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 االحتراق
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راق ؟ روري  للاحت   هل الهواء ض 
 

 

 وعاء بلوري                            

 

 

 

 

 

رتب باألرقام المصابيح الزيتية حسب طول مدة اشتعالها عما أن الفتائل  -1

ي نفس الكمية من الزيت . 
 لها نفس الطول و مغموسة ف 

ي تحت وعاء بلوري يحوي  
 ل من الهواء.   7مصباح زيت 

ي تحت وعاء بلوري يحوي  
 ل من الهواء.   8مصباح زيت 

ي تحت وعاء بلوري يحوي  
 ل من الهواء.   3مصباح زيت 

ي تحت وعاء بلوري يحوي  
 ل من الهواء.   2مصباح زيت 

ي تحت وعاء بلوري افرغ 
 من الهواء.  مصباح زيت 

ي ثياب شخص يجب منعه من الجري أوال ثم لفه لفا   -2
عند اشتعال النار ف 

ي مبلل
 : محكما بلحاف صوف 
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ي ثيابه من الجري .  -أ 
 يجب منع من اشتعلت النار ف 

 ………………………………………….……………………………………التعليل
ي مبلل .  -ب

 يجب لفه لفا محكما بلحاف صوف 
 ………………………………………….……………………………………التعليل 

 . صل بسهم  -3

 تنكيس قارورة بها ثقب عىل شمعة  تشتعل   

ق ين يحن  ي عىل إناء فيه بن  
 وضع غطاء معدن 

اق عند ق  يتواصل االحن   صب تراب لملء إناء به نفط يحن 

ي أكسيد الكربون.  
ق بثنان   رش الجسم المحن 

وضع غطاء من القماش االصطناعي عىل اناء به  

ق.   كحول يحن 

 ما يساعد عىل تجنب اندالع الحرائق . ( أمام xارسم عالمة)  -4

 نوع قارورة اإلطفاء      

 نوع النار 

الماء  

 لرذاذي ا

 المسحوق

 الجاف

 مادة

 الرغوة 

ي 
 ثلج ثنان 

 أكسيد الكربون

     قماش  -ورق – حطب

ين   -كحول  -نفط      بن  

     نار مقالة  

ي 
     تيار كهربان 
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 أمام ما يساعد عىل تجنب اندالع الحرائق .   (x)ارسم عالمة  -5

ينا و محركها يشتغل    ملء خزان السيارة بن  

  تجهن   الدارة الكهربائية بفاصمة

ي غابة
  إشعال كانون لطبخ الشاي ف 

اق عن مصادر النار    إبعاد المواد الرسيعة االحن 

  انطفاء عيدان الوقيد بعد استعمالها   التأكد  من

 موقف سليم / موقف خطن  .  : اكتب أمام كل إفادة ما يناسب مما يىلي  -6

ي الكانون . 
داد اشتعال الفحم ف   لن  

ين .    ارش الفحم بقطرات من البن  

  اصب كمية من النفط عىل الفحم . 

وعة  اضع عىل الفحم علبة معدنية اسطوانية الشكل من  

 القاعدتي   . 

 

  انفخ الفحم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


