
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/4science1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  ) 4- 1(المشارق للتعلیم األساسي 
 ------------------------ :الصف              ----------------- :االسم 

  
  لمادة العلوم للصف الرابع األساسيالرابعة اختبار الفترة 

  م2014- 2013للعام الدراسي 

   -: من بین البدائل المعطاه  اإلجابة الصحیحة أختار -:السؤال األول 

  - :من مصادر الطاقة المتجددة والتي ال تنضب باالستخدام  - 1
 البطاریة -الفحم      د - ج   الشمس - ب          النفط  -  أ

  
   - :المسار المغلق الذي یسري فیھ التیار الكھربائي یسمى  - 2
 المصباح  - المفتاح   د -ج   البطاریة - ب     الدائرة الكھربائیة  -  أ

  
  -: من المواد العازلة للكھرباء  - 3
 ممحاة  -مشبك حدید     د -ج         المفتاح - ب       مسمار  -  أ

  
 یعاني محمد من انطفاء المصابیح عند احتراق مصباح منزلھ  - 4

  - :السبب یكمن في.

 مصابیح منزلھ موصلة على التوازي - أ

 مصابیح منزلھ لیست ذات جودة  -ب

  مصابیح منزلھ موصلة على التوال    -ج    

  انخفاض التیار الكھربائي  - د

وضعت أم محمد ملعقة خشبیة وآخرى معدنیة في إناء بھ طعام ساخن  - 5
  - : والحظت أن إحدى الملعقتین أصبحت ساخنة ما السبب في رأیك

  الملعقة الخشبیة ألنھا توصلحرارة  -  أ

  الملعقة المعدنیة ألنھا توصل حرارة  -ب 

  الملعقة المعدنیة ألنھا ال توصل حرارة-ج  

  الملعقة الخشبیة ألنھا التوصل حرارة - د
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   - :السؤال الثاني 

   -:أدرس الدائرة الكھربائیة ثم أجب عن األسئلة التالیة 

  

  

  

 نوع التوصیل الموضح في الصورة ؟ - 1
.......................................................  

 ماذا یحدث إذا أنطفأ مصباح في الدائرة ؟ - 2
...............................................................  

 أي التوصیالت تفضلھ في منزلك ؟  - 3
........................................................  

 أنواع الكھرباء ؟  - 4
  .........................و ...............................

  ......................توصل مصابیح الشوارع ب  - 5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لنفكر قلیال  یا ذكي ھیا - :الثالث السؤال 

   - :أذكر السبب فیما یلي / س

 الكھرباء مفیدة وضارة في آن واحد ؟  - 1
........................................................................  

 عند توصیل الكھرباء في منفذ واحد یسبب الحرائق ؟  - 2
.......................................................................  

 عداد السرعة في السیارة مھم جدا ؟  - 3
.....................................................................  

  
  تمنیاتنا بالنجاح والتوفیق
  معلمات المجال الثاني

 ونصف درجة 5
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