
 2018/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    ابتدائـي الرابعةالسنة : المستوى                                                       -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

امتحان الفصل الثالث في مادة التربية العلمية و التكنولوجية
                                                                                                                                                                             ن) 02: (  األولالتمرين  

                                                                                                                                 جملة بما يناسبها كلأربط 
            ار                                                           االنصه  •                   •  ئلة إلى الصلبة     التحول من الحالة السا -
التجمد                                                                             •                  •     التحول من الحالة الصلبة إلى السائلة  –
ينقص حجمه                                                                      •                  •                               عند تجمد الماء  –
       يزداد حجمه   •                  •                             عند انصهار الماء –

                                                                                                                                     ن) 02: (  التمرين الثاني
                            أربط كل جملة بما يناسبها                                                                                                     

دفع األجسام ..........                                                    –نفخ البالونات   •                   •الهواء غاز مرن                  -
عند االنضغاط                                                                                   •                  •الهواء مادة خفيفة                –
مثل الماء و بقية المواد له كتلة                                                         •                  •قص حجم الهواء    ينزداد وي –
       قابل للتمدد   •                  •للهواء استخدامات                –

                                                                                                                                         ن) 03: (  التمرين الثالث
                                أكمل بما يناسب معتمدا على ما درست :                                                                               

و يشغل ـواء موجود في كل ..................من حولنا فهــو الهخفيفـــة الهواء غاز ليس له .................خاص به و هو مادة 
عندما يسخن الهواء فإنه ......................و عندما يبرد فإنه ....................عندما نضغط ...............الذي يعطى له   ، 

 .على كمية من الهواء فإن .........................يتقص 

التمرين الرابع : ( 3 ن)                                                                                                                                    
                                                                                                   أربط كل جملة بما يناسبها                    /1
                  و يجب التعامل معها بخذر لتجنب الصعق الكهربائي   •                   •             ا النواقل الكهربائية   تمكنن -
                                من تشغيل الكثير من اآلالت و التجهيزات  •                   •           العوازل الكهربائية             -
                                                  تحمينا من الصعق الكهربائي •                  • كهرباء القطاع ( في المنزل ) خطير -

                                                                         أذكر ثالثة مواد ناقلة للكهرباء و ثالثة أخرى عازلة للكهرباء /2
                                                          .........................-......................-مواد ناقلة للكرباء :......................
         ......                                                  ...................-......................-مواد عازلة للكرباء :....................
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التحالتحول من––
عند تجمعند تجمد الم––
عند انصهارعند انصهار الما–

2:: ( رين الثانيالتمرين الثاني amجملة بما يناسط كل جملة بما يناسبها 
ز مرن        ء غاز مرن              

خفيفة          ادة خفيفة               
    ••جم الهواء    ص حجم الهواء    

           •             ت               
                                  ن)ن)03

رست :      ى ما درست :            
اص به و هو...خاص به و هو مادة

خن الهواء فإ يسخن الهواء فإنه ...
.يتقص........يتقص 

                                    
                                      

تعامل معها بخذجب التعامل معها بخذر لت
كثير من اآلالتل الكثير من اآلالت و الت

                   لكهربائيعق الكهربائي
                                

                                      
                                  

ency-education.com/4am



 2018/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    السنة الرابعة ابتدائـي: المستوى                                                       -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

تصحيح امتحان الفصل الثالث في مادة التربية العلمية و التكنولوجية
                                                                                                                                                                      ن)  02: (  التمرين األول حل

                                                                                                            أربط كل جملة بما يناسبها                     
االنصهار                                                                         •                   •التحول من الحالة السائلة إلى الصلبة        -
        التجمد                                                                     •                  •التحول من الحالة الصلبة إلى السائلة       –
ينقص حجمه                                                                     •                  •      عند تجمد الماء                            –
      يزداد حجمه   •                  •                         عند انصهار الماء      –

                                                                                                                                   ن) 02: (  التمرين الثانيحل 
                            أربط كل جملة بما يناسبها                                                                                                     

دفع األجسام ..........                                                    –نفخ البالونات   •                   •الهواء غاز مرن                  -
عند االنضغاط                                                                                   •                  •الهواء مادة خفيفة                –
مثل الماء و بقية المواد له كتلة                                                         •                  •قص حجم الهواء    زداد و يني –
       قابل للتمدد   •                  •للهواء استخدامات                –

                                                                                                                                 ن) 03: (  التمرين الثالثالحل 
                                أكمل بما يناسب معتمدا على ما درست :                                                                               

                من حولنا فهـو يشغلمكان خاص به و هو مادة خفيفـــة و الهــواء موجود في كل شكل الهواء غاز ليس له 
                                عندما نضغطيتقلص و عندما يبرد فإنه يتمدد إنه الذي يعطى له   ، عندما يسخن الهواء فالحيز 

 يتقص .حجمه على كمية من الهواء فإن 

حل لتمرين الرابع : ( 3 ن)                                                                                                                              
                                                                                                   أربط كل جملة بما يناسبها                    /1
                  و يجب التعامل معها بخذر لتجنب الصعق الكهربائي   •                   •تمكننا النواقل الكهربائية                 -
من تشغيل الكثير من اآلالت و التجهيزات                                  •                   •العوازل الكهربائية                        -
تحمينا من الصعق الكهربائي                                                   •                  •كهرباء القطاع ( في المنزل ) خطير  -

      أذكر ثالثة مواد ناقلة للكهرباء و ثالثة أخرى عازلة للكهرباء                                                                    /2
                                                                                                 النحاس-.الحديد.-..الماءمواد ناقلة للكرباء :

                                                                                              المطاط-البالستيك-الخشبمواد عازلة للكرباء :
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عند تجمعند تجمد الم––
عند انصهارعند انصهار الما–

:التمرين الثانيالتمرين الثانيحل  amجملة بما يناسط كل جملة بما يناسبها 
ز مرن        ء غاز مرن              

خفيفة          ادة خفيفة               
   ••جم الهواء   ص حجم الهواء    
           •             ت               

                 ن)ن)0303: ( 
رست :      ى ما درست :            

و هو مادة خفيف به و هو مادة خفيفـــة
عيتميتمدد فففإنهإنه هواء فن الهواء ف و

                                     
                                      

تعامل معها بخذجب التعامل معها بخذر لت
كثير من اآلالتل الكثير من اآلالت و الت

لكهربائي          عق الكهربائي            
                                             

                                      
                                  

/m/

ency-education.com/4am


