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االبتدائيالفترة الثالثة الصف الرابع اختبار

21مھاره 

-العمود ( أ ) بما یناسبھ من العمود ( ب ) :: صل1س

25- 24-22: مھاره 2س

-الفراغ بما یناسبھ :مألا

تربیع أول ))–الزھره –محاق –عطارد –(( االجرام التي تدور حولھا 

........................... و ...............................من أطوار القمر-1

..............................النظام الشمسي ھو الشمس و-2

...................... و ...........................من مكونات النظام الشمسي -3

23: مھاره 3س

ظاھرة خسوف القمرارسم

28مھاره -:4س

نوع التغیر في المادة ھل ھو تغیر فیزیائي أم تغیر كیمیائي :ذكرا

ھو تغیر ینتج عنھ مواد جدیده مثل صدأ الحدید (          )-1

تجمد الماء  (         )تغیر ال ینتج عنھ مواد جدیدة مثل -2

غیر متمكنمتقدم متفوق 
مجتاز

غیر متمكنمتقدم متفوق 
مجتاز

غیر متمكنمتقدم متفوق 
مجتاز

غیر متمكنمتقدم متفوق 
مجتاز

المملكة العربية السعودية

سبب تعاقب اللیل و النھار 

سبب حدوث الفصول االربعة

دوران األرض حول الشمس  

حول محورھا دوران اآلرض

انتھت األسئلة

الصف :



المملكة العربیة السعودیة

وزارة التربیة والتعلیم

المدرسة:

....الفصل الثانيبعارللصف الالفترة الرابعة علوم یم مھارات التقو
................الصف:............................................                    :اسم الطالب 

)االحتكاك -المسافة  -القوة  -( السرعة  :لمصطلح التالي أمام التعریف المناسبااكتب-1أكتب -

)(عملیة الدفع أو السحب تسمى-1
)البعد بین نقطتین أو موقفین یعرف بـ (                   -2-2)أ

)(                التغیر في المسافة بمرور الزمن-3)ب
)(      قوة توقف حركة الجسم -4)ت

)ث

]

توضیح العالقة *-1
بین القوة والحركة 

(الموقع من حیث 
والسرعة 
.تعداد والتسارع)

أنواع القوة المؤثرة 
في حركة األجسام

تقنلم یاتقن

4

أكمل الفراغات على الرسم:للمغناطیس قطبان ھما:أ) -2

.........................................................................................................................
من الرسم ).مكونات الدائرةالكھربائیةعمل نموذج لدائرة كھربائیة أو مغناطیس كھربائي (ب)

تكون الدائرة الكھربائیة من .............و..................و............و........ ت

عمل نموذج لمغناطیس *-2
كھربائي بما یتناسب مع 
االمكانات المتوفرة .عمل 

نموذج لدائرة كھربائیة 
بسیطة.

6

:بوضعھا أمام العبارة المناسبة من بین األقواس الكلمة اختار-3

)الكھرباء الساكنة ---الحمل الحراري----التوصیل الحراري ----إلشعاع الحراري ---لحرارة (ا

انتقال الطاقة الحراریة من الجسم األسخن إلى الجسم األبرد ھي ..................-1
مواد الصلبة ....................................أما في التنتقل الحرارة في الفراغ عن طریق -2

والمواد السائلة والغازیة .......................................
تجمع الشحنات الكھربائیة على سطح الجسم ..............................-3

استنتاج مفھوم الحرارة *-3
ذكر الفرق وطرق انتقالھا .

بین الكھرباء الساكنة 
والمتحركة .

3
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لم یتقن اتقن

لم یتقن اتقن



المغربيسارة/ المادةمعلمة........................التوفیقلكنأرجو
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