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السؤال األول:

السؤال الثاني :

السؤال الثالث  :

السؤال الثاني :

السؤال
الثالث:

المعيار استنتاج أن التسخين والتبريد
يغيران حالة المادة عمليا

رقمه 30

متقن❑ متقن❑ متقن❑
غير❑

متق
ن

مالحظة

100%
%إلى90من 

%100أقل من 
% إلى80من

%90أقل من 

أقل
من
80%

المعيار القوى (الدفع، السحب، التطبيق العملي ألنواع 
الجاذبية، االحتكاك)

رقمه 44

متق❑
ن

متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن

مالحظة

100% %إلى أقل90من 
%100من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل
من
80%

المعيار مفهوم الحرارة رقمه 34

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير متقن❑ مالحظة

100%

من
%إلى90

أقل من
100%

% إلى80من
%90أقل من 

أقل من
80%

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مكتب التربية والتعليم بمحافظة
الجبيل

الصفوف األولية قسم 

(2نموذج ( 

الرابعةمادة العلوم /  الفترة الثاني االختبار الدوري للصف 

........................ الصف ......................................... المدرسة.......................................................اسم الطالبة 

العلوم

- یتجمد الماء بسبب ( التسخین   _  التبرید  )1

- تنصھر قطعة الشوكوالتة بسبب ( الحرارة   _   البرودة )2 

 أ ) اختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :

صل كل كلمة بما يناسبها من أنواع
القوى :

سحب الجاذبیةدفعاالحتكاك

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما
يلي:

/ أحد شكل الطاقة الذي یمكنھا أن یغیر حالة المادة:1

أ) القوة              ب) الحرارة               ج) الحركة
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السؤال الرابع:

السؤال الثاني :

السؤال الثالث  :

تمنياتي لك بالتوفيق                                                                                                                معلمة المادة :

السؤال
الخامس:

السؤال
السادس:

المعيار تحديد قطبي المغناطيس وكيف يحدث
التجاذب والتنافر بينهما رقمه 46

متقن❑ متقن❑ متقن❑
غير❑

متق
ن

مالحظة

100%
%إلى90من 

%100أقل من 
% إلى80من

%90أقل من 

أقل
من
80%

المعيار
التمثيل ألشكال الكهرباء
(    متحركة  -   ساكنة   )

رقمه
36

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100%
%إلى90من 

أقل من
100%

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل
من
80%

المعيار بعض استخدامات الكهرباء ذكر  رقمه 37

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متق
ن

مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل
من
80%

من خالل الصور التالية حدد قطبي
المغناطيس؟

وكيف يحدث التجاذب والتنافر بينهما ؟

عددي بعض استخدامات الكهرباء بوضع
خط تحت الصورة التي تمثل ذلك :

صل كل صورة بما يناسبها:

كھرباء متحركةكھرباء ساكنة
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السؤال األول:

السؤال الثاني :

السؤال الثالث  :

........................ الصف ......................................... المدرسة.......................................................اسم الطالبة 

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مكتب التربية والتعليم بمحافظة
الجبيل

الصفوف األولية الرابعةمادة العلوم /  الفترة  الثاني االختبار الدوري للصف قسم 

مولعمولع

السؤال الثاني :

السؤال
الثالث:

المعيار تصنيف األجسام من من حيث انجذابها
للمغناطيس من عدمه رقمه 32

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100%
%إلى90من 

%100أقل من 

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل من
80%

المعيار معرفة مفهوم الحرارة رقمه 43

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متق
ن

مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل
من
80%

المعيار والمقارنة بين درجات الحرارة لمواد
مختلفة باستخدام مقياس الحرارة

رقمه 35

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل من
80%

( 8النموذج ( 

صنيفي األجسام التي يجذبها المغناطيس
بوضع دائرة حولها :

أكملي الفراغات التالية :-

- الحرارة هي أحد أشكال .................التي يمكنها أن .............حالة ....................1
.

ضع دائرة حول المقياس الذي يوضح أعلى
درجة حرارة:
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السؤال الرابع :

السؤال الثاني :

السؤال الثالث  :

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

تمنياتي لك بالتوفيق                                                                                                                معلمة المادة :

السؤال
الخامس:

السؤال
السادس:

المعيا
ر

القوى (الدفع، السحب، التطبيق العملي ألنواع 
الجاذبية، االحتكاك)

رقمه 44

متق❑
ن

متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100
%

%إلى90من 
%100أقل من 

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل
من
80%

المعيار أذكر بعض استخدامات الكهرباء رقمه 37

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل من
80%

المعيار تحديد قطبي المغناطيس وكيف يحدث
التجاذب والتنافر بينهما رقمه 46

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% من
%إلى90

أقل من
100%

%80من
إلى أقل

%90من 

أقل من
80%

أجيبي عن األسئلة باالستعانة
بالصور التالية :-

حددي قطبي المغناطیس:أ) 

ب) استنتجي هل يحدث تنافر أو تجاذب :

.متشابهان ..............قطبان 

.مختلفان ................قطبان 

أذكري بعض استخدامات الكهرباء ؟

1-............................................
2- ............................................
3-.............................................

صل كل كلمة بما يناسبها من أنواع
القوى :

سحب الجاذبیةدفعاالحتكاك
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