
 

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                        
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 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي:1س
 الخالط الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة: -1

 صوتية -4 كيميائية -3 ميكانيكية -2 مغناطيسية -1

 أي من الفلزات التالية يستعمل لصناعة األسالك الكهربائية: -2

الفضة -4 الذهب -3 الحديد -2 النحاس -1
 أي من التغيرات التالية يعد من التغيرات الكيميائية: -3

تفتيت الصخور .4 كسر الزجاج .3 هضم الطعام .2 قطع الورق .1
 ما القوة في الطبيعة المسؤولة عن توقف األجسام؟ -4

 السرعة .4 الجاذبية .3 نيوتن .2 االحتكاك .1

 ثواني: 5م خالل  22كم تبلغ سرعة محمد إذا قطع مسافة  -5

 م/ث 1 .4 م/ث 4 .3 م/ث 8 .2 م/ث 2 .1

:هي قوة الجذب بين األجسام دون أن تتالمس.......................  -6
الجاذبية .4 االحتكاك .3 التسارع .2 السرعة .1

 تسمى عملية تحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة بعملية: -7

 التكثف .4 االنصهار .3 التجمد .2 التبخر .1

 يمكن فصل الملح عن الماء باستخدام طريقة:  -8

المغناطيس .4 التبخر .3 الترشيح .2 الترسيب .1
 اي من المواد التالية من المواد الشفافة: -9

 الزجاج .4 الورقة .3 الجدار .2 الخشب .1

 ماذا يحدث لشعاع ضوء عندما يسقط على مرآة مستوية؟ -12

ينفذ .4 ينعكس  .3 ينكسر .2 يختفي .1
 ال يستطيع الضوء المرور خالل الجسم: -11

 الشبه معتم .4 الشبه شفاف .3 الشفاف .2 المعتم .1

 يمكن قياس الحرارة باستخدام أداة تسمى: -12

الثرمومتر -4 المغناطيس -3 الميزان ذو كفتان -2 ورق تباع الشمس -1
 أين من هذه المواد تعتبر من المواد الصلبة: -13

 الزيت -4 الهواء -3 الماء -2 الطاولة -1

 تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تسمى عملية:  -14

التجمد -4 االنصهار -3 التبخر -2 التكثف  -1
 واحد وهي: ما عداجميع ما يلي من التغيرات الفيزيائية  -15

 كسر الطاولة  -4 ذوبان الجليد  -3 تكون الصدأ  -2 قص الورق -1

 ما الطاقة المناسبة التي تحتاجها المروحة الكهربائية لتعمل؟ -16

 .انيكيةالطاقة الميك .4 الطاقة الضوئية. .3 الطاقة الصوتية. .2 الطاقة الكهربائية. .1

 أي من األلوان التالية له أقصر طول موجي؟ -17

 البنفسجي .4 األصفر .3 األخضر .2 األحمر .1

 أي من المواد التالية من الفلزات؟ -18

 غاز النيتروجين .4 الذهب .3 الكربون .2 غاز الهيدروجين .1

 

 جميع المواد التالية مواد موصلة للحرارة ماعدا: -19

 األلمنيوم .4 الحديد .3 الخشب .2 النحاس .1



 عندما يكون الماء يغلي تكون درجة حرارته: -22

1. 122C 2.   صفرC 3. 37 C 4. 52 C 

الخاطئة في ما  ( امام العبارة  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓  ضع عالمة ) :2س
 122  يلي:

 خرى.أ( من أنواع المخلوط , خلط مادة صلبة مع مادة صلبة    ✓)    -1

 ( المواد المعتمة ال يمر من خاللها الضوء.    ✓)   -2

 طريقة الترشيح. باستخدام( يمكن فصل مكونات المحلول    ✗)     -3

 ( عملية التقطير تساوي تبخر + تكثف .   ✓)     -4
 ( الذرة هي أصغر جزء من العنصر.  ✓)    -5

 .تحول السائل إلى الحالة الغازية يسمى التبخر(   ✓)    -6

 ( تختزن الطاقة الكهربائية في جزيئات الطعام.   ✗ )   -7

 .المادة الصلبة لها شكل محدد وتشغل كمية محددة من الفراغ(    ✓)    -8

 ( صناعة كوب الشاي مثال على المحلول.  ✓)    -9

 ( االنكسار هو ارتداد الضوء عن السطوح.  ✗)     -12

 جيد. ( المواد العازلة تنقل الحرارة بشكل  ✗)    -11

 ( النظارات التي تساعدنا على رؤية األجسام البعيدة هي عدسات مقعرة.    ✓)   -12

 ( المواد الغازية ليس لها شكل محدد وال حجم محدد.   ✓)    -13

 .الحرارة دائماً تنتقل من األجسام الساخنة إلى األجسام الباردة(    ✓)    -14

 سالك الكهربائية.( يستعمل عنصر الكربون في صناعة األ   ✗)    -15

 ( يمكن لألجسام أن تبذل شغال من دون طاقة.   ✗)    -16

 اإلشعاع الحراري هو طريق النتقال الطاقة الحرارية في المواد الصلبة.(    ✗)    -17

 ( اللون الناتج عن تركيب الوان الطيف السبعة هو اللون األبيض.    ✓)    -18

 س الحجم.( يستخدم الميزان ذو كفتين لقيا   ✗)   -19

 .( الجاذبية هي القوة المسؤولة عن سقوط األجسام على األرض   ✓)    -22

 : اكتب تعريف كل من المصطلحات التالية في المكان المناسب:3س

 التعريف المصطلح الرقم

  المادة 1

  الخاصية 2

  الكتلة 3

  الحجم 4

التغير  5
 الفيزيائي

 

التغير  6
 الكيميائي

 



 : رتب ألوان الطيف السبعة:4س

 

 

 البنفسجي النيلي األزرق أخضر األصفر البرتقالي األحمر

 

  الصدأ 7

  المخلوط 8

  المحلول 9

  الترشيح 11

  التقطير 11

  المركب 12

  الحمض 13

  القاعدة 14

  العنصر 15

  ةِّرِّالذ 16

  المسافة 17

  التسارع 19

  االحتكاك 21

  الجاذبية 21

  الشغل 22

  الطاقة 23

  الحرارة 24

التوصيل  25
  الحراري

الحمل  26
  الحراري

اإلشعاع  27
  الحراري

  االنكسار 28

  االنعكاس 29

 األزرق البرتقالي األصفر األحمر البنفسجي



 : صنف كل من األمثلة التالية إلى تغير فيزيائي وتغير كيميائي:5س

 

 

 

 

 تغير كيميائي تغير فيزيائي

 صدأ الحديد قطع الورق

 حرق الخشب كسر الزجاج

 حرق الورق الصخورتفتيت 

 هضم الطعام كسر الكرسي

 صناعة الكعك تبخر الماء

 صناعة األدوية تشكيل الصلصال

 النارية األلعاب تقطيع الفاكهة

 المادة الثالث:: قارن بين حاالت 6س

 الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازية 

 متالصقة متقاربة متباعدة الجسيمات

 ثابت ثابت متغير الحجم

 ثابت متغير متغير الشكل

 : قارن بين المحاليل والمخاليط:7س

 المحلول المخلوط العادي 

 خلط مادتان أو أكثر خلط مادتان أو أكثر كيف تتحد مكوناته

 ال نعم هل يحتفظ بخواصه

 كيف تفصل مكوناته
 -3الترسيب.  -2الترشيح.  -1

 المغناطيس
 التبخر -1

 التقطير -2

 الملح + الماء الرمل + الماء مثال:

 



 : قارن بين الفلزات والالفلزات:8س

 والالفلزات الفلزات 

 ✗ ✓ لها بريق

 ✗ ✓ موصل جيد للكهرباء

 ✗ ✓ قابلة للطرق والسحب

 مثال
الذهب، النحاس، الفضة، االلمنيوم، 

 حديد
 االكسجين، الهيدروجين،

 النتروجين، الهيليوم، الكربون.

 

 : أكتب أسم كل عملية من عمليات داخل السهم الذي يشير إلى تحول المادة:9س

 
 

 المادة الصلبة
 الغازيةالمادة  المادة السائلة

 

 :: أكمل الجدول التالي بكتابة الطاقة المستخدمة والطاقة الناتجة لجميع األجهزة التالية12س

الطاقة  الجهاز
الطاقة  الجهاز الطاقة الناتجة المستخدمة

 المستخدمة
الطاقة 
 الناتجة

 ميكانيكية كهربائية الخالط صوتية كهربائية ساعة المنبه

 صوتية كهربائية المسجل ضوئية/حرارية كهربائية المصباح

الخلية 
 الشمسية

 ميكانيكية كيميائية التفاح كهربائية ضوئية

 حرارية كهربائية المدفأة صوتية/ضوئية كهربائية التلفاز

 كهربائية كهربائية البطارية حرارية كهربائية المكواة 

 ضوئية/صوتية كهربائية الهاتف صوتية كهربائية الراديو

 التبخر االنصهار

 التجمد التكثف

  التبخر –التكثف  –التجمد  – االنصهار



 

 : أكمل الجمل التالية مستعيناً بالكلمات األتية:11س

 

 

 

 المادة إذا كانت حمضية أو قاعدية.لمعرفة  الشمس تباعتستخدم ورقة  -1

 لها شكل محدد وتشغل كمية محددة من الفراغ. الصلبةالمادة  -2

 لصناعة السالك الكهربائية ألنها موصله جيده للكهرباء.  النحاسيستخدم  -3

 ة واحدة.تعمل على تجميع األشعة الضوئية المنكسرة في نقط المحدبةالعدسة  -4

 تنقل الحرارة بشكل جيد. الموصلةالمواد  -5

 مقعرةالنظارات التي تساعدنا على رؤية األجسام البعيدة هي عدسات  -6

 الترشيحأستطيع فصل الحصى والتراب باستخدام عملية  -7

  

 التالية:: أكمل كتابة البيانات في المكان المناسب في الصورة 12س

 القرنية. -1

 العصب البصري. -2

 العدسة. -3

 القزحية. -4

 

 

 

 الحديد المحدبة النحاس مقعرة الصلبة

تباع  العازلة
الشمس

 الثرمومتر الموصلة الترشيح


