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 ظفار   محافظة 

                                                                                                                                                  والتعليم للتربية  العامة المديرية

 
 االسم:                                                                     (12 – 1) األساسي للتعليم رويه مدرسة

 اختبار قصير في مادة العلوم للصف الرابع الفصل الدراسي األول 

 ظلل االجابة الصحيحة   -1

---------
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ( في المكان المناسب ے ضع عالمة ) -2

 خطأ    صح   العبارة                       
تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة يسمى  

 تجمد 
  

   ن بخار بالتسخييمكن تحويل الماء الى  

           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ظلل اإلجابة الصحيحة          

 التالية تصف الحالة السائلة: الجمل  ي  أ

    O    يمكن االمساك بها                                                           
           O    شكلها ثابت 
    O   جزيئاته متالصقة 

    O      تأخذ شكل االناء الحاوى لها 

--------------------------------------------------------------------------------------             
  وصل -4
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                               تكون جزيئات المواد الصلبة  2

 

)  √(   عالمة ضع -2
  العبارات من عبارة  كل أمام

 المناسب  المكان في األتيه

 خطأ صح العبارة

 وحمل اصطياد النسور تستطيع
  باستخدام الصغيرة األغنام
 القوية واجنحتها الحادة مخالبها

  

 في تعيش أن البجعة تستطيع
   القطبية المناطق

 يوجد داخل الفقاعات 

 

                                السائل يغير شكله

          

 

)  √(   عالمة ضع -2
  العبارات من عبارة  كل أمام

 المناسب  المكان في األتيه

 خطأ صح العبارة

 بسهولة 

                                                             والتعليم للتربية العامة المديرية
  الرابع الصف

 1) األساسي للتعليم روية مدرسة
– 12                                                                                   )

 :  االسم

  العلوم مادة في قصير اختبار
  الدراسي الفصل الرابع للصف

 األول

 الصحيحة االجابة ظلل -1

 سائل         

                                

          

 

  أمام)  √(  عالمة ضع -2
 في األتيه العبارات من  عبارة كل

 المناسب  المكان

 ثاني أكسيد الكربون 

          

 

  أمام)  √(  عالمة ضع -2
 في األتيه العبارات من  عبارة كل

 المناسب  المكان

 خطأ صح العبارة

 وحمل اصطياد النسور تستطيع
  مخالبها باستخدام الصغيرة األغنام
 القوية واجنحتها الحادة

  

 في تعيش أن البجعة تستطيع

 متالصقة 

  غاز

 

عند مزج بيكربونات   
                      الصوديوم مع الخل ينتج غاز

          

 



 
      

 
 اكسجين(   – خشب  -المواد التالية حسب حالتها )حليب  صنف:    5           

     
 مواد صلبة          

       
 مواد سائلة          

      
 مواد غازية           

   

                             

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

 ان يحدث لمكعب الثلج باستمرار التسخين ؟  ماذا تتوقعقام محمد بتسخين مكعب من الثلج  - 6               

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   
                                                                                                                        

                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الحظ ثم فكر ثم أجب - 7

                        

 ه الصور يمكن ضغطه بسهولة ....................... ذأي من ه -
 ............................................. ايها يحتفظ بشكله ثابت  -
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

 
 

 ☺ ☺☺ مع تمنياتي بالتوفيق☺☺☺

 

2 

 

1 

 

2 



 

 رقم السؤال رمز الهدف نوع الهدف االجابة الدرجة  إرشادات اضافية

لإلجابة  درجة واحدة 
 الصحيحة

1 

 

 4Cs1 1 معرفي كبريتيد الهيدروجين 

ودرجة لإلجابة عن 
وصفر عند   جزئينال

 الخطأ

1  
 خطأ
 صح

 

 4Cs3 تطبيق 

4Cs4 
 
 

2 

 4Cs1 3 معرفي تأخذ شكل االناء الحاوي له 1      درجة  

لإلجابة رجتان د
ودرجة عند  الصحيحة

  2أو  3اإلجابة علي 
جزئية وصفر للجزئية  

 الواحدة او الخطأ 

 تكون جزيئات المواد الصلبة متالصقة 2
 يوجد داخل الفقاعات غاز 
 السائل يغير شكلة بسهولة

عند مزج بيكربونات الصوديوم مع الخل ينتج غاز 
 ثاني أكسيد الكربون

 تطبيق 
 

4Cs1 4 

 تان لإلجابة الكاملة رجد
ودرجة عند اإلجابة علي 

 جزئيتين 

2 

 غازية  سائلة صلبة

 اكسجين  حليب  خشب  

 
 معرفة وفهم

 تطبيق 
 

4Cs1 5 

                             1 درجة  

 ينصهر
 معرف
 استدالل

 

4Cs3 6 

 درجة لإلجابة الصحيحة
 درجة لإلجابة الصحيحة

1 
1 

 الغاز
 الصلب 

 

 

 استدالل
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