
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف حل وإجابات مراجعة الوحدات الثامنة والتاسعة والعاشرة

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الرابع ⇦ علوم ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الرابع

روابط مواد الصف الرابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة علوم في الفصل الثالث

مقررات الفصل الثالث 1

تلخيص الدرس األول من الوحدة الثامنة (المادة وتغيراتها). 2

تدريبات الدرس االول (كيف تتغير المادة). 3

ملخص الدرس الثاني من الوحدة الثامنة (المخاليط) 4

ملزمة مراجعة شاملة 5
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حل وإجابات مراجعة الوحدة الثامنة
الحركة والقوى والتصميم: 8الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد
•





412حل صفحة 411حل صفحة 

السحب
الدفع

سرعته
مهندس

الرفع
عملية التصميم

تكنولوجيا
قوة

الجاذبية
يتسارع

وربما تظهر أفكار جديدة للتحسين–قد ال يؤدي المتوقع منه 

لضمان جودة التصميم وحله للمشكله

تحديد المشكلة أوال

إسقاط جسمين من نفس االرتفاع ومالحظة زمن الوصول

عند احتكاك –عند احتكاك العجالت بالقبضان تحدث الحركة 
المكابح بالعجالت تتوقف الحركة



413حل صفحة 

ينشئ المهندس نموذج أولي ثم يختبره–التصميم 

جاذبية األرض أكبر ألن كتلتها أكبر

يمكن اختباره للتأكد من حله للمشكله–صحيحة 

صناعة األدوية واختبار فعاليتها قبل تطبيقها لى المرض أمر ضروري

تؤثر عليها قوة أكبر من الجاذبية و السحب و االحتكاك



414حل صفحة 





حل وإجابات مراجعة الوحدة التاسعة
الطقس والمناخ: 9الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد
•





478حل صفحة 477حل صفحة 

تضغط كتلة هوائية دافئة على وفوق كتلة باردة :الجبهة الدافئة 
تضغط كتلة هوائية باردة أسفل كتلة دافئة:الجبهة الباردة 
كتل هوائية ال تتحرك إلى بعضها البعض : الجبهة الساكنة 

عند قاعدة الجبل الضغط عال  

تساعد المحيطات في تلطيف درجة حرارة األرض ، االماكن القريبة من 
المحيط أكثر اعتداالً، التيارات تجلب المياه الدافئة من مناطق خط 

اإلستواء السحب الريشية

الغالف الجوي
اآلبار

ضغط الهواء

اإلعصار
المناخ



479حل صفحة 

ألنه يتكثف في االيام الباردة وال يتكثف في األيام الدافئة

( الضغط –الرطوبة –درجة الحرارة –الرياح ) حالة الجو في فترات قصيرة : الطقس 
نمط الطقس الموسمي  في المنطقة: المناخ 

تسخن المياه وتتبخر ثم يتكاثف البخار مكوناً الُسحب ويحدث الهطول : في الصيف 
تتجمد المياه في البحيرة: في الشتاء 



480حل صفحة 



حل وإجابات مراجعة الوحدة العاشرة
المجموعة الشمسية وما : 10الوحدة 

وراءها
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد

•





546حل صفحة 545حل صفحة 

قريب من األرض–ليس حاراً 

ألنها كرة ثلجية مغطاة بالصخور والغبار

عطار يدور حول نفسه في قترة قصيرة ولكنه ثاني أطول فترة للدوران بالنسبة
للكواكب الداخلية

عندما تكون الشمس والقمر واألرض على 
نفس الخط حيث يحجب القمر ضوء الشمس 

ويلقي الظل على األرض

فوهة

جاذبية

شهب

دورة حول نفسها

طور

كوكب

دورة

خسوف القمر
مذنب

نجم



547حل صفحة 

في قطبي الكرة في فصل الصيف ال تغرب الشمس ألن هذا الجزء من األرض يقابل الشمس مباشرة وبصورة 
مباشرة في الشتاء يكون قطبا الكرة بعيدين تماماً عن الشمس 

ألن الشمس تكون منخفضة في الصباح

ألن الجانب المظلم من األرض يواجه اتجاهات مختلفة خالل السنة   –خطأ 

العديد من النجوم توجد خلف المجموعة-الكويكبات  –المذنبات –الكواكب واألقمار –لشمس في المجموعة الشمسية توجد ا



548حل صفحة  548حل صفحة 



549حل صفحة  548حل صفحة 



خالل أسبوعين سيظهر القمر الجديد

بسبب دوران القمر حول األرض والموقع النسبي للشمس

549حل صفحة 549حل صفحة 


