
بسبب دوران ٌتعاقب اللٌل و النهار 

.األرض حول نفسها 

النهار فً الجهة المقابلة للشمس 

.و اللٌل فً الجهة األخرى 

 من خرٌطة النطاقات الزمنٌة تتكون

.أشرطة ٌمثل كل شرٌط نطاقا زمنٌا

 ٌعتبر الشرٌط المار من مدٌنة كرٌنٌتش
.( TU)بإنجلترا مرجعا للتوقٌت العالمً 

 ًعند االنتقال من نطاق إلى نطاق زمن

تضاف ساعة نحو الشرق و تنقص غربا

 عند قطع خط تغٌٌر التارٌخ ٌضاف وما

.كامال نحو الشرق و ٌنقص نحو الغرب

بسبب دوران األرض حول تتعاقب الفصول 

الشمس و بسبب مٌالن محور األرض مما 

:ٌسبب اختالفا فً طول اللٌل و النهار 
21  النهار=اللٌل: االعتدال الربٌعً : مارس.

21 أقصر نهار : االنقالب الشتوي : دجنبر.

21  النهار=اللٌل: االعتدال الخرٌفً : شتنبر.

21  أطول نهار : االنقالب الصٌفً : ٌونٌو.

فً المغرب
تكون درجة الحرارة 

مرتفعة فً فصل 

الصٌف الن مدة 

تعرض األرض 

بسبب أكبر للشمس 

أشعة  وطول النهار 

الشمس عمودٌة 

عكس الشتاء تكون 

مدة النهار  ومائلة 

أقصر مما ٌؤذي إلى 

انخفاض درجة 

.   الحرارة 
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التربة وسط حً 

لتوفرها على الهواء 

و الغذاء و الماء

التربة وسط لعٌش 

كائنات حٌة و لنمو 

النبات

  

:التربة لصالح الكائنات الحٌة تقوم بوظائف مختلفة 

 كدٌدان األرض :التهوٌة و التخصٌب.

كائنات دقٌقة تفتت و تحول بقاٌا الحٌوانات

( .به مواد ضرورٌة للنبات)و النبات إلى ذبال 

 نرمً  الهواءللكشف عن

تراب بماء فنالحظ فقاقٌع 

هوائٌة تتصاعد و بعد مدة 

. المواد المعدنٌةتطفو 

 نسخن  الماءللكشف عن

أنبوب اختبار و به تراب 

فنالحظ قطرات الماء على 

.جوانبه

 الكائناتللكشف عن 

برلٌزنستعمل جهاز  الدقٌقة
الذي نسلط فً ضوءا قوٌا  

على تراب ٌطرد الضوء 

القوي الكائنات نحو كحول 

.األسفل فً 

هً الطبقة السطحٌة من 

القشرة األرضٌة و هً 

مزٌج من مواد معدنٌة 

مصدرها صخور تحت 

عضوٌةالتربة و مواد 

- ESSOUAFI©املستوى السادس ابتدائي KAMAL



ٌقاس ضغط الغاز 

حدة و،و  بالمانومتر

( bar) البار:  قٌاسه هً 

(        Pa) الباسكالأو .

.هً الوحدة العالمٌة  و

ٌمكن أن ٌتغٌر ضغط الغاز دون أن ٌتغٌر حجمه    
ذلك عندما نزٌد من كمٌة الغاز فً حٌز محدود  و

ضغط الغاز هو القوة الضاغطة التً ٌسلطها 

الغاز على الجدار الداخلً للوعاء الذي ٌحتوٌه

نحس بقوة ضاغطة ترجع المكبس أنها ضغط الغاز

هً نفس القوة التً دفعت جوانب الكرة عند و     

نفخها بالهواء 

:كمٌتة  وو ٌمكن أن ٌتغٌر ضغط الغاز دون أن ٌتغٌر حجمه  

 عند رفع درجة حرارته :باالرتفاع.

باالنخفاض عند خفض درجة حرارته

عندما عرضنا الوعاء الزجاجً 

جانبه للحرارة من األسفل سخن 

ارتفع ضغطه حٌث  والغاز داخله 

0 .ارتفاعا  المانومترتحرك مؤشر  bar 1 bar

الضغط الجوى هو الضغط الذي ٌسلطه 

.الهواء على األجسام المغمورة فٌه

ٌقاس الضغط الجوي بواسطة 

وحدة قٌاسه هً  والبارومتر المعدنً 

كما ٌقاس ( hPa) الهٌكتوباسكال

وحدة قٌاسه هً  وبالبارومتر الزئبقً 

mm  زئبق .

( hPa 1013)أو  زئبق( mm 760)تعتبر 

 وقٌمة الضغط الجوي على مستوى سطح البحر 

ٌسمى بالضغط الجوي العادي 

ٌنتج عن تغٌرات الضغط الجوي تقلبات فً الطقس 

عندما ترتفع درجة حرارة منطقة ٌصعد الهواء 

  و( جويمنخفض ) مخلفا ضغط جوي منخفض

المنطقة الهواء المجاور فتتكون منطقة إلى ٌتسرب 

(مرتفع جوي)ضغط مرتفع 

ضغط الغاز داخل 

من  أكبرالبالون 

الضغط الجوي 

المسلط على البالون 

من الخارج

املستوى السادس ابتدائي
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من مصادر الطاقة

الرٌاح

    

الماء

 

الشمس

      

الكتل الحٌوٌة

 

الفحم الحجري

      

البترول

      

إلحداث

الحركة

الضوء

الحرارة

تنتج الطاقة الكهربائٌة بمحطات تولٌد 

الطاقة الكهربائٌة

      

استعمال الطاقات المتجددة ٌسهم 

فً الحد من االستغالل المفرط 

القابلة للنفاذ         لمصادر الطاقة 

.الحفاظ على البٌئة من التلوث و

      

تعمل بعض األجهزة الكهربائٌة على 

تحوٌل الطاقة الكهربائٌة إلى طاقة حرارٌة
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الشكل يقدر شعاعها بحوالي األرض كروية 
6400 km   طول خط )و يبلغ محيطها

جميع تسقط  km 10000حوالي (االستواء

.األجسام نحو سطح األرض بفعل الجاذبية 

صورة للكرة األرضية تبين 

كرويتها ،ملتقطة من الفضاء 
باألقمار االصطناعية 

، هي أشبه بالحركة الحركة الظاهرية للشمس

.القطارالظاهرية لألشجار التي نراها من نافذة 
 تبدو الشمس تنتقل من الشرق إلى الغرب.

الشمس ثابتة و ال تتحرك.
 ب الغراألرض هي التي تتحرك من.

ب إلى الشرق

 ساعة   24تدور الكرة األرضية حول نفسها في

يمكننا أن نحاكي األمر بأن نثبت 

على مجسم للكرة األرضية 

مسمار و نسلط عليه ضوء ثابت 

و ندير المجسم ببطء فنالحظ 

تحرك الظل كما يحدث مع تحرك 
الظالل على طول النهار

   دورة كاملة في الشمس تدور األرض حول 

و تيسيرا (  ساعات6)و ربع اليوميوم 365

 365سنوات مكونة من  3للحساب يتم اعتبار 

ثم تأتي سنة رابعة ( سنوات بسيطة)يوم 

(سنة كبيسة)يوم  366مدتها 

- ESSOUAFI©املستوى السادس ابتدائي KAMAL



التً تكون مركبة على التوازيالدارة الكهربائٌة المنزلٌة عناصر 

ٌحسب كمٌة التٌار :  العداد
الكهربائً المستهلك

لفتح و إغالق : الفاصل

الدارة عند الحاجة أو تلقائٌة 

عند حدوث تماس بٌن سلك 
الطور و المحاٌد

لحماٌة  الصهٌرة
األجهزة من التلف

السلك األرضً للحماٌة 
من الصعق الكهربائً

:أسالك التوصٌل 
 الطور الخطٌر= األحمر.

 المحاٌد = األزرق.
 األرضً= األزرق و األخضر

قاطع

لقطع التٌار الكهربائً :القاطع 
على بعض األجهزة كالمصباح

تمثٌل عناصر الدارة الكهربائٌة المنزلٌة

  

 

 تتكون الدارة

الكهربائٌة 

المنزلٌة من عد 

دارات كهربائٌة 
فرعٌة

بالصعق الذي ٌسبب إصابات خطٌرة :التٌار الكهربائً خطٌر
قد تصل إلى الموت أو بالسبب بالحرائق نتٌجة التماس الكهــ 

املستوى السادس ابتدائي
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 االستاذ حمزة فتوح تركيز و دعم   النشاط العلمي

 

 الكهرباء

 ماهو دور كل عنصر ؟ ماهو دور كل عنصر ؟ ؟ ماهي عناصر الدارة الكهربائية

 .العداد: يمكن من حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة خالل فترة معينة-1 

 .الفاصل: قاطع عام للتيار الكهربائي المنزلي -2

 .تقي األجهزة الكهربائية المنزلية من التلف الناتج عن ارتفاع شدة التيارالصهيرات:  -3

  .أسالك التوصيل: تعمل على نقل الطاقة الكهربائية إلى األجهزة الكهربائية -4

 :تتركب الدارة الكهربائية المنزلية من

 .دارة رئيسية: مركبة من عداد وفاصل وأسالك- 

 .صهيرات ومأخذ للتيار وأسالكدارات فرعية: تتركب كل منها من - 

 .هذه الدارات الفرعية مركبة على التوازي مع الدارة الرئيسية

 . مأخذ التيار: يمكن من التزود بالطاقة الكهربائية

 . قاطع التيار: يستعمل للتحكم في تشغيل المصباح

  ؟ ماهي االسالك الكهربائية و الوانها

 :مصنوعة من النحاس وملفوفة بمادة عازلة أسالك التوصيل:

األصفر واألخضر المتداخالن للسلك  –اللون األزرق للسلك المحايد  -اللون األحمر لسلك الطور

 .األرضي

السلك األرضي: يحمي المستعمل من التكهرب في حالة حدوث تماس بين سلك الطور واإلطار المعدني 

 .لألجهزة

 ي ؟ماهي اتواع التركيب الكهربائ

 على التوالي و التوازي

 ؟كيف اتجنب اخطار التيار الكهربائي

 .أخطاره اتجنب فكيف خطير المنزلي الكهربائي التيار

 

 .خطورة فيه لمسه ألن الطور سلك لمس عدم

 .الكهربائي التيار مأخذ ثقب في المعدنية واألسالك المساميرك موصالت إدخال عدم

 الكهربائي بالتركيب مرتبط هو و جهاز إصالح أو تفكيك عدم

  كالحمام رطب مكان في كهربائية أجهزة استعمال عدم

 

 

 

 

 



 التربة

 اعط تعريفا للتربة؟

التربة هي الطبقة السطحية من القشرة األرضية، و تتكون من مستويات مختلفة، حيث تمثل دعامة تنمو  

  .الحيونات عليها النباتات و تعيش فيها

 كيف تنشأ التربة ؟

تنشأ التربة من تفتت الصخرة األم، بفعل تغيرات درجة الحرارة، حيث تتسرب مياه األمطار إلى شقوقها  

 .فتتجمد بفعل البرودة و تتسع الشقوق و بالتالي تتفتت الصخرة، فتتكون التربة

 ماهي مكونات التربة ؟

صى و الرمل الدقيق و الطمي و لمواد المعدنية الموجودة في التربة هي الحماهي المواد المعدنية بالتربة؟

الطين، حيث تتكون التربة من خليط مفكك من فتات الصخور، و هي تختلف من حيث نسبها و وزنها و 

 . قدها و صالبتها

 ماهي المواد العضوية بالتربة ؟

  …كالديدان والحشرات و جذور النباتات: مواد عضوية حية

 .كبقايا أوراق و أغصان النباتات و جثت الحيوانات، وكلها في طريق التفسخ:مواد عضوية ميتة 

 

 ؟ماهي الكائنات الحية بالتربة 

توجد بالتربة كائنات حية دقيقة كثيرة، و من أهمها: ديدان األرض، عديدات األرجل، حشرات صغيرة  

أو المجهر.تختلف هذه الكائنات  ، و هي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أي بدون استعمال المكبرةاليدوية…

 .الدقيقة من حيث شكلها، و حجمها، وعددها، و تجمع بينها عالقات غذائية

  مادور الكائنات الحية ؟

تقوم الكائنات الحية الدقيقة ) ديدان األرض، عديدات  األرجل، الحشرات …( بتجزيئ و خلط عناصر 

الفرش الحرجي، ثم تقوم الكائنات الحية المجهرية بتحليله و تفسيخه، لتتحول إلى مادة عضوية قاتمة 

 .اللون، و هو الذي يعطي للتربة خصائص ترفع من خصوبتها

؟ ما هي العوامل المتسببة في حت التربة  

  نذكر منها: األمطار و المياه الجارية و السيول، الرياح الشديدة، الرعي الجائر و التزايد السريع للسكان

 طرق حماية التربة من التعرية ؟ ماهي

   تشجير األراضي، 

إعادة تشجيرها، حماية الغابات من الحرائق و القطع، بناء مدرجات تزرع فيها تجديد الغابات عبر 

 .النباتات للتقليل من سرعة جريان األمطار و السيول، مقاومة زحف الرمال
 

 

 



 الطاقة

 

 ماذا ينتج عن استعمال الطاقة؟

 .استعمال الطاقة الضوء والحرارة والحركةينتج عن 

 

 ماهي أهم مصادر الطاقة ؟

 : أهم مصادر الطاقة نوعان

 الكهرباء :مصادر اصطناعية الشمس ، الرياح، الشالالت، البترول والفحم الحجري :المصادر الطبيعية

 

 كيف تتولد الطاقة الكهربائية؟

 المحطات الكهروريحية )طاقة الرياح( والمحطات الحرارية والنووية تتولد الطاقة الكهربائية بواسطة تدفق مياه السد،

 

 ماذا ينتج عن طاقة الحرارية؟

 .ينتج عن طاقة الحرارية تدفئة وتسخين وارتفاع درجة الحرارة

 

 كيف يتم إنتاج الطاقة الحرارية؟

 ينيتم إنتاج الطاقة الحرارية بواسطة مصادر كالخشب والغاز والبوتان والشمس والبراك

 

 إلى ماذا تتحول الطاقة الكهربائية في بعض األجهزة الكهربائية؟

 تتحول الطاقة الكهربائية في بعض األجهزة الكهربائية إلى طاقة حرارية

 

 ماذا ينتج عن تحول الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحرارية؟

واة وجهاز تسخين الماء ومجفف الشعر كما ينتج عن تحول الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحرارية كما هو الشأن المك

 .ينتج عنه حرارة وإضاءة كالمصباح

 

 ماهي الطاقات المتجددة؟

الطاقات المتجددة تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل اإلنسان وتعتبر الشمس المصدر الرئيسي لكل هذه الطاقات وهي الطاقة 

 الكهربائية، الحرارية، الشمسية والريحية

 

 ات المتجددة؟ما هي فوائد الطاق

 تفيدنا الطاقات المتجددة في التدفئة والطهي والتسخين كما تساهم في الحفاظ على بيئة سليمة من التلوث

 

 كيف يمكن المحافظة على الطاقات المتجددة؟

 .يمكن المحافظة على الطاقات المتجددة بحسن التدبير واالقتصاد في استهالكها

 

 ما معنى ضغط الغاز؟

 لقوة الضاغطة الذي يسلطها الجدار الداخلي الذي يحتويهضغط الغاز هو ا

 

 ماذا يحدث للغاز حينما يتغير حجمه؟

يتغير حجمه حيث يتقلص عندما يزداد الضغط عليه ويتقلص حجمه حينما يقل الضغط عليه إذن الهواء قابل لالنضغاط 

 والتمدد

 

 كيف يتغير ضغط الهواء؟

 الغاز المحصور في الحجم المعين يتغير ضغط الهواء بتغير كمية

 

 فيما يستعمل جهاز المانومتر؟

 يستعمل جهاز المانومتر لقياس ضغط الهواء

 

 ؟ماهي وحدة قياس ضغط الغاز

 (BAR)كما تستعمل وحدة )البار( ورمزها(PA)وحدة قياس ضغط الغاز )الباسكال( ورمزها

1 bar = 1000hpa 

1bar = 100000PA 



 



من عوامل حث التربة

الرياح

للمحافظة على التربة من االنجراف 

بناء المدرجات

الرعي الجائر

    

أحزمة منع الريح

قطع األشجار

 

الماء

      

غرس األشجار

:تتنوع التربية الفالحية بالمغرب حسيب العناصر المكونة لها 

 حبيبات كبير الحجم و مفككة مما يسمح بنفاذية الماء و الهواء : التربة الرملية.

 شديدة التماسك لدقة حبيباتها،نفاذيتها للماء و الهواء منعدمة: التربة الطينية.

األخصبهي و .متوسطرمل وطين،جيدة التهوية،تحتفظ بالماء بقدر :التربة الصفراء .

زحف المدن

- ESSOUAFI©املستوى السادس ابتدائي KAMAL
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 الدورة األولى – ملخصات فصول مادة النشاط العلمي

 : الكهرباءاألولالفصل 

 أركب دارة كهربائية على التوالي: (1

في التركيب على التوالي، تفتح الدارة عند إزالة أحد المصابيح أو استبداله بآخر متلف، مما يجعل المصابيح األخرى ال  -

 تضيء.

 التركيب الكهربائي المنزلي.يعتمد التركيب على التوالي في  ال -

 أركب دارة كهربائية على التوازي: (2

 في التركيب على التوازي، تبقي المصابيح مضيئة عند إزالة أحدها، أو استبداله بمصباح متلف. -

 يعتمد التركيب على التوازي في التركيب الكهربائي المنزلي. -

 أتعرف عناصر التركيب الكهربائي المنزلي. (3

وأجهزة التيار،  ومآخذئي المنزلي من عداد، وفاصل، وصهيرات، وأسالك موصلة، وقواطع التيار، ومصابيح، كهربايتكون التركيب ال

 .كهربائية

 أكشف عن مميزات عناصر التركيب الكهربائي المنزلي: (4

 V 220أو  V 110 توفر وكالة توزيع الكهرباء توترا كهربائيا قيمته  -

 مراعاة مالءمة توترا توتر استعماله مع التوتر الكهربائي المنزلي.قبل استعمال أي جهاز كهربائي يجب  -

 اتعرف دور اسالك التركيب الكهربائي المنزلي. (5

 تستعمل في التركيب الكهربائي المنزلي ثالثة اسالك:

 السلك األحمر ويسمى سلك الطور. -

 سلك المحايد.الالسلك األزرق ويسمى  -

 المأخذ األرضي. السلك الملون باألصفر واألخضر يسمى سلك -

 أتعرف دور قاطع التيار. (6

 يتكون قاطع التيار الكهربائي من جزء عازل وصفائح نحاسية. -

، وعند فيح قاطع التيار المصباحعند أغالق قاطع التيار الكهربائي تتصل الصفائح النحاسية فتغلق الدارة الكهربائية، ويتوهج  -

 الكهربائي تفتح الدارة الكهربائية.

 التيار الكهربائي من فتح وإغالق الدارة الكهربائية.يمكن قاطع  -

 أدوار دور الصهيرة. (7

 تستعمل الصهيرة لوقاية األجهزة الكهربائية.

 أحتاط من أخطار التيار الكهربائي: (8

 لتجنب الصعق الكهربائي يجب:

 عدم لمس سلك عار. -

 تجنب إدخال موصالت في ثقب مأخذ التيار. -

 رتبط بالتركيب الكهربائي.تجنب تفكيك أو إصالح جهاز وهو م -

 هزة كهربائية في مكان رطب.ألجتفادي استعمال ا -
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 : التربةالثانيالفصل 

 وكيفية تكونها: أحدد موقع التربة (1

 تكون التربة طبقة سطحية من القشرة األرضية، وتتكون من مستويات مختلفة، وتمثل دعامة تنمو عليها النباتات وتعيش فيها الحيوانات. -

الصخرة األم بفعل تغيرات درجة الحرارة، إذ تتسرب مياه األمطار إلى شقوقها فتتجمد بفعل البرودة وتتسع الشقوق  من تفتتتنشأ التربة  -

 وبالتالي تتفتت الصخرة.

 أكشف عن الماء والهواء في التربة: (2

 هويتها ورطوبتها.تحتوي التربة على الماء والهواء الذين يمآلن الفراغات الموجودة بين حبيباتها، مما يزيد من ت -

 أفضل الترب من الناحية الزراعية هي تلك التي توفر كمية كافية من الماء والهواء الضروريين لحياة النباتات ونموها. -

 أحدد المواد المعدنية في التربة: (3

ن حيث نسبها وتختلف هذه المكونات متتكون التربة من خليط مفكك من فتات الصخور كالحصى والرمل الدقيق والطمي والطين. 

 ووزنها وقدها وصالبتها. وتسمى هذه العناصر بالمواد المعدنية.

 ابحث عن المواد العضوية في التربة: (4

توجد بالتربة عدة عناصر حية، كالديدان والحشرات وجذور النباتات، وعناصر ميتة كبقايا أوراق وأغصان النباتات وجثت الحيوانات 

 في طريق التفسخ. وتكون جميع هذه العناصر ما يسمى بالمواد العضوية للتربة. كلهاو

 أكشف عن الكائنات الحية الدقيقة في التربة: (5

تحتوي التربة على عدد كبير من الحيوانات الدقيقة، ومن أهمها: ديدان األرض، عديدات األرجل، حشرات صغيرة. تحتوي هذه الحيوانات 

 وحجمها وعددها، وتجمع بينها عالقات غذائية.الدقيقة من حيث شكلها، 

 أكشف عن الكائنات الحية المجهرية في التربة: (6

 باألضافة إلى الكائنات الحية الدقيقة، فإن التربة تحتوي على كائنات حية مجهرية، كالبكتيريا والفطريات التي تنمو وتتنفس وتتغدى على

َلة.بقايا النباتات وجثث الحيوانات، إذ تعمل على تف  سخها وتحللها، لذا تدعى كائنات محل ِّ

 أبرز دور الكائنات الحية في تكون الدبال: (7

تتعرض عناصر الفرش الحرجي للتجزئة والتخليط بفعل الحيوانات الدقيقة )ديدان األرض، كلمبوليات...(، ثم تحلله وتفسخ بفعل البكتيريا 

 ذبال، الذي يمنح التربة خصائص ترفع من خصوبتها.والفطريات، لتتحول إلى مادة عضوية قاتمة اللون تسمى ال

 أتعرف العوامل المسؤولة عن حث التربة وتدهور البيئة: (8

تتعرض التربة لعوامل الحث المتعددة التي نذكر منها األمطار والمياه الجارية والسيول، والرياح الشديدة، والرعي الجائر  -

 والتزايد السريع للسكان.

 لى التربة فحسب، بل تلحق اضرارا بالوسط البيئي تؤدي إلى تدهوره.وال تؤثر هذه العوامل ع -

 أقترح بعض الطرق لحماية التربة والبيئة. (9

تستعمل عدة طرق للمحافظة على التربة، تشجير األراضي، تجديد الغابات )إعادة التشجير( وحمايتها من الحرائق والقطع، بناء المدرجات 

 عة جريان األمطار والسيول، مقاومة زحف الرمال. وتساهم كل هذه الطرق في المحافظة على البيئة.تزرع فيها النباتات للتقليل من سر

 .واالجتماعيةأبرز أهمية تحسين التربة للرفع من مردودها الفالحي ضمانا للتنمية االقتصادية  (10

معدنية، الري، تناوب زراعات  توجد عدة طرق لتحسين التربة، منها ما يلي: حرث التربة، إغناؤها بأسمدة عضوية وأسمدة -

 مختلفة في نفس القطعة من األرض لتستعيد التربة خصوبتها ولتزداد مردوديتها.

 إن اإلسراف في استخدام األسمدة، يضر بصحة اإلنسان، ألنها تلوث المياه الجوفية والخضر واألسماك. -
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 الطاقة: الثالثالفصل 

 أبرز دور الماء والهواء في إنتاج الطاقة: (1

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

 يدير الهواء المتحرك المروحة. حركة الهواء، مصدر للطاقة. -

 أحدد الفحم والبترول كمصدرين للطاقة (2

 ن احتراق الفحم مصدر للطاقة الحرارية.إ -

 الجرار على احتراق البنزين.يعتمد تشغيل محرك  -

 والتسمم. االختناق: الحروق، الحرائق، االحتراقاتمن أخطار  -

 .االحتراقكل جسم قابل لالحتراق من الموقد، وتهوية مكان  إبعاديجب  -

 الفحم والبترول مصدران للطاقة. -

 أتعرف الطاقة الكهربائية. (3

 قة كهربائية.تدير عجلة الدراجة المنوب فيضيء المصباح، يولد المنوب طا -

 يسخر ماء السد إلنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة منوبات ضخمة. -

 تستغل هذه الطاقة لتشغيل األجهزة الكهربائية، بهدف تيسير الحياة اليومية لإلنسان وكذا التنمية االقتصادية. -

 أتعرف الطاقة الحرارية. (4

 يؤدي احتراق الخشب إلى انتاج طاقة حرارية. -

 لطاقة الحرارية من مصادر أخرى: البراكين، الشمس، المياه الجوفية الحارة...يمكن الحصول على ا -

 أشرح تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. (5

 يسخن المصبح عندما يمر عبره التيار الكهربائي. -

 .يستهلك المصباح ومجفف الشعر والمكواة الكهربائية طاقة كهربائية -

 التيار الكهربائي عبر مجفف الشعر والمكواة والمصباح.تنتج الطاقة الحرارية عند مرور  -

 يحول المصباح ومجفف الشعر والمكواة الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. -

 للمحافظة على الطاقة. سلوكياتأنمي  (6

 المحافظة على الطاقة مسؤولية فردية وجماعية فلننم سلوكاتنا في هذا اإلتجاه.
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