
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس هبة نجم الدين اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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العلوم للصف الرابع
درجة واحده

درجة واحده

(     )

درجتان

ھي أجزاء صغیره جدا تتكون منھا المادة

ةالسائلة 

درجة واحده

 اختبار (2) لمادة العلوم للصف الرابع
درجة واحده           اإلجابة الصحیحة من بین البدائل المعطاة

المادة تتكون من 

حاالت5حاالت4حالتین

درجة واحده                             (  )  عالمة او(  )

(     )ھو تغیر من الحالة الصلبة الى الحالة السائلھ  

(     )خلیط من الغازات األخرى             الھواء ھو عبارة عن

درجتان                  )ب(ما یناسب العمود ) أ( صل من العمود

ب           

 تستخدم لقیاس درجة حرارة الماء

 ھي أجزاء صغیره جدا تتكون منھا المادة

ة الحال إلى ةتحول المادة من الحالة الصلب يالمیزان الحرار 

 ھي الواح ذھبیھ

درجة واحده              ةمن بین البدائل المعطا ةالصحیح

تصف السائل األتیة

ضغط جزیئاتھ  نال یمكشكل الوعاء     

جزیئاتھ متماسكةالیتغیرشكلھ   

وزارة التربیة والتعلیم
المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة ظفار                   االسم

للتعلیم األساسي

 

 

اإلجابة الصحیحة من بین البدائل المعطاةظلل -أ  

المادة تتكون من -1  

حالتینحاالت3  

(  )ضع عالمة  -2 

ھو تغیر من الحالة الصلبة الى الحالة السائلھ   التجمد-  

 -الھواء ھو عبارة عن

 3-صل من العمود

أ    

 الجزیئات

 السبائك

 المیزان الحرار

 االنصھار

الصحیحة ظلل الدائر -4 

األتیةأي الجمل -  

شكل الوعاء     یأخذ   

الیتغیرشكلھ      

 سلطنة عمان
 وزارة التربیة والتعلیم

 المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة ظفار                   االسم
للتعلیم األساسي مدرسة السراج  



 

درجتان      والجزیئات ةمثل

 الحالة الغازیة
 

 

 

ةالجزیئات اذا قام أحمد بتسخین المادة الصلب

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

درجة واحده

...............................
كن لم یتغیر شكل الطوب عند الضغط 

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

اعداد األستاذة ھبھ نجم الدین

مثلمن حیث األ ةالغازی ھو السائل ھو الصلبة قارن بین الحال

لةالحالة السائ ةالحالة الصلب   
  

  

حل مشكالت فكر أیھا العبقري ثم اجب
درجة واحده  رسم أحمد جزیئات المادة الصلبة 

الجزیئات اذا قام أحمد بتسخین المادة الصلب بما سوف یحدث لھذه

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

درجة واحده         عند درجة صفرسیلیزیھىالماء یغل

) وضح مدى صحة ھذه العبارة

.............................................................................................
كن لم یتغیر شكل الطوب عند الضغط قامت ریما بالضغط على شكل الطوب ول

واحده

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

ولى التوفیق  وهللا  
 اعداد األستاذة ھبھ نجم الدین

قارن بین الحال-5  

ةوجھ المقارن   
 االمثلة 

 الجزیئات 

 

 ثانیا": - حل مشكالت
 -رسم أحمد جزیئات المادة الصلبة 

بما سوف یحدث لھذه تنبأ  

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

الماء یغلقال عدى ان -  

وضح مدى صحة ھذه العبارة(   

.................................
قامت ریما بالضغط على شكل الطوب ول

واحده درجة علیھا  

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

 


