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 مراجعة فً التربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة للفصل الثالث

 السنة الثالثة ابتدائً )الجبل الثانً(

؟مما تتكون النفاٌات المنزلٌة / 1  

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

/ كٌف نحافظ على جمال بٌئتنا ؟2  

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

/ ما هو أثر النفاٌات و أخطارها على االنسان و البٌئة ؟3  

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

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

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

 4/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

رمً النفاٌات فً أكٌاس مغلقة ).........( -  

وضع االكٌاس فً االماكن المخصصة لها )........( -  

).......(وقات رمً القمامة عدم احترام أ -  

القٌام بحمالت النظافة لقسمنا و محٌطنا )..........( -  

 5/ سطر تحت االجابة الصحٌحة :

احرق النفاٌات فً ساحة المنزل -  

ارمً النفاٌات فً الشارع  -  

اضع النفاٌات فً كٌس القمامة و أضعها فً الحاوٌة المخصصة لها  -  

أرمٌها فً البحر -  

أخرج القمامة فً أوقاتها المحددة  -  

 6/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(النفاٌات المتراكمة لٌست خطرا على الصحة )........ -  

ٌجب المحافظة على نظافة المحٌط لنعٌش فً  صحة )........( -  

ال ٌخلف االنسان نفاٌات كثٌرة )........( -  

للتخلص من النفاٌات ٌجب حرقها )........( -  

النجاح سلم ال 

تسلقه تستطٌع 

و ٌداك فً 

 جٌبك 
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ٌخلف االنسان نفاٌات صلبة فقط )........( -  

 7/ أكمل الجدول :

تحجز فً 
 مكان)نعم/ال(

 لون الحاوٌة 
التً توضع 

 فٌها

 خطٌرة
 غٌر خطٌرة

 حالتها 
)صلبة 
 /سائلة(

 النفاٌة نوعها مصدرها 

      
 
 ورق الجرائد 

      
 

 زجاجة 

      
 

 علب معدنٌة

      
 

 بطارٌة

قارورة       
 بالستٌكٌة

 8/ رتب الجمل التالٌة لتكون فقرة : 

 ).........( ال نحرقها فً فناء المنزل

من النفاٌات المنزلٌة  ).......( للتخلص  

 ).......( وال نرمٌها بعٌدا فً الشارع 

 )........( بل نضعها فً كٌس القمامة و فً الحاوٌة المخصصة لها 

 9/ أجب عن االسئلة التالٌة :

بحٌث كثٌرا ما تنتشر هذه النفاٌات فً كل مكان . فً االحٌاء و الشواطئ ¸ٌخلف االنسان نفاٌات كثٌرة و متنوعة  -1

 و الغابات و على حافة الطرقات.

 أقترح بعض الحلول للحد من انتشار هذه النفاٌات 

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

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

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

و ذلك لعدة أسباب ¸الكثٌر من االشخاص و العائالت تشتكً من ارتفاع فاتورة الماء  -2  

الفاتورةقدم نصائح لهؤالء االشخاص للتقلٌل من مبلغ   

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

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

 10/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :
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ال تضًء الشمس االرض باستمرار )........( -  

ٌتنج عنه الفصول االربعة ).....(دوران االرض حول نفسها  -  

مدة النهار و اللٌل ال تتغٌر بتغٌر الفصول )......( -  

االرض ثابتة ال تدور ).......( -  

عندما تكون االرض فً مواجهة الشمس ٌكون النهار )......( -  

تدور االرض حول نفسها من الشمال الى الجنوب )......( -  

ساعة ).......( 23مدة الدورة الكاملة لألرض حول نفسها هً  -  

دوران االرض حول نفسها ٌنتج اللٌل و النهار )....( -  

ٌتكون الٌوم من النهار فقط ).......( -  

فً الشتاء تزداد مدة اللٌل ).......( -  

ٌتكون الٌوم من اللٌل و النهار )......( -  

تدور االرض بنفس جهة الدوران الظاهري للشمس )......( -  

 11/ أكمل الجدول بوضع العالمة )x( فً المكان المناسب :

مدة النهار نقصت   تزداد مدة اللٌل  تنقص مدة اللٌل تزداد مدة النهار  

 الشتاء    

 الصٌف     

 

 12/ ضع الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب :

نهارا –الدوران  -اللٌل   -الشمس    

 االرض ال تتوقف عن ..............و ...............التً تضٌئها 

تكون الجزائر مضاءة بنور الشمس ٌكون الوقت ...............وعندما تغٌب الشمس ٌحل ............عندما   

 13/ لون جهة النهار باللون االصفر و جهة اللٌل بالبنً 

 

......................................................................فً أي فترة توجد الجزائر فً هذا الرسم  

كن ناجحا 

تكن 

 متمٌز 
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 14/ ضع الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب: 

الٌابسة  –نصف  –ضوء الشمس  –الفضاء  –الماء  –سطح االرض  -بالكوكب االزرق   –المحٌطات –الزرقة   

ساطعة فً .............بفعل ................الذي ٌكسبها لونا تغلب علٌه ..............و تبدو كتل .........تتألق االرض   

مساحات كبٌرة من ...................ٌغطً المحٌط الهادي .........البنٌة بوضوح و كذلك ............. التً تغطً   

 سطح االرض . سمٌت االرض ....................لشساعة مساحة ..............على سطحه.

 15/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

ٌمكن االستغناء عن الرزنامة فً حٌاتنا )........( -  

الرزنامة المٌالدٌة )........(توجد رزنامة واحدة فقط وهً  -  

الرزنامة نظام لمعلمة التوارٌخ و تنظٌمها )......( -  

نظام الرزنامة ٌساعد االنسان كثٌرا فً حٌاته ).......( -  

رزنامات وهً ) رزنامة مٌالدٌة / رزنامة هجرٌة / رزنامة امازٌغٌة ( ).......( 3توجد  -  

).......( تستعمل الجزائر الرزنامة الهجرٌة فقط -  

ٌوما )......( 31او  30مدة الشهر فً التارٌخ المٌالدي هً  -  

ٌوم ).......( 354تتألف السنة المٌالدٌة من  -  

الرزنامة المٌالدٌة أصلها مٌالد الرسول محمد علٌه الصالة و السالم ).........( -  

تتعلق الرزنامة القمرٌة بدوران االرض حول الشمس )......( -  

 16/ أربط بما ٌناسب :

  ●   المرجع دوران القمر حول االرض

  ●            ٌوما 31او  30أٌام الشهر 

الرزنامة المٌالدٌة ●                    .... ...    .......           ●                           ه  1439  

...........  ●هجرة الرسول محمد )ص(  

الرزنامة الهجرٌة ●                                                 ● المرجع دوران االرض حول الشمس   

●             ٌوما              30أو  29أٌام الشهر   

2018                                         ●      .....................  

●    مولد المسٌح عٌسى علٌه السالم     
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 17/ أجب عن االسئلة التالٌة معتمدا على ما درست و تعلمت : 

أذكر أنواع الرزنامات  -  

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

ماذا تستعمل الجزائر كرزنامة ؟ -  

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

ماهً مدة الشهر فً التارٌخ المٌالدي ؟ -  

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

ي ؟ماهً مدة الشهر فً التارٌخ الهجر -  

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

كم ٌوم فً السنة الهجرٌة ؟ -  

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

؟كم ٌوم فً السنة المٌالدٌة  -  

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

مٌالدٌة ؟ما هو أصل الرزنامة ال -  

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

ما هو أصل الرزنامة الهجرٌة ؟.................................................................... -  

........................................................................................أذكر فصول السنة ؟ -  

أذكر أٌام االسبوع ؟.................................................................................................... -  

 18/ أربط بما ٌناسب :

● مكعب الثلج   

● الشكوالطة     

تنصهر بفعل الحرارة●              ●                                    الفاصولٌاء     

ال تنصهر بفعل الحرارة●                                                 ● الزبدة           

●المقص        

●الموز         
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 19/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

ٌوجد نوع واحد فقط من المحارٌر )..........( -  

س درجة الماء )........(المحرار الطبً ٌستعمل لقٌا -  

نستخدم المحرار لتعٌٌن درجة الحرارة )........( -  

مختلفة من المحارٌر )........(هناك أنواع  -  

ٌتغٌر شكل المحرار حسب استخدامه )........( -  

فً المحرار سلم مدرج بوحدات هً السنتٌمتر ).......( -  

).........( ° نرمز لدرجة الحرارة بهذا الرمز: -  

                                                             

 21/ أربط كل جملة بما ٌناسبها :

تذوب●                          ●  تتشكل الشلوج عندما                             

ٌكون الماء بحالة سائلة° 0   ●                                ●  عندما تنخفض درجة حرارة الماء الى   

0 ° تنخفض درجة حرارة الجو الى ●                           ●              0 ° عند درجة حرارة أعلى من   

ٌتحول الماء الى جلٌد ●                            ●                     0 ° عند الدرجة أقل من   

ٌكون الماء بحالة صلبة ●                           ● أذا أخرجت مكعبات الشلج من الثالجة          

 22/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

الهواء موجود فً كل مكان ).........(-  

ال ٌمكن رؤٌة الهواء ).....( -  

تطٌع نقل الهواء من اناء الى اخر )......(ال نس -  

/ ضع البٌانات على الرسم20  

1-....................................  

2-.................................  

3-...............................  

4-..................................  
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قارورة الماء الفارغة تكون مملوؤة بالهواء ).......( -  

عملٌة نقل الهواء من اناء الى اخر تدعى االصفاق )......( -  

 22/ أجب عن االسئلة التالٌة معتمدا على ما درست :

فٌما نستخدم المحرار ؟ -  

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

؟رلماذا ٌتغٌر شكل المحرا  -  

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

فٌما ٌستعمل المحرار الطبً ؟ -  

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

ما هً درجة حرارة تجمد الماء ؟ -  

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

كٌف ٌمكن الهواء من اناء الى اخر ؟ -  

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

 23/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة : 

الجٌب من مصباح فقط )........(ٌتألف مصباح  -  

مصباح الجٌب اداة مفٌدة ).........( -  

ٌضًء مصباح الجٌب اذا كانت كل مكوناته سلٌمة )........( -  

للبطارٌة قطب موجب فقط  )........( -  

ٌتم التحكم فً الدارة الكهربائٌة بواسطة االسالك )........( -  

قة ال ٌضًء المصباح ).......(الدارة مغل -  

 24/ أجب عن االسئلة التالٌة :

مما ٌتألف مصباح الجٌب ؟ -  

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

كم للبطارٌة من قطب ؟ -  

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

ركز جٌدا قبل 

 أن تجٌب
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مما تتشكل الدارة الكهربائٌة البسٌطة ؟ -  

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

اذاكانت الدارة مفتوحة ماذا ٌحدث ؟ -  

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

اذا كانت الدارة مغلقة ماذا ٌحدث ؟ -  

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

 25/ حدد من بٌن الدارات الكهربائٌة التً ٌضًء فٌها المصباح وحدد السبب فً الخالة التً ال ٌضًء فٌها المصباح 

 

1-......................................  

2-..............................  

3-.................................  

4-...................................     5 -.........................  

 26/ أكمل الجدول بوضع : ٌشتعل المصباح  / ال ٌشتعل المصباح

 الرقم حالة عناصر مصباح الجٌب  النتٌجة 

لمصباح سلٌم و القاطعة مغلقةالبطارٌة فاسدة و ا   1 

 2 البطارٌة سلٌمة و المصباح فاسد و القاطعة مغلقة 

 3 البطارٌة سلٌمة و المصباح سلٌم و القاطعة مغلقة 

 4 البطارٌة سلٌمة و المصباح سلٌم و القاطعة مفتوحة 

  

 27/ سم العناصر فً الرسم التخطٌطً التالً :
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 فً الشكل المقابل تمثٌل لدارة كهربائٌة بسٌطة 

4الى  1سم العناصر الكهربائٌة من  -1  

       1- ..............................2-..........................3-   ........................4- .................  

المصباح مضًء . ما هً وضعٌة القاطعة فً هذه الحالة ؟ -2  

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

 28/ سم العناصر فً الرسم التخطٌط التالً :

4الى  1فً الشكل المقابل تمثٌل بسٌط لمصباح الجٌب . سم العناصر المرقمة من   

 

 

 29/ أربط كل أداة بوظٌفتها :

تقطع الورق او القماش●                      ●   مفك براغً      

تفكٌك المسامٌر و تقطٌع االسالك●                       ● الكماشة           

تفكٌك و تركٌب البراغً●                      ●  المنشار           

تقطٌع الخشب●                     ● المقص            

 30/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :

مغلقة  –دارة  –مفتوحة  –بطارٌة  –القاطعة  –التوصٌل   



بوخشم مرٌم:من اعداد   

www.mriem-educ.com                                         للمسيد من المواضيع زوروا        مدونة التعليم بوخشم مريم  

 10 

 تتشكل الدارة الكهربائٌة البسٌطة من ...............و مصباح و أسالك .............مربوطة بشكل ........

........فال ٌضًء المصباح .وعندما تكون فعندما تكون الدارة ....ٌتم التحكم فً الدارة الكهربائٌة بواسطة ..............

 الدارة ............فٌضًء المصباح.

 31/ شطب بطاقة كل عبارة خاطئة :

للبطارٌة قطبان قطب موجب  )+(و 
(-قطب سالب )  

فً المحرار سلم مدرج بوحدات  لمقارنة كتل االجسام نستعمل المحرار 
الدرجة المئوٌة وٌرمز لها بالرمز 

 °  

فً عملٌة الوزن كتال مرقمة  نستخدم
للمقارنة بٌنها و بٌن الجسم الذي 

 تزنه

ٌبقى الماء متجمدا تحت الدرجة  
 °0 

ٌمكن نقل الهواء من اناء الى اخر فً 
 عملٌة تسمى التجمد 

  

 32/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

لمقارنة كتل االجسام نستعمل المسطرة )........(  -  

ٌاس كتلة الجسم )........(عملٌة الوزن هً ق -  

الجسم االثقل فً عملٌة الوزن ٌكون الى االعلى و الجسم االخف ٌكون الى االسفل )......( -  

( ).........(0عند التوازن فً المٌزان ٌشٌر المؤشر الى التدرٌجة ) -  

روبرفال نوع من الموازٌن )........( -  

ٌوجد نوع واحد من الموازٌن )........( -  

تلة الجسم )الكفة االولى ( = مجموع الكتل المرقمة )الكفة الثانٌة( )........(ك -  

عرف فً القدٌم استعمال المٌزان الرقمً )........( -  

وحدة قٌاس الكتل الشائعة هً الغرام و الكٌلو غرام )..........( -  

الرقمً هو مٌزان دو كفتٌن )......( المٌزان -  

 33/ أجب عن االسئلة التالٌة معتمدا على ما درست و تعلمت :

لمقارنة كتل االجسام ماذا نستخدم ؟ -  

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

ماهً عملٌة الوزن ؟ -  

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

على ماذا ٌعتمد مٌزان روبرفال ؟ -  

العلم بال 

أخالق 

كالشجرة بال 

 أوراق 
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......................................................................... 

ل ؟عند اختالل التوازن .اٌن تكون الكفة التً تحمل الجسم االثقل و التً تحمل الجسم االثق -  

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

ما هً الوحدة الشائعة لقٌاس الكتل ؟ -  

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

كثٌرة من الموازٌن .اذكر البعض منها ؟فً السوق أنواع  -  

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

نستعمل المٌزان كثٌرا فً حٌاتنا الٌومٌة ادكر بعض االماكن التً نستعملها فٌها واي نوع مٌزان نستعمل ؟ -  

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

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

 

 34/ ضع البٌانات :

 

ٌمثل الشكل االعلى رسم تخطٌطً لمٌزان روبرفال    

 ضع الرقم المناسب امام كل عنصر
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 الرقم العنصر 

  العاتق 

  قاعدة استناد العاتق

  التدرٌجات 

  المؤشر

  الكفتان

  مقابل العاتق

  قاعدة المٌزان 

 35/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب : 

المٌزان  –االولى  –المستوى  –توازن  –االسفل  –الثانٌة  –المؤشر  –الجسم  –االعلى   

 لمقارنة كتل االجسام نستخدم ..............عملٌة الوزن هً قٌاس كتلة ..............

 مٌزان روبرفال ٌعتمد على .................االجسام التً توضع على كفتٌه

( و تكون الكفتان فً نفس ..............و كتلة االجسام فً الكفة 0عند التوازن ٌشٌر .............الى التدرٌجة )

 ..........تساوي كتلة االجسام فً الكفة ..................

.....عند اختال التوازن تكون الكفة التً تحمل الجسم االثقل الى .............و االخف الى............  

 

 

 

 كتلة البطٌخ هً ............

 كتلة اللٌمون هً ..........

 كم نضع من كتل مرقمة فً مكان نقطة االستفهام؟ 

 

 

أنار هللا دربكم ووفقكم 

 لما ٌحبه و ٌرضاه 

 عطلة سعٌدة 
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/ مما تتكون النفاٌات المنزلٌة ؟1  

 –بقاٌا االكل مثل قشور الخضر و الفواكه  –مواد زجاجٌة  –بالستٌكٌة مواد  –تتكون النفاٌات المنزلٌة من أوراق .

 زٌوت و غٌرها ..........................

/ كٌف نحافظ على جمال بٌئتنا ؟2  

 للمحافظة على جمال بٌئتنا ٌجب علٌنا ان :

المحافظة  –احترام وقت رمً النفاٌات  –وضع النفاٌات فً االماكن المخصصة لها  –رمً النفٌات فً أكٌاس مغلقة  -

.التقلٌل من النفاٌات المنزلٌة ودلك بإعادة التدوٌر  –على نظافة المحٌط و عدم رمً االوساخ فً كل مكان   

؟/ ما هو أثر النفاٌات و أخطارها على االنسان و البٌئة 3  

 النفاٌات المتراكمة خطر ٌهدد االنسان و الحٌوان و البٌئة 

النفاٌات تساعد على انتشار  –األطفال هم أكثر عرضة لألضرار الناتجة عن تراكم النفاٌات ودلك للعبهم فً الشارع 

.ٌش فٌها تشوٌه جمال البٌئة التً نع –االمراض المعدٌة بواسطة الذباب و البعوض و الجرذان و المٌاه الملوثة   

 4/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(ص رمً النفاٌات فً أكٌاس مغلقة ) -  

(ص وضع االكٌاس فً االماكن المخصصة لها ) -  

(خ عدم احترام أوقات رمً القمامة ) -  

(صالقٌام بحمالت النظافة لقسمنا و محٌطنا ) -  

 5/ سطر تحت االجابة الصحٌحة :

المنزلاحرق النفاٌات فً ساحة  -  

ارمً النفاٌات فً الشارع  -  

 - اضع النفاٌات فً كٌس القمامة و أضعها فً الحاوٌة المخصصة لها 

أرمٌها فً البحر -  

 - أخرج القمامة فً أوقاتها المحددة 

 6/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(خ النفاٌات المتراكمة لٌست خطرا على الصحة ) -  

(ص ٌجب المحافظة على نظافة المحٌط لنعٌش فً  صحة ) -  

 الحلول 
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(خ ال ٌخلف االنسان نفاٌات كثٌرة ) -  

(خ للتخلص من النفاٌات ٌجب حرقها ) -  

(خ ٌخلف االنسان نفاٌات صلبة فقط ) -  

 7/ أكمل الجدول :

تحجز فً 
 مكان)نعم/ال(

 لون الحاوٌة 
التً توضع 

 فٌها

 خطٌرة
 غٌر خطٌرة

 حالتها 
)صلبة 
 /سائلة(

 النفاٌة نوعها مصدرها 

  المنازل صلبة  غٌر خطٌرة ازرق ال 
 ورقٌة 

 ورق الجرائد 

 زجاجٌة المنازل صلبة  خطٌرة اخضر  نعم
 

 زجاجة 

  المنازل صلبة  خطٌرة  نعم 
 حدٌدي

 علب معدنٌة

  المنازل  صلبة  خطٌرة  نعم
 حدٌدي

 بطارٌة

قارورة  بالستٌك المنازل صلبة  غٌر خطٌرة اصفر  نعم 
 بالستٌكٌة

 8/ رتب الجمل التالٌة لتكون فقرة : 

( ال نحرقها فً فناء المنزل2)  

( للتخلص من النفاٌات المنزلٌة 1)  

( وال نرمٌها بعٌدا فً الشارع 3)  

.( بل نضعها فً كٌس القمامة و فً الحاوٌة المخصصة لها 4)  

 9/ أجب عن االسئلة التالٌة :

بحٌث كثٌرا ما تنتشر هذه النفاٌات فً كل مكان . فً االحٌاء و الشواطئ ¸نفاٌات كثٌرة و متنوعة ٌخلف االنسان  -1

 و الغابات و على حافة الطرقات.

 أقترح بعض الحلول للحد من انتشار هذه النفاٌات 

لة اعادة وضع القمامة فً اكٌاس مغلقة و وضعها فً الحاوٌة المخصصة لها واحترام وقت اخراج القمامة و محاو

.التدوٌر لألشٌاء   

و ذلك لعدة أسباب ¸الكثٌر من االشخاص و العائالت تشتكً من ارتفاع فاتورة الماء  -2  

 قدم نصائح لهؤالء االشخاص للتقلٌل من مبلغ الفاتورة

ٌة بعد ٌمكن التقلٌل من مبلغ فاتورة الماء وذلك باتباع بعض الخطوات منها اصالح االنابٌب التً تسرب و غلق الحنف

 كل استعمال و عمد استعمال االنبوب لغسل السٌارة او السقً و انما استعمال الدول .......................
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 10/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(خ ال تضًء الشمس االرض باستمرار ) -  

(خ دوران االرض حول نفسها ٌتنج عنه الفصول االربعة ) -  

(خ النهار و اللٌل ال تتغٌر بتغٌر الفصول ) مدة -  

(خ االرض ثابتة ال تدور ) -  

(ص عندما تكون االرض فً مواجهة الشمس ٌكون النهار ) -  

(خ تدور االرض حول نفسها من الشمال الى الجنوب ) -  

(خ ساعة ) 23مدة الدورة الكاملة لألرض حول نفسها هً  -  

(ص اللٌل و النهار )دوران االرض حول نفسها ٌنتج  -  

.(خ ٌتكون الٌوم من النهار فقط ) -  

(ص فً الشتاء تزداد مدة اللٌل ) -  

(ص ٌتكون الٌوم من اللٌل و النهار ) -  

(خ تدور االرض بنفس جهة الدوران الظاهري للشمس ) -  

 11/ أكمل الجدول بوضع العالمة )x( فً المكان المناسب :

مدة النهار نقصت   تزداد مدة اللٌل  تنقص مدة اللٌل تزداد مدة النهار  

x   x الشتاء 

 x x   الصٌف 

 

 12/ ضع الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب :

نهارا –الدوران  -اللٌل   -الشمس    

التً تضٌئها الشمس و الدوران االرض ال تتوقف عن   

.اللٌلوعندما تغٌب الشمس ٌحل نهارا عندما تكون الجزائر مضاءة بنور الشمس ٌكون الوقت   

 13/ لون جهة النهار باللون االصفر و جهة اللٌل بالبنً 

 فً أي فترة توجد الجزائر فً هذا الرسم
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ن  

 نلون الجهة المقابلة ألشعة الشمس باللون االصفر و الجهة االخرى باللون البنً 

توجد الجزائر فً فترة اللٌل .  

 14/ ضع الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب: 

الٌابسة  –نصف  –ضوء الشمس  –الفضاء  –الماء  –سطح االرض  -بالكوكب االزرق   –المحٌطات –الزرقة   

.الٌابسة و تبدو كتل الزرقة الذي ٌكسبها لونا تغلب علٌه ضوء الشمس بفعل الفضاء تتألق االرض ساطعة فً   

.نصف .ٌغطً المحٌط الهادي سطح االرض التً تغطً مساحات كبٌرة من المحٌطات البنٌة بوضوح و كذلك   

على سطحه.الماء لشساعة مساحة االزرق  بالكوكبسطح االرض . سمٌت االرض   

 15/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(خ ٌمكن االستغناء عن الرزنامة فً حٌاتنا ) -  

(خ توجد رزنامة واحدة فقط وهً الرزنامة المٌالدٌة ) -  

(ص الرزنامة نظام لمعلمة التوارٌخ و تنظٌمها ) -  

(ص نظام الرزنامة ٌساعد االنسان كثٌرا فً حٌاته ) -  

(ص رزنامات وهً ) رزنامة مٌالدٌة / رزنامة هجرٌة / رزنامة امازٌغٌة ( ) 3توجد  -  

(خ تستعمل الجزائر الرزنامة الهجرٌة فقط ) -  

(ص ٌوما ) 31او  30 مدة الشهر فً التارٌخ المٌالدي هً -  

(خ ٌوم ) 354تتألف السنة المٌالدٌة من  -  

.(خ الرزنامة المٌالدٌة أصلها مٌالد الرسول محمد علٌه الصالة و السالم ) -  

(خ تتعلق الرزنامة القمرٌة بدوران االرض حول الشمس ) -  
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 16/ أربط بما ٌناسب :

● المرجع دوران القمر حول االرض     

● ٌوما             31او  30أٌام الشهر   

الرزنامة المٌالدٌة●                                               ● ه  .... ...    .......           1439  

●هجرة الرسول محمد )ص(...........    

الرزنامة الهجرٌة●           ●                                       المرجع دوران االرض حول الشمس    

●             ٌوما              30أو  29أٌام الشهر   

2018                                         ●      .....................  

●مولد المسٌح عٌسى علٌه السالم         

 17/ أجب عن االسئلة التالٌة معتمدا على ما درست و تعلمت : 

أذكر أنواع الرزنامات  -  

.توجد رزنامات عدٌدة منها الرزنامة المٌالدٌة و الرزنامة الهجرٌة و الرزنامة االمازٌغٌة   

ماذا تستعمل الجزائر كرزنامة ؟ -  

.(تستعمل الجزائر رزنامة مزدوجة : رزنامة مٌالدٌة )م( و رزنامة هجرٌة )ه  

ماهً مدة الشهر فً التارٌخ المٌالدي ؟ -  

.ٌوما 31او  30لشهر فً التارٌخ المٌالدي هً مدة ا  

ماهً مدة الشهر فً التارٌخ الهجري ؟ -  

.ٌوما  30او  29مدة الشهر فً التارٌخ الهجري هً   

كم ٌوم فً السنة الهجرٌة ؟ -  

.ٌوما 354تتألف السنة الهجرٌة من   

كم ٌوم فً السنة المٌالدٌة ؟ -  

.ٌوما   364تتألف السنة المٌالدٌة من   

ما هو أصل الرزنامة المٌالدٌة ؟ -  

.الرزنامة المٌالدٌة أصلها هو مٌالد المسٌح عٌسى علٌه السالم و تتعلق بدوران االرض حول الشمس)السنة الشمسٌة  

ما هو أصل الرزنامة الهجرٌة ؟ -  
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.( الرزنامة الهجرٌة أصلها هجرة الرسول محمح )ص( و تتعلق بدوران القمر حول االرض ) الشهر القمري  

أذكر فصول السنة ؟ -  

.الربٌع -الشتاء  –الخرٌف  –تتكون السنة من أربعة فصول هم : الصٌف .  

أذكر أٌام االسبوع ؟. -  

.الخمٌس-االربعاء  –الثالثاء  –االثنٌن  –االحد  –السبت  –ٌتكون االسبوع من سبعة أٌام هً : الجمعة   

 18/ أربط بما ٌناسب :

● مكعب الثلج   

●    الشكوالطة  

تنصهر بفعل الحرارة●                                                 ● الفاصولٌاء     

ال تنصهر بفعل الحرارة●                                                 ● الزبدة           

●المقص        

●الموز         

 19/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(خ ٌوجد نوع واحد فقط من المحارٌر ) -  

(خ المحرار الطبً ٌستعمل لقٌاس درجة الماء ) -  

(ص نستخدم المحرار لتعٌٌن درجة الحرارة ) -  

(ص هناك أنواع مختلفة من المحارٌر ) -  

(ص ٌتغٌر شكل المحرار حسب استخدامه ) -  

(خ فً المحرار سلم مدرج بوحدات هً السنتٌمتر ) -  

(ص ( ° جة الحرارة بهذا الرمز:نرمز لدر -  
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:/ ضع البٌانات على الرسم                                                            20  

.السائل الحراري.-3                 او السٌلسٌوزٌة الدرجة المؤٌة.-1  

.خزان السائل الحراري. -4                التدرٌجة.-2  

 21/ أربط كل جملة بما ٌناسبها :

تذوب●                          ●  تتشكل الشلوج عندما                             

ٌكون الماء بحالة سائلة° 0   ●                                ●  عندما تنخفض درجة حرارة الماء الى   

0 ° تنخفض درجة حرارة الجو الى ●                           ●              0 ° عند درجة حرارة أعلى من   

ٌتحول الماء الى جلٌد ●                            ●                     0 ° عند الدرجة أقل من   

ٌكون الماء بحالة صلبة ●                           ● أذا أخرجت مكعبات الشلج من الثالجة          

 22/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(ص الهواء موجود فً كل مكان )-  

(ص ال ٌمكن رؤٌة الهواء ) -  

.(خ تطٌع نقل الهواء من اناء الى اخر )ال نس -  

(ص قارورة الماء الفارغة تكون مملوؤة بالهواء ) -  

(ص عملٌة نقل الهواء من اناء الى اخر تدعى االصفاق ) -  

 22/ أجب عن االسئلة التالٌة معتمدا على ما درست :

فٌما نستخدم المحرار ؟ -  

.نستخدم المحرار لتعٌٌن درجة حرارة الجسم   

؟رلماذا ٌتغٌر شكل المحرا  -  
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.المحرار الطبً ............ -السٌارة –الجو  –مثل محرار الحمام  ٌتغٌر شكل المحرار حسب استخدامه .  

فٌما ٌستعمل المحرار الطبً ؟ -  

.ٌستعمل المحرار الطبً لتعٌٌن درجة حرارة جسم المرٌض   

ما هً درجة حرارة تجمد الماء ؟ -  

.0° درجة حرارة تجمد الماء هً   

كٌف ٌمكن الهواء من اناء الى اخر ؟ -  

 ٌمكن نقل الهواء من اناء الى اخر  فً عمٌلة تدعى  االصفاق  

 23/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة : 

(خ الجٌب من مصباح فقط ) ٌتألف مصباح -  

(ص مصباح الجٌب اداة مفٌدة ) -  

(ص ٌضًء مصباح الجٌب اذا كانت كل مكوناته سلٌمة ) -  

(خ للبطارٌة قطب موجب فقط  ) -  

(خ ٌتم التحكم فً الدارة الكهربائٌة بواسطة االسالك ) -  

(خ الدارة مغلقة ال ٌضًء المصباح ) -  

 24/ أجب عن االسئلة التالٌة :

مما ٌتألف مصباح الجٌب ؟ -  

.ٌتألف مصباح الجٌب من مصباح و بطارٌة و صفائح للتوصٌل ..  

كم للبطارٌة من قطب ؟ -  

.(-للبطارٌة قطبان :طب موجب )+( و قطب سالب )  

مما تتشكل الدارة الكهربائٌة البسٌطة ؟ -  

.دارة بشكل  وطة تتشكل الدارة الكهربائٌة البسٌطة من بطارٌة و مصباح و أسالك التوصٌل مرب  

اذاكانت الدارة مفتوحة ماذا ٌحدث ؟ -  

.اذا كانت الدرارة مفتوحة المصباح ال ٌضًء   

اذا كانت الدارة مغلقة ماذا ٌحدث ؟ -  

.اذا كانت الدارة مغلقة المصباح ٌضًء   
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ًء فٌها المصباح / حدد من بٌن الدارات الكهربائٌة التً ٌضًء فٌها المصباح وحدد السبب فً الخالة التً ال ٌض25  

 

.ٌضًء .-1  

.سلك توصٌل غٌر موصل بالبطارٌةال ٌضًء بسبب .-2  

صحٌح غٌر  بسبب توصٌل السلك بشكلال ٌضًء .-3  

.الن القاطعة مفتوحة  ال ٌضًء -5       بسبب تلف المصباح ٌضًءال  .-4  

 26/ أكمل الجدول بوضع : ٌشتعل المصباح  / ال ٌشتعل المصباح

 الرقم حالة عناصر مصباح الجٌب  النتٌجة 

 1 البطارٌة فاسدة و المصباح سلٌم و القاطعة مغلقة ال ٌشتعل المصباح 

 2 البطارٌة سلٌمة و المصباح فاسد و القاطعة مغلقة ال ٌشتعل المصباح

 3 البطارٌة سلٌمة و المصباح سلٌم و القاطعة مغلقة ٌشتعل المصباح 

 4 البطارٌة سلٌمة و المصباح سلٌم و القاطعة مفتوحة  المصباح  ال ٌشتعل

  

 27/ سم العناصر فً الرسم التخطٌطً التالً :

 

 فً الشكل المقابل تمثٌل لدارة كهربائٌة بسٌطة 

4الى  1سم العناصر الكهربائٌة من  -1  

  أسالك التوصٌل .-4   بطارٌة ..-3......قاطعة .-2. مصباح .-1       
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مضًء . ما هً وضعٌة القاطعة فً هذه الحالة ؟المصباح  -2  

.المصباح مضًء فً هذه الحالة القاطعة مغلقة   

 28/ سم العناصر فً الرسم التخطٌط التالً :

4الى  1فً الشكل المقابل تمثٌل بسٌط لمصباح الجٌب . سم العناصر المرقمة من   

 

بطارٌة  -4صفائح التوصٌل              -3قاطعة               -2مصباح           -1  

 29/ أربط كل أداة بوظٌفتها :

تقطع الورق او القماش●                      ●   مفك براغً      

تفكٌك المسامٌر و تقطٌع االسالك●                       ● الكماشة           

تفكٌك و تركٌب البراغً●                      ●        المنشار     

تقطٌع الخشب●                     ● المقص            

 30/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :

مغلقة  –دارة  –مفتوحة  –بطارٌة  –القاطعة  –التوصٌل   

.دارة مربوطة بشكل ٌل التوص.و مصباح و أسالك بطارٌة تتشكل الدارة الكهربائٌة البسٌطة من   

فال ٌضًء المصباح .وعندما تكون الدارة مفتوحة فعندما تكون الدارة قاطعة ٌتم التحكم فً الدارة الكهربائٌة بواسطة 

فٌضًء المصباح  مغلقة  

 

 

  

 31/ شطب بطاقة كل عبارة خاطئة :
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للبطارٌة قطبان قطب موجب  )+(و 
(-قطب سالب )  

فً المحرار سلم مدرج بوحدات  لمقارنة كتل االجسام نستعمل المحرار 
الدرجة المئوٌة وٌرمز لها بالرمز 

 °  

نستخدم فً عملٌة الوزن كتال مرقمة 
للمقارنة بٌنها و بٌن الجسم الذي 

 تزنه

ٌبقى الماء متجمدا تحت الدرجة  
 °0 

ٌمكن نقل الهواء من اناء الى اخر فً 
 عملٌة تسمى التجمد 

  

 32/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

(خ لمقارنة كتل االجسام نستعمل المسطرة )  -  

(ص عملٌة الوزن هً قٌاس كتلة الجسم ) -  

(خ الجسم االثقل فً عملٌة الوزن ٌكون الى االعلى و الجسم االخف ٌكون الى االسفل ) -  

(ص ( )0ند التوازن فً المٌزان ٌشٌر المؤشر الى التدرٌجة )ع -  

(ص روبرفال نوع من الموازٌن ) -  

(خ ٌوجد نوع واحد من الموازٌن ) -  

(ص كتلة الجسم )الكفة االولى ( = مجموع الكتل المرقمة )الكفة الثانٌة( ) -  

(خ عرف فً القدٌم استعمال المٌزان الرقمً ) -  

(ص الشائعة هً الغرام و الكٌلو غرام )وحدة قٌاس الكتل  -  

(خ المٌزان الرقمً هو مٌزان دو كفتٌن ) -  

 33/ أجب عن االسئلة التالٌة معتمدا على ما درست و تعلمت :

لمقارنة كتل االجسام ماذا نستخدم ؟ -  

 لمقارنة كتل االجسام نستخدم المٌزان  

ماهً عملٌة الوزن ؟ -  

.م عملٌة الوزن هً قٌاس كتلة الجس  

على ماذا ٌعتمد مٌزان روبرفال ؟ -  

.ٌعتمد مٌزان روبرفال على توازن االجسام التً توضع على كفتٌه   

عند اختالل التوازن .اٌن تكون الكفة التً تحمل الجسم االثقل و التً تحمل الجسم االثقل ؟ -  

.الى االعلىعند اختالل التوازن تكون الكفة التً تحمل الجسم االثقل الى االسفل و االخف   
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ما هً الوحدة الشائعة لقٌاس الكتل ؟ -  

.(gg( و الكٌلوغرام بالرمز )gالوحدة الشائعة لقٌاس الكتل هً الغرام وٌرمز له بالرمز )  

فً السوق أنواع كثٌرة من الموازٌن .اذكر البعض منها ؟ -  

 –المٌزان ذو المؤشر  –ان المطبخ توجد انواع كثٌرة من الموازٌن التً نستخدمها فً حٌاتنا الٌومٌة فهناك مٌز

.مٌزان االشخاص عند الطبٌب .... وغٌرها  -العربات لها اٌضا موازٌنها الخاصة   –مٌزان الكتل الكبٌرة   

نستعمل المٌزان كثٌرا فً حٌاتنا الٌومٌة ادكر بعض االماكن التً نستعملها فٌها واي نوع مٌزان نستعمل ؟ -  

ٌق و فً الٌومٌة فمثال فً المطبخ نستعمل مٌزان المطبخ لتقٌس كتلة الطحٌن او الدقتنا نستعمل المٌزان بكثرة فً حٌا

مؤشر لقٌاس كتل الخضر و الفواكه و السكر و غٌرها ........و عند الطبٌب نجد مٌزان السوق نجد المٌزان ذو ا ل

.االشخاص لقٌاس كتلة االشخاص ...........  

 34/ ضع البٌانات :

 

ٌمثل الشكل االعلى رسم تخطٌطً لمٌزان روبرفال    

 ضع الرقم المناسب امام كل عنصر 

 الرقم العنصر 

 1 العاتق 

 7 قاعدة استناد العاتق

 4 التدرٌجات 

 3 المؤشر

 2 الكفتان
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 5 مقابل العاتق

 6 قاعدة المٌزان 

  

 

 35/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب : 

المٌزان  –االولى  –المستوى  –توازن  –االسفل  –الثانٌة  –المؤشر  –الجسم  –االعلى   

.الجسم عملٌة الوزن هً قٌاس كتلة المٌزان لمقارنة كتل االجسام نستخدم   

االجسام التً توضع على كفتٌهتوازن مٌزان روبرفال ٌعتمد على   

.و كتلة االجسام فً الكفة المستوى الكفتان فً نفس ( و تكون 0الى التدرٌجة )المؤشر عند التوازن ٌشٌر .

.الثانٌة تساوي كتلة االجسام فً الكفة االولى  

.االعلىو االخف الىاالسفل التوازن تكون الكفة التً تحمل الجسم االثقل الى  لعند اختال  

 

 

 

g200كتلة البطٌخ هً   

.g150=g50-g200كتلة اللٌمون هً  

كتل مرقمة فً مكان نقطة االستفهام؟  كم نضع من  

g350=g150+ g 00 2نضع كتل مجموعها هو   

g100و       g50و      g200اي نضع الكتل المرقمة التالٌة :  


