تعمل بالبطارٌة   تعمل بكهرباء القطاع 
جهاز  –ساعة الحائط  –ساعة الٌد  –االلة الحاسبة 

المصباح الٌدوي –الهاتف المحمول   –التحكم عن بعد   
 الة التصوٌر

 –الثالجة  –الة غسٌل المالبس  –مدفأة كهربائٌة 
المكٌف الهوائً  –حاسوب   

 
  

 

 

ان وجدت اخطاء فً االجابة قد تكون وقعت منً سهوا او عدم انتباه اسفة   

 


