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الطالب  : البتدائي   )   .......................................................................................................... اسم الرابع ( ..... الصف

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

.21س ؟  )  ( /      والنهار الليل تعاقب ماسبب أ فقرة
مرـةكل  )  ( /              )   21ج أـي يوـم كـل مرةًـ محورهـا حوـل كاملـة دورـة الرـض دوراـن بسبـب والنهاـر الليـل يتعاقـب ـأ فقرـة

هذه  ( .      24 وتُسّمى ساعة
اليومية                           . الرض دورة الدورة

.21س ؟  )  ( /      الربعة الفصول حدوث ماسبب ب فقرة
ب  )  ( / 21ج الربعة   :فقرة الفصول تحدث

الرض-     .1                 محور ميلن بسبب
سنة-           ) 2                 كل الشمسمرة حول كاملة الرضدورة دوران كل  (    365.25وبسبب مرة أي ً 365يوم يوما

هذه  .    وتُسّمى يوم وربع
السنوية                         . الرض دورة الدورة

                             

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

بِتَسِميَتِها /      .    .22س قم ثم القمر لطوار ً ُمبَّسطَا ً ارسمرسما
 / 22ج

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

الشمس /         .23س وكسوف القمر خسوف لِظَاهَِرتَّي ً ُمبَّسطَا ً ارسمرسما
 / 23ج

الثانـي                 الدراسي الفصل ــ البتدائي الرابع الصف ــ العلوم مادة وقدرات ومهارات معارف
6من  1صفحة 

العلوم       مادة وقدرات ومهارات البتدائي     vwمعارف الرابع الصف



ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

.24س ؟ /      الشمسي بالنظام المقصود ما
الشمسـي  : / 24ج النظاـمالشمسي           ,    النظاـم اتساـع يبلـغ حولهـا تدوـر التـي الجراـم وجميـع الشمـس عـن عبارـة هـو

وتقع    الكيلومترات مليين
مركزه                          . الشمسفي

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

.25س ؟ /      الشمسي النظام يَتَكَوّن ِمّم
من /     :25ج الشمسي النظام يَتَكَوّن

الشمسي       . :الشمس-  1      النظام في الوحيد النجم وهي

ل      ,            :الكواكب- 2      أنها في القمر تشبه وهي النجوم من وأبرد أصغر وهي للشمس تابعة كروية أجسام وهي
الشمس     تعكسأشعة بل تضئ

الشمس                          ,          :                      من قُربَهَا َحَسب بالتّرتيب وهي كواكب ثمانية وعددها عليها تسقط التي
في-  )    5الِمّريخ-  .    4الَرض-  .    3الّزهََرة-  .       2عُطَارِد-  .    1                       الكواكب أكبر وهو الُمْشتَرِي

الشمسي  ( .             النظام
نِبْتُون-  .8أُوَرانُوس-  ,    7ُزَحل-  .       6                                 

تعكـسضوء        ,          :القمار- 3      بـل بهـا خاصاًـ ضوءاًـ تصدـر والقماـرل الكواكـب بعـض حوـل تدوـر سماويـة أجراـم وهـي
الشمس .

الشمسمنها        :أجرامـأخرى - 4      حول تدور صغيرة أجسام والّشهُب)  –  –   ( . وهي النّيَازِك الكويكبات المذنبات
ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

المادة  )  ( /      .26س بَعضِصفات عَدّد أ فقرة
أ  )  ( / 26ج المادة     :فقرة خصائص أو ّصفات من

والعرض - 3 .     الّشكل- 2 .     اللّون- 1       الكَثَافَة-  .7 .     الَحجم- 6 .     الكُتلَة- 5المساحة-  .     4 .     الطّول
الوَزن-  .8

أوالنغَِمار)   (- 9       فيه          . الطّفو ينغمر الخر وبَعُضها الماء على تطفو الّموَاد بعض
الخر        )   (  الِمغْنَاطِيِسيّة)  (- 10       وبَعُضها ِمغْنَاطِيِسيّة لَدَيهَا الِمغْنِاطيس إِلى للِنِجذَاب قابِلِيّة لديها الّموَاد بعض

إِلى     للِنِجذَاب قابِلِيّة لديها ليس
الِمغْنِاطيس                                  .   

الحرارة)   (- 11       الحرارة          .تَوِصيُل تُوِصُل الخـرل وبَعُضها الحرارة تُوِصُل الّموَاد بعض
       

الثانـي                 الدراسي الفصل ــ البتدائي الرابع الصف ــ العلوم مادة وقدرات ومهارات معارف
6من  2صفحة 



( /     )     26س والكَثَافَة  )  والحجم والكُتلَة والمساحة كالطّول الِصفات بَعض بِقِياس قُم ب فقرة
.    ) ً عََملِيا ُمختَلِفَة لَِموَاد والوَزن

ب  )  ( /  26ج فقرة
ِصفة

المادة
نستخدمها    التي القِيَاس القِيَاس أداة وِحدَة

الِمترِيّ     الطول  الّشرِيط أو أو )  (     )  (     )  (  الِمسطََرة م متر أو دسم ديسمتـر أو سم سنتمتر
كم )  ( كيلومتر

الِمترِيّ   المساحة الّشرِيط أو الِمسطََرة
مستطيلة*     مادة مساحة لحساب

عرضها      في طولها نضرب الشكل

سم )  دسم (       ) 2سنتمترمربع ديسمترمربع  (   2أو

م     )  مترمربع كم (       ) 2أو كيلومترمربع  (2أو

الكفتين  الكتله  كجم )  (     )  (الميزاـنذي كيلوجرام أو جم جرام
الُمدَّرجة    الحجم  الكَأس أو الُْمدَّرج سم  ) الِْمخبَار مكعّب  (3سنتمتر

كتلة*    الكَثَافَة  بقسمة الكَثَافَة تُحَسب
حجمه   على الجسم

سم    )  /  جم مكعّب سنتمتر لكل  (3جرام

النابضي  )  (الوزن نيوتـنالميزاـنالّزنبركّي

عََملي          )   (  نشاط
معمل          ¤               في ً عََملِيا مختلفة لمواد وأوزان وكثافات وأحجام وكتل ومساحات بقياسأطوَال الطالب يقوم

العلوم .
ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

تّغَيٌّر /                27س هو أُخرى إلى حالة من المادة تّغَيّر أّن خللها من تستنتج عََملِيّة تجربة بإجراء قُم
فِيزيَائِّي .

هو /   27ج الّصلبَة   الثّلج الحالة في إلى       ماء وَيَتََحوّل ينصهر الثلج تسخين السائلة   عند الحالة في تسخيـن   ماءً وعند ،
أيْ         ماء بخار إلى وَيَتََحوّل يتبّخر السائل الغازية   الماء الحالة في وَيَتََحوـّل         ماء يتكثف فإنه الماء يَبُْردـبخار عندما ،

السائلة   إلى  الحالة في إلى            ماءً يَتََجّمـدوَيَتََحوّل كافية بدرجةٍ السائل تبريدـالماء وعند الّصلبَة   ، الحالة في  .  ماءً

كان                       .  كما ماءً بقي بل جديدة مواد ينتـجعنه لم أُخرى إلى حالة من الماء تّغَيّر أَّن لنا التجربةـيَتِّضح هذه خلل من
فِيزيَائِّي*       )   (        . تّغَيٌّر هو أخرى إلى حالة من المادة أو الماء تّغَيّر أن ذلك من فنستنتج

حالة)   ( ¤                 من المادة تّغَيّر أّن خللها يستنتـجمن العلوم معمل في تجربـةعََملِيّة بإجراء الطالب يقوم عََملي نشاط
فِيزيَائِّي      تّغَيٌّر هو أُخرى إلى

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

منهما /               .28س لِكٍُل أمثلة ذكر مع ، للمادة الكِيميَائِية التّغَيّرات و الفِيزيَائِيّة التّغَيّرات بين قارن
الفيزيائيـة  الكيميائيـة التغيرات التغيرات

 : الفِيزيَائِيّـ   مادة     هوالتّغَيـّر عنـه ينتـج ل تغيـر
هَي        . كما الصلية المادة تبقى بل ، جديدة

 

حالة    -   مثل :  تَغَيّر تقطيعها أو الورقة ثَنُي
الماء     )    تََحوّل مثل أُخرى إلى حالة من المادة

ثَلج   (  إلى السائل

الكِيميَائِيّـ  : مادـةجديدة      التّغَيـّر عنـه ينتـج تغيـر هـو
الصلية       . المادة خصائص عن تختلف خصائص لها

: -  مثلـ     - طبخ    الحديـد صدـأ الخشبـ احتراـق
الطعام 

الطعام    -   -      تَْحلِيـلوهَضم عملية الطعَِمـة فََساد
نَأكُلُه  . الّذِي

 / 28ج 

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

منهما /            .29س لِكٍُل أمثلة ذكر مع ، المخلُوـطوالمحلُول بين الفرق ما
 / 29ج

المــــحلـــــولالمخلــــــــوـط
 : تختلطان    المخلــــــــوطـ  أكثـر أـو مادتاـن :هـو أو      المــــحلـــــولـ  مادتيـن مـن مكوـن مخلوـط هـو

الثانـي                 الدراسي الفصل ــ البتدائي الرابع الصف ــ العلوم مادة وقدرات ومهارات معارف
6من  3صفحة 



خصائصها          علـى منهمـا كّل تحافـظ بحيـث ـ، معاًـ
 الصلية .

 : -   مثلـ     - من  الكَثيرُـ الُمكَّسَراتـ الّسلَطـَة
الّشامبو     . و الجلد ترطيب كرِيمات

الكيميائية     .*  خصائصها على المخاليط تحافظ

باستخدام*      المخلوطـ ُمكَوّناتـ فصلـ يمكنـ
مثل  )   (  :  الفيزيائيـة الطُّرق الفيزيائيـة الخصائص

  –     – استخدام)    الترشيحــ الترسيبـ
المغناطيس ( .

.     ً تاما ً امتزاجا ً ممتزجتينـمعا أكثر

الملح   -   –    .مثل : محلول الّسبَائِك الشاي َشَراب

غيـرموجودة*        جديدـة خصائـص المحاليـل تكتسـب قـد
منها      . ُمزِجت التي الصلية المواد في

مثل*        :  مختلفة بطرق المحلول أجزاء فصل يمكن
التبخيـر )  –   ( .  التقطير

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ً /        :30س التاليةعََملِيا المخاليط مكونات بفصل تقوم كيف
مخلوـط          ))                     ــ الحديد بَُرادَة وَ الفَحم َمسحوق ــ الُمكَّسَرات مخلوط ــ مخلوطـالَسلَطَة

. ؟           ((   وَالرمل الماء مخلوط ــ بِالحليـب فِلكس الكورن
الَسلَطَة*    : /   30ج مخلوط اليد   .يُفَصل بواسطة

الُمكَّسَرات           *    : مخلوط اليد   .يُفَصل بواسطة
الحديد*        :            بَُرادَة وَ الفَحم َمسحوق مخلوط المغناطيس   .يُفَصل باستخدام

بِالحليب           *      :  فِلكس الكورن مخلوط باستخدامـالمصفاة  .يُفَصل
وَالرمل           *     : الماء مخلوط الترسيب    .يُفَصل باستخداـمطريقة

عََملي             )   (       نشاط
الطالب             ¤   العلوم        .يقوم معمل في ً عََملِيا المهارة هذه بتنفيذ

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

التسارع /        : )     ( .  •31س ، السرعة ، الموقع حيث ِمن والحركة القوّة بين العلقة وّضح
والحركة    : / 31ج القوة بين العلقة

          , حركتها          المتحركـةواتّجاه الجسام سرعة تُغَيـّرمن القوة أن كما ، الجساـمالساكنة َحَركة تَُسبّب التي هي القوة
الجسام   ,      و توقفها تَُسبّب وقد

باستمرار         . تتغيـرَموَاقِعُها الحركة حالة في
  

تحرك :                   .الَموقِع  قد يكون فإنه الجسم موقع يتغير فعندما ، مواقعها إلى ننظر عندما تتحرك الجسام أن نعرف
والسرعـةهي :               الّسرعَة  ـ، سرعـة لهـا المتحركـة الجساـم فكـل ـ، الجساـم حركـة لوصـف السرعـة استخداـم يُمكـن

الزمن     . بمرور المسافة في التّغَيّر
القوة :            .     .التَّساُرع  بزيادة يزدادـالتَّساُرع محددة زمنية فترة خلل اتجاهها أو الجسام سرعة في التّغَيّر هو

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

الجسام /        .32س حركة في الُمؤَثَّرة القُوَى أنواع عَدّد
هي      : / 32ج الجسام حركة في الُمؤَثَّرة القُوَى

الُمتّزِنـــــة  - 1    قوـةمنها                :الـقـــوـى كّل وتكوـن ـ، بعضاًـ بعضهـا ويُلغـِي ـ، واحـد جسـم فـي تؤثـر قوـى مجموعـة هـي
الخرى   للقوة مساوية

التجاه                                          .            في لها ُمعَاكَِسة و المقدار في
الُمتّزِنـة   - 2    غيرُـ .    :القوـى الحركـةفي           اتجاـه ويكوـن تغيـرحركته وتسبـب الجسـم فـي تُؤثـّر متساويـة غيـر قوـى هـي

الكبرى   . القوة اتجاه
ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

.33س ؟ /    الحرارة ماهي

الثانـي                 الدراسي الفصل ــ البتدائي الرابع الصف ــ العلوم مادة وقدرات ومهارات معارف
6من  4صفحة 



:الحرارة / 33ج السخـنإلى         .         الجسـم مـن دائماًـ تنتقـل والحرارـة آخـر إلـى جسـم مـن الحراريـة الطاقـة انتقاـل هـي
البرد  . الجسم

                     

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

المادة /       .34س في الحرارة انتقال طُُرق عَدّد
هـي       : / 34ج طرـق بثلـث المادـة فـي الحرارـة الحرارـي-   .    1 تنتقـل الحرارـي-   .    2التوصيـل الشعاع- 3الحمـل

الحراري .            
ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

.35س ؟ /         الكهربائي والتيار الّساكنة الكهرباء بين الفرق ما
الساكنة  الكهربائي الكهــــرباء التيــــار

الساكنة   : الكهــــرباء

ما        جسم سطح الكهربائيـةعلى الشحنات تجمع هي
.

الساكنة    : الكهرباء أشكال من
النشافة*       أخراجهـامن الملبسعند التصاق

الكهربائية .
كَيّهَا*        . بعد مباشرة نَلبَُسها الملبسعندما التصاق

الملبس*       . خلع عند خفيفة بفَرقَعَة الّشعُور
على*        المشي بعد خفيفة كهربائية بِلَسعَة الّشعُور

دوَن  السّجاد
الباب        .    ِمقبَض ُملَمَسة ثُّم ِحذاء

من*        بقطعة دلكه بعد بالجدار البالون التصاق
الصوف .

     : الساكِنَة*   الكهرباـء تفريـغ بسبـب ويحدـُث البَرـق
الغيوم   بين
والرض    .

الكهربائـي   : التيــــار

مادة      عَبرَـ الكهربائيـة الشحناتـ سريانـ هـو
ُمغلَق    . َمَسارٍ في موصلة

الكهربائي    : التيار أشكال من
البَطّارِيّات  .* 

شحنات*        عـن عبارـة وهـو الكهربائـي التياـر
محطّةــتوليد      منــ عليهاـ نحصلــ كهربائيةــ

الشحنات      تتحرـكهذه حيـث الكهربائيـة الطاقـة
تَِصلــإلى      حتىــ السلكــ عبرــ الكهربائيةــ

جدراـنمنازلنا      الموجودـةفي الكهرباـء مقابـس
.

 / 35ج 

     
ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

بسيطة /       .36س كهربائية لدائرة نَموذج بِعََمل قُم

          

الطالب          )   (  ¤   يقوم عََملي الى          نشاط ً النموذججاهزا وإحضار المنزل في ً عََملِيا المهارة هذه بتنفيذ
المدرسة .

الثانـي                 الدراسي الفصل ــ البتدائي الرابع الصف ــ العلوم مادة وقدرات ومهارات معارف
6من  5صفحة 

الكهربائية  / 36ج  : الدائرة

فيه      يَسِري الذي الُمغلَق المسار هي
الكهربائي  . التّيّار

الدائرة*       في الكهربائي التيار يَسري لكي
الكهربائيـة      الدائرة تكون أن الكهربائيـةيجب

ُمغلَقَة 
. )       (ً معا ُمتِّصلًَة أجزائها جميع تكون أيْ

يَلَزم      *  بسيطة كهربائية دائِرة   لِتَكوين

هي     أساسية أجزاء ثلثة    :  وجود

كهربائي  -1 البطّارية :   .مصدر مثل
إلى:ُمقاَوَمة-2 يَحتاج الذي الجهاز وهي



ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

.37س ؟  )  ( /         بعضأشكاله عَدّد ثُّم المغناطيـس؟ ماهو أ فقرة
ـأ  )  ( / 37ج النيكـلأو :              المغناطيسفقرـة أـو الحديـد مـن المصنوعـة الجساـم يجذـب ـ، الحديـد مـن مصنوـع جسـم هـو

الكوبلت .
المغناطيس  :                        حرف*     أشكال شكل الفرس                 *      Uمغناطيسعلى مغناطيسحدوة

مغناطيسي                                               *                                      *    قضيب َحلَقِّي مغناطيس

. 37س بالمغناطيس؟  )  ( /        الُمحيطة المنطقة تَُسّمى ماذا ب فقرة
/           37ج  )   ( الَمَجال   تَُسّمـى المغناطيسيـة قوتـه آثاـر فيهـا تظهـر والتـي بالمغناطيـس المحيطـة المنطقـة ـب فقرـة

   المغناطيسي .

         

ـــــــ                                                  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ                 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

بسيط /       .38س لمغناطيسكهربائي نَموذج بِعََمل قُم

ـــــــ                             ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ               ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
ــــــ             ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

         

الثانـي                 الدراسي الفصل ــ البتدائي الرابع الصف ــ العلوم مادة وقدرات ومهارات معارف
6من  6صفحة 

صوره   المغناطيسالكهربائي  / 38ج أبسط في
يَُمّر         الحديد من قَلب حول ملفوف سلك عن عبارةٌ

مغناطيسي        . مجال ذلك عن وينتج كهربائي تيار فيه

عََملي)   (       نشاط
الطالب   يقوم المنزل      ¤ في ً عََملِيا المهارة هذه بتنفيذ

المدرسة     . الى ً النموذججاهزا وإحضار


