
 

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


  

  اھرتي الخسوف والكسوف ؟ارسم ظ: 7س

   :7جـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النظام الشمسي ؟ صف: 8س

  النظام الشمسي عبارة عن الشمس وتوابعھا وھي الكواكب التي تدور حولھا : 8جـ

  .ویبلغ اتساعھ مالیین الكیلومترات وتقع الشمس في مركزه 

  

  

  

  

  
  

  مكونات النظام الشمسي ؟ عدد: 9س

 وھي  واكبك 9یتكون من : 9جـ

 )نبتون  -9-أورانوس   -8-زحل   -7-المشتري  -6-المریخ -5-األرض-4- الزھرة -3-عطارد  -2 -الشمس  -1(

  النیازك والشھب والكویكبات  والمذنب وواألقمار  

  

اكتب اقتباساً من المستند أو من ملخص نقطة [
یمكنك وضع مربع النص في أي مكان في . ھامة

أدوات مربع "استخدم عالمة التبویب . المستند
 .]لتغییر تنسیق مربع نص االقتباس" النص

 األرض               القمر                         خسوف القمر            الشمس             

 كسوف الشمس                   القمر             األرض                                   الشمس             

 بتونن -9- أورانوس   -8-ل  زح -7- المشتري    -6-  المریخ - 5-األرض-4- الزھرة - 3-عطارد  - 2   -     الشمس -1



  

  

  النجوم واألبراج السماویة ؟ صف: 10س

  .اخنة ینبعث منھا الضوء والحرارة كرة من الغازات الس: النجم : 10جـ 

  ، مجموعة من النجوم تتخذ شكال معینا في السماء : البرج 

  .ومع حركة األرض حول الشمس فإن ھذه المجموعات تبدو لنا وكأنھا تتغیر 

  ما أھمیة األبراج السماویة ؟: 11س

  .والسیما في لیل الصحراء والبحار  االتجاھاتمعرفة  - 2          دید الوقت     تح -1: 11جـ 

  معرفة مواسم الزراعة -4السنة                        معرفة فصول  - 3

 

  ما أھمیة الشمس ؟: 12س

  .تمدنا بالضوء والطاقة الحراریة : 12جـ               

  

  

  ؟مع ذكر مثال التغیر الذي یحدث في حاالت المادة ما نوع: 13س

  مثل  .تغیر فیزیائي : 13جـ

  )الذوبان  - تحول الثلج إلى ماء) ( الغلیان  - تحول الماء إلى بخار ) ( التجمد  - تحول الماء إلى ثلج  ( 

  

  ما الفرق بین التغیرات الفیزیائیة والتغیرات الكیمیائیة مع ذكر أمثلة ؟: 14س

  ھو التغیر الذي ال ینتج عنھ مواد جدیدة ویبقي على: التغیر الفیزیائي : 14جـ 

  مثل تسخین الماء أو تبریده ـ ثني الورقة ـ  األصلیة  المادة

  "األسمنت " تشقق رصیف المشاة 

  

نتج عنھ مواد جدیدة مختلفة في یھو التغیر الذي : التغیر الكیمیائي 

   كما یصاحبھا أحیانا انطالق غازات  خصائصھا كلیا عن المادة األصلیة

  طبخ الطعامحدید ـ احتراق الورقة ـ مثل صدأ ال

  

  


