
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/4science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4science
https://almanahj.com/bh/4science
https://almanahj.com/bh/4science2
https://almanahj.com/bh/4science2
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/grade4
https://t.me/omcourse_bot


 

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

  بین المخالیط والمركبات ؟ رنقا: 15س

  : 15جـ

  )محلول (مركب                 الخلیط 

  
  

  المخلوط  المركب  

  ؟ كیف تتحد أجرائھما
عنصران أو أكثر متحدان 

  بعضھما ببعض كیمیائیا
  مادتان أو أكثر مخلوطتان معا

  نعم  ال  ؟ ھل یحتفظان بخصائصھما

  بطرق فیزیائیة  ئیةبطرق كیمیا  ؟ كیف یمكن فصل أجزائھما
  

  طرق فصل مكونات أحد أنواع المخالیط عملیا ؟ عدد: 16س

  كثافتھا  اختالفیحدث عندما تنفصل أجزاء من المخلوط نتیجة : الترسیب  )1: 16جـ 

  فمثال الماء الذي یختلط بھ بعض العالئق الترابیة عندما تتركھ في أناء لبعض الوقت 

  القاع ألنھا أثقل من الماءفإن العالئق الترابیة تترسب في 

تمر فیھ " شبك أو مصفاة أو منخل " فصل األشیاء حسب حجومھا والمرشح : الترشیح  )2

 المرشح ثقوبالمواد التي حجمھا أصغر من 

وتسمى ھذه   الخردواتیستخدم لفصل المعادن التي یجذبھا من بین بقیة : المغناطیس  )3

 الخاصیة بالجاذبیة المغناطیسیة

  برادة الحدید مع الرمل أو خلط مسحوق الطباشیر مع األحجار أو خلط السكر مع الرملممكن خلط *  

  ؟المواد التالیة إلى أحماض أو قواعد من خالل تأثیرھا على ورقة تباع الشمس نفص:17س

  :17جـ 

  حمض                                                           : اللیمون 

ال قاعدة                                             لیس حمض و: الماء   قاعدة: الصابون 

  



  

  ما العالقة بین القوة والحركة من حیث الموقع والسرعة والتسارع؟: 18س

   األجسام المتحركة تغیر موقعھا ولھا سرعة وتسارع: 18جـ

  و توقفھا كما أنھا تغیر  أما  القوة فتسبب حركة األجسام أ

  األجسام أو اتجاه حركتھاسرعة  من

 

  أنواع القوى المؤثرة في حركة األجسام ؟ عدد: 19س

  .  القوى المتوازنة - 1                            :19جـ 

  .القوى غیر المتوازنة  - 2                            

  ؟ و الطاقة  الشغل عرف: 20س

  .افة معینة كھ مسیالقوة المؤثرة في جسم لتحر: الشغل : 20جـ 

  .القدرة على بذل شغل : الطاقة 

  بین طاقة الحركة وطاقة الوضع ؟ قارن: 21س

  .ھي طاقة الجسم عندما یكون في حالة حركة : طاقة الحركة : 21جـ 

  .الطاقة المختزنة في الجسم : طاقة الوضع 

  أشكال الطاقة ؟ مع ذكر مثال لتحوالت الطاقة وانتقالھا؟ عدد: 22س

  :ل الطاقةأشكا: 22جـ 

  )عند شحن بطاریة تتحول الطاقة الكھربائیة إلى طاقة كیمیائیة (  مثال -  الطاقة الكیمیائیة - 1

 )تحول الخالیا الشمسیة الطاقة الضوئیة إلى طاقة كھربائیة ت(  المث – الطاقة الكھربائیة - 2

  )طاقة ضوئیة تتحول الطاقة الكھربائیة في المصباح الكھربائي إلى ( مثال  – الطاقة الضوئیة- 3

  )تتحول الطاقة الكھربائیة في الخالط الكھربائي إلى طاقة میكانیكیة حركیة (مثال  – الطاقة المیكانیكیة- 4

 )والسخانة إلى طاقة حراریة  الدفایة تتحول الطاقة الكھربائیة في(مثال   – الطاقة الحراریة5-

  

  

  

  



  

  األشیاء التالیة إلى اآلت بسیطة أو مركبة مع ذكر فائدة اآلالت البسیطة؟ فصن: 23س

  :23جـ 

  اآلالت مركبة  اآلالت بسیطة

  المقص المكون من سطحین حادین متقابلین  الروافع

  الدراجة الھوائیة  السطح المائل

    المفك
  

  .بذل شغل لتسھیل حركة األجسام على  تساعد على انجاز العمل أي :فائدتھا

  الحرارة ؟ وما طرق انتقالھا؟ عرف: 24س

  انتقال الطاقة الحراریة من جسم إلى آخر ودائما تنتقل من : الحرارة ھي  :24جـ 

  األجسام الساخنة إلى الباردة

  :طرق انتقالھا 

  ید باردة مع ید حارة) عندما یتالمس جسمان مختلفان في درجة الحرارة (  التوصیل الحراري - 1 

  إبریق ماء على النار )ینقل الحرارة خالل السوائل والغازات (  يالحمل الحرار - 2

  طاقة الشمس الحراریة )ینقل الطاقة الحراریة إلى الفراغ (  اإلشعاع الحراري - 3

 

  كیف یحدث الصوت والصدى ؟  :25س

   :25جـ  

  صوتآذاننا فنسمع ال إلىیحدث نتیجة اھتزاز األجسام فینقل الھواء ھذه االھتزازات : الصوت 

  علیھ  ي بعض األماكن عن السطح الذي تسقطترتد الموجات الصوتیة ف :الصدى 

  .ویسبب انعكاسھا سماع الصوت مرة ثانیة

  دیة من حیث سرعة انتقال الصوت فیھا ؟بین األوساط الما قارن: 26س

  :26جـ 

  السوائل  الغازات  المواد الصلبة  وجھ المقارنة

  متوسطة  یكون ل ماأق  أسرع ما یكون  سرعة انتقال الصوت
  

  .سرعة الصوت في الصخور أكبر من سرعتھ في الماء وسرعتھ في الماء أكبر من سرعتھ في الھواء* 



  

  تجربة توضح انتقال الضوء؟ صمم: 27س

  ) غرفة مظلمة –مسحوق طباشیر  –صندوق من الورق المقوى  –مصباح یدوي ( : 27جـ 

  باستخدام رأس القلم نضع الصندوق على بعد ثقوب متقاربة في أحد جوانب الصندوق  4نعمل 

  متر واحد من جدار الغرفة ونضع المصباح مضاء بداخلھ بحیث ینفذ الضوء 

  من الثقوب التي أحدثتھا وننثر قلیال من مسحوق الطباشیر في مسار الضوء الصادر 

  من الصندوق نالحظ أن مسار الضوء الذي نشاھده مستقیم

  في جمیع االتجاھات وفي خطوط مستقیمة ینتشر الضوءفإنھ عندما تضئ مصباح الغرفة * 

  

  األجسام حسب نفاذیتھا وعكسھا للضوء؟ صنف: 28س

  :تصنیف األجسام حسب نفاذیتھا للضوء)   أ (    : 28ـ ج

  مثل الزجاج أجسام شفافة - 1

 مثل البالستیك شفافةأجسام شبھ  - 2

 أجسام معتمة مثل الخشب والحدید والكتاب - 3

  

  :ف األجسام حسب عكسھا للضوءیتصن) ب (  

  .األجسام المصقولة والالمعة تعكس أغلب الضوء الساقط علیھا - 1

 األجسام الخشنة والداكنة تعكس جزء بسیط - 2

 الضوء سطوح السوائل والغازات بإمكانھا عكس  - 3

 أجسام ال تعكس الضوء ال نستطیع رؤیتھا - 4

  


