
 -الحاجب  -ابتدائية بن التومي السبتي                               مديرية التربية لوالية بسكرة                              

         2015/2016المستوى : الرابعة ابتدائي                                                             السنة الدراسية :  

                                   

 

   1- ضع صحيح ام خطأ مع تصويبه :

                                                 الماء يصبح صلبا عندما يسخن . -

                                 الماء عندما يجمد ينقص حجمه . -

. الماء السائل عند تجمده تتغير كتلته -  

الهواء يحيط بنا وهو اما ساكن او متحرك. -  

الهواء ال وزن له  -  

نستطيع ضغط الهواء  -  

  تمرين 2 :

على الساعة الرابعة هل تكون كتلة الجليد  و g300على الساعة الثالثة كانت كتلة الجليد في إناء 

 أو أقل ؟  g 300من  أو أكبر g 300: السابقة

 : 3تمرين 

 وضعت قدر يحتوي على كمية من الماء تحت النار بعد مدة الحظت ان الماء قد نقص 

 ماذا حدث للماء ؟

 ما هي العوامل المؤثرة في سرعة التبخر ؟

 عرف الظاهرة المعاكسة لها وكيف تحدث عادة ؟

 : 4تمرين 

 ضع البيانات الالزمة في الرسم مع العنوان 

   

  

 

 

 



 الجمهورية الج ائرية الرجمئ اطية الشعطيةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز وةة اتئبطية اهانطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةاتالمطذة اسنية ائ بشية ختعاوة افصلة ألّولةة
في نشاط التربية العلمية والتكنولوجية                      

 

 (02.5 ):انتًرٍٚ االٔل 

: ضع صسٛر أٔ خطأ أياو كم عبارة                               

 

 .عُديا ٚتدًد انًاء ٚسداد زدًّ أّيا كتهتّ فتتغّٛر  -

 .عُد اَصٓار اندهٛد ُٚقص زدًّ أّيا كتهتّ فتبقٗ يسفٕظت -

 .عُديا َضع قارٔرة يًهٕءة بانًاء ٔيغهقت فٙ يبرد انثاّلخت تُكسر  -

دِ - ًّ  .ال ٚستاج انًاء إنٗ قارٔرة كبٛرة عُد تد

 .انثهح ٚسًٙ اإلَساٌ يٍ انبرد انقارش  -

              (02): انتًرٍٚ انثاَٙ  

ل عهٗ انّسٓى انًٕافق فٙ انرسى اٜتٙ                            ُّٕ : ضع اسى انتسـ

 

 

  

 (02): انتًرٍٚ انثانث  

: أكًم ياٚهٙ                              

. كأ٘ يٍ انغازاث يٍ انغازاث..............ْٕٔ .......................قابم .................... انٕٓاء - 

 

. كأ٘ غاز يٍ انغازاث ......................... نهٕٓاء - 

 

 (03): انتًرٍٚ انرابع

: اكتب البيانات التالية على الرسم 

        

  – انرئت انٛسرٖ –األَف          

 انسُدرة  –        انقصبت انٕٓائٛت 

 .   انرئت انًُٛٗ– انبهعٕو –        

 

 

بانتٕفٛق  1 / 1انصفست َصف َقطت نهتُظٛى ٔانكتابت بٕضٕذ 

  دقٛقت45انًدة  2013 دٚسًبر  

 جـــــليـــــد ماء سائل

 



  

 

 

 

 

 ( 4)  : السؤال االول        

 ضع اسم التحول على السهم        

 

 جليد  ماء سائل 

 

 بخار  ماء 

 

 

 ( 2)  : السؤال الثاني 

 ضع عبارة صحيح او خاطئ امام كل عبارة       

 )          (يصبح الماء صلبا عندما تنخفض حرارته انخفاضا كبيرا  -

 )              ( عندما يسخن الماء يصبح صلبا                        _      

 )          (الماء السائل عندما يصبح صلبا يزداد حجمه   _       

 )           (الماء السائل عندما يصبح صلبا ينقص حجمه    _       

 )       (تبخر الماء              الريح تزيد من سرعة _       

 )      (  يتجمد الماء تزداد كتلته      عندما  

 

 

 

 

 2لتعليم االبتدائي   المقاطعة مفتشية ا

 /....................مدرسة 

 2102/  2102السنة الدراسية 

 الرابع ابتدائي / الصف 

 اختبار الفصل االول  

 في مادة التربية العلمية



  

  الرابع ايتدائي : الصف                                                                 شنوف بلقاسم                     : ابتدائية الشهيد 

 2014/2015: املوسم الدراسي                                                        عــبد احلميد عــوج                   : املعلم 

ة(التلميذ(:................................ 

          املوضوع األول:                                          اختر موضوعا وأجب عليه
  

فاملادة الصلبة هي اليت هلا شكل معني ). صلبة، سائلة، غازية: (توجد املادة يف الطبيعة على ثالث حاالت : 1السند 
أما املادة السائلة فهي اليت ليس هلا شكل ثابت . وحجم ثابت وميكن مسكها، كالكتاب والكرة واملمحاة والربتقال والثلج

واملادة الغازية هي اليت ليس . ، وهلا حجم ثابت وال ميكن مسكها، كاملاء والزيت واحلليب)حيتويهاتأخذ شكل اإلناء الذي (
  .كاهلواء وخبار املاء وغاز العطر. هلا شكل ثابت وال حجم ثابت وال ميكن مسكها وقابلة لالنضغاط واالنتشار

   : 2السند 

  

  

  ة ــاألسئل

  )خاطئ (أو )  صحيح(أَجِب بِـ ـ  1

 ِعند تمجاء ديزداد الْم همجح   )...................................( 

 اُءوالْه ال غَاز يمكطُ نغضه      )....................................( 

 تمجاء دالْم اهعنل موحالت نةَ الْحالَةَ ملْبلَةَ الْحالَةَ إِلَى الصائالس ).....................................( 

  تقلّ سرعة التبخر بزيادة اتساع السطح).....................................( 

   : 2اشرح السند رقم   -2

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

 أكمل وضع البيانات على الرسم املوايل -3
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  :املوضوع الثاين

اجلسم الذي يقوم بوظيفة تبادل الغازات بني اجلسم و البيئة احمليطة، حيث يقوم  أجهزةاجلهاز التنفسي هو ذلك اجلهاز من  1السنـــد
 اإلنسانيتكون اجلهاز التنفسي عند . الكربون أكسيدالضروري لعمل كافة خاليا اجلسم و ختليصه من ثاين  باألكسجنياجلسم  بتزويد

و يقع اجلهاز التنفسي يف منطقة الصدر من اجلسم لذلك يستخدم  بـهابشكل أساسي من الشعب اهلوائية و الرئتني و العضالت املرتبطة 
  .األحياناجلهاز التنفسي يف الكثري من  أمراض إىل لإلشارةالصدر  أمراضاسم 

  2السنــد

  

  

  

  األسئلة

  : أْكِمْل اْلِفِراِغ ِبَما ُھَو ُمَناِسب/ 1

  َغْیُر َمْرِئي ھو ثاني أكسید الكربون   َغاَزا َأْطَرُح ..................................... َدْنِع   -   

   َغْیُر َمْرِئي ھو  َھَواء األوْكِسِجین َغاَزا َیْدُخل........................................َدْنِع  -   

  الَقَفص الصَّْدِري  ..................................................................ِعْنَدَما َیْدُخُل الَھَواء إَلى الِرَئَتْین   -   

  .الصدري القفص...............................................................ِعْنَدَما َیْخُرُج الَھَواء من الِرَئَتْین  -   

   2واحلالة  1سم كل من احلالة / 2

  :.......................................1احلالة 

   ...................................... 2احلالة 

  :الُمَناِسَبةالِحْظ الرَّْسَم الَتْخِطیِطي للِجَھاِز التََّنُفِسي ِعْنَد  اإلْنَساِن ، ٌثَم ُاْكُتْب الَبَیاَناِت / 3

  

  

 2الحالة 

 

 

 1الحالة 
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 الفصل األّول اختبار
 في التّربية العلمية  

االسم والّلقب :   
................................. 

 
 يطئ (،ح(  أو )خَ حِ ) َ  بيِ  بْ اِ أَ ي   :ن(9)األّول ةمر نال

  َِحْجَموُ  يزداد اْلَماء دُ مُّ تََ  دَ نْ ع   (...................................) 

  ُوِ َضْغطُ  نُ كِ ميُ  ال َغازٌ  اْْلََواء      (....................................) 

  ََائَِلةَ  اْْلالَةَ  ِإَل  الّصْلَبةَ  اْْلالَةَ  ِمنْ  التََّحوُّل َمعَناهُ  اْلَماء دُ مُّ ت  (.....................................) السَّ

 نْستَ ْنَشق عن طَرِيق املِْنَخرَيْ مُ  َيْدُخل اْلَواُء ال   (...................................) 

ُْ   :ن(9)الثّيين ةمر نال   َيْنَخِ ض. -الَ َِري –الَقِه،ق يييي  َيْرَهِ ُع :  لَي ِبَِ  اغِ رِ  ِ الْ  شْ مِ أ
ُر َمْرِئي ىو اثين أ َغازَا ْطرَحُ نَ  ..................................... دَ نْ عِ    -     كسيد الكربون  َغي ْ
ُر َمْرِئي ىو  َىَواء األوْكِسِجني َغازَا يَْدُخل........................................دَ نْ عِ   -      َغي ْ
ْدرِي  ..................................................................ِعْنَدَما َيْدُخُل اْلََواء إَل الرِئَ تَ نْي    -     الَقَفص الصَّ
 القفص الصدري...............................................................ََيْرُُج اْلََواء من الرِئَ تَ نْي ِعْنَدَما   -   
ُْ   :الثّيلث ةمر نال  ن ( 2: )  الّةييل  مِ سْ ى الرَّ لَ  َ  تِ ي َ ،َ ال يَ  عَ ضْ ش وَ مِ أ

 الير َغييفيى     –      قَيَصيَ ي  َهيَةا ِي،ّي        –اليِمينَخَران       –اليّرِ ي                     
 

                                                                                
  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

      َمَع َتَمنِّيَ اِتي َلُكْم بِالتَّْوِفيقِ 

  اإلخةة َروخَ س،ُي ادمحمابةُا ،   : 
 ابةُا َ املسةةى: الرّابِف 

 

    2014/2015 الِفيم الُراسَ:       

 لفعيي الةيل :              .     



 اثزلائٍ زاثغان :انظق       انتكىونوجية و   انتربية انعهمية  في        لٌؼثىَبر انظانًلرطخ االثزلائُخ: 

 

  

 انغىاة انظؾُؼ و )ؿ( أيبو انغىاة انقبطئ أيبوأضغ )ص(  ن(2) انتمريه األول:   

  ـْطُ  ٍُ ًكِ َُ  الاْنَهَىاُء َؿبس  ).........( هِ َض

  طزػخ انزجقز ثشَبكح ارظبع انظطؼ روم  ).........( 

   ػُليب َضغ هبرورح يًهىءح ثبنًبء ويـهوخ كٍ يجزك انضاّلعخ رُكظز ).........( 

   انضهظ َؾًٍ اإلَظبٌ يٍ انجزك انوبرص ).........( 

   ن(2) انتمريه انثاوي:  

ز  ـ  أََضُغ ))  رَـجَقُّ ًُّ َِْظهبر   ـ    رَـَغـ  :(( لـ    رَـكبصُـق    ـ    اِ

                     ………………                      …………….. 

 مطبئِ  يبء                   هُل            عَ           هُل                     عَ                             م طبئِ  يبء  

……………                                 …………… 

 يبء زادُ طَ هَ                            ؿبس                            ؿبس                                 مطبئِ  يبء   

 أكًم انلزاؽ ثًب هى يُبطت :  ن(3) :انثانثانتمريه   

ُُْز َيْزئٍِ هى  أَْطَزُػ َؿبَسا  .......................... لَ ُْ ػِ     .…………………َؿ

ُُْز َيْزئٍِ هى   َؿبَسا ََلُْفم ...........................لَ ُْ ػِ    ..…………………َؿ

...........................ٍُْ َ ُْلََيب ََلُْفُم انَهَىاء إنًَ انِزئَز لِْرٌ    ِػ  انوَلَض انظَّ

............................ٍُْ َ ُْلََيب ََْقُزُط انَهَىاء يٍ انِزئَز  انولض انظلرٌ  ِػ

 ن(3) :انرابعانتمريه   

َُبِطجَ   ًُ ٌِ ، ص َى اُْكزُْت انجََُبََبِد ان ََْظب ُْلَ  اإل َلُِظٍ ِػ ْطَى انزَْقِطُِطٍ نهِغَهبِس انزَُّ  خالِؽْع انزَّ

 

   

 إن شاء هللا بالتوفيق                                                                                                       

 

 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 
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ɝࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʊɺȼ ɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɰɽ ȋȳɡɦȄࡧȯ ʊȸ ɟǷࡧʎǿȆɳțࡧȴȆɓ ǴȄɽࡧ�ࡧ ɺɦȄࡧȠ Ȅȳȫ ǻ
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