
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عيد شحاته اضغط هنا                                           
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                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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


 معلم المادة / عيد شحاتة                                                                  الخاصة  مدارس الف الح    

  رابع ابتدائي علومالمادة /           فرع الرف اع  بنين                                                                  

                              3102الفصل الدراسي الثانينتصف  لممراجعة ا          .............  ...........................اسم الطالب /..............  

1 

 

 اكتب المصطلح العلمي      االول   السؤال 

 حركة جسم حول جسم اخر ).............................( -1
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 (امام العبارة غير الصحيحة    ×عبارة الصحيحة أو عالمة )  ( امام ال √ضع عالمة )    السؤال الثالث

 (      )                    درجة    5335محور دوران االرض  ليس عمودي ولكنه يميل بزاوية  -1
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 تخير االجابة الصحيحة   -السؤال الخامس  

 ؟ساعة  الكمالها  24ما العملية التي  تحتاج  االرض   -1

 دوران حول المحور   -ب       دوران حول الشمس          -ا       

 الفصول   -د  ل                             الظال  –ج             

  الشمسية  المجموعة في حجما الكواكب اكبر ما  -2      
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  االرض -د                          المشتري -ج              

  ؟  الشمس عمر ان العلماء يعتقد  -3
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  عام باليين  11   – د           عام باليين 5     -ج               

  تبدو الشمس  فان  االخري بالنجوم  الشمس  مقارنة عند-4
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  الحجم متوسطة  - د              وأضخم عمرا أقدم  -ج             
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  الورقة تقطيع  - ب                 الصدأ تكون -أ            
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  -السؤال السادس  أ

 محور الدوران لالرض يميل بمقدار ......... -1

 دوران االرض حول الشمس؟هي نتيجة ما  -2

..................................................... 

 ؟  دوران االرض حول محورها ما هي نتيجة -3
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 انظر الي الشكل التالي -ج  

يدور القمر حول  -1
...................................... 

تدور االرض حول  -2
.................................... 

 

 

 

 

 قارن بين   -أ  السؤال السابع 

وجه 
 المقارنة

 كسوف الشمس خسوف القمر

 ......................................................... التعريف

...................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 .................................................. االنواع
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  ماالنتيجة المترتبة علي جاذبية القمر ؟ - ب 
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 كتب ما يدل عليه الرسومات التاليةا -ج

1-................................... 

 

 

 

2-................................. 

 

 

  3-............................... 

  اسم العالم  تبكا -ا السؤال الثامن 

 الدورالذي يقوم به العالم العالم م

درس الكواكب  واستنتج انها تدور 1511في عام  ............................... كبلر 1
 حول الشمس

 بين ان مدارات الكواكب اهليليجية )بيضاوية( ......................... نيكوسكوبر 2

 استعمل المقراب للنظر في الفضاء  .......................... نيوتن 3

  جاليليو 4

......................... 

وصف كيفية بقاء الكواكب في  1611في عام 
 مداراتها

 اكتب استخدام  -ب 

 ................................................................ المخبار المدرج  - 1        

 ..............................................................  ذو كفتين الميزان  -2
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 اعط مثال لكل من   -ا السؤال التاسع 

 المثال المادة م المثال المادة م

 ...................... مادة مغناطيسية  5 ...................... مادة صلبة  1

 ...................... مادة تطفو  6 ...................... مادة سائلة  2

 ...................... مادة تغوص  7 ...................... مادة غازية  3

مادة تذوب في  4
 الماء 

مادة التذوب في   8 ......................
 الماء 

...................... 

 الي  تغيرات فيزيائية أو تغيرات  كيميائيةصنف المواد التالية العاشر السؤال  

 -حرق الشمعة   -التكثيف    -التبخير   -تجمد الماء    -طبخ الطعام    -صدأ الحديد   -ثني الورقة  

  االلعاب النارية  -انصهار الشمعة 

 تغيرات  كيميائية -2 تغيرات فيزيائية -1

......................................................... 

 .......................................................

 .......................................................

 .......................................................

 .......................................................

.......................... ............................. 

 .......................................................

....................................................... 

 . .......................................................

 ..........................................................

 .......................................................

....................................................... 

 

 


