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

.........................................: التّلميذاسم و لقب 

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

                                                                                                     صنف في الجدول المواد التالية كل حسب نوعها 
                                           الفضة   –النحاس  –األلومنيوم  - جسم اإلنسان–الخشب  –الماء  –كرسي بالستيكي   -الذهب 

 مواد ناقلة للكهرباء مواد ناقلة للكهرباء
.................................................................................... 

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

 

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

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

 
                                                                                                                                     ن) 02: (  التمرين الثاني

                                                                                                                                      أمأل الفراغ بما يناسب
                                                       لمعرفة االتجاه الشاقولي لألجسام العمودية يستعمل البناء .............................. -
تعمل البناء المستوي ذو ..............................                                                    لمعرفة االتجاه االفقي لألجسام يس -
                                                   .................................للماء مثل جميع السوائل في حالة السكون يأخذ االتجاه االفقي-
 

                                                                                                                                         ن) 20: (  التمرين الثالث
                                                        أكمل بما يناسب معتمدا على ما درست :                                                       

                  يسمى تحول الماء الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ......................                                                     
                  يسمى تحول الماء الحالةالسائلة  إلى الحالة الغازية ......................                                                     
          يسمى تحول الماء الحالة السائلة إلى الحالةالصلبة  ......................                                                      

                          يسمى تحول الماءالصلبة إلى الحالة السائلة ............................                                                    

التمرين الرابع : ( 3 ن)                                                                                                                                    
                                                                                                                أمام كل عبارة :ضع (ص) أو (خ) 

                                                                                                الهواء موجود في كل مكان من حولنا (       ) -
                         الهواء يحرك األشياء التي حولنا و يعيق حركتها أحيانا (        )                                                 -
                                                                                                                   للهواء رائحــة (       )         - 
                                                                    للهواء كتلة      (        )                                                       -
                                                                                                                      للهواء شكل خاص (        ) -
                                                                                                    يتغير حجم الهواء عند االنضغاط (         ) -
                                                                                                الهواء غاز مرن ليس قابل للتمدد (         )   -
                                        (          )يمكن ضغط الهواء ووضعه في قارورات إلستعماله في أماكن ال يوجد فيها هواء  -
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                             سببما يناسبx ن)0202: (: ( انين الثاني

قولي لألجسا الشاقولي لألجسام العم
سسستعمتعمل البألجسام يسفقي لألجسام يس

للماء مثل جميع.....للماء مثل جميع الس

                                      
:              ست :                      

السائلةحالة السائلة .............
زية ............ الغازية ..................

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

.........................................: لميذاسم و لقب التّ 

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

                                                                                                     صنف في الجدول المواد التالية كل حسب نوعها 
                                           الفضة   –النحاس  –األلومنيوم  -جسم اإلنسان –الخشب  –الماء  –كرسي بالستيكي   -الذهب 

 مواد ناقلة للكهرباء مواد ناقلة للكهرباء
 األلومنيوم –جسم اإلنسان –الماء –الذهب 

 الفضة –النحاس  –
 الخشب -كرسي بالستيكي   -

 
                                                                                                                                   ن) 02: (  التمرين الثانيحل 

                                                                                                                                      أمأل الفراغ بما يناسب
                                                                خيط المطمارلمعرفة االتجاه الشاقولي لألجسام العمودية يستعمل البناء  -
                                                                      الفقاعةلمعرفة االتجاه االفقي لألجسام يستعمل البناء المستوي ذو  -
                                                     االفقي.للماء مثل جميع السوائل في حالة السكون يأخذ االتجاه السطح الحر -
 

                                                                                                                                   ن) 20: (  التمرين الثالثحل 
                     أكمل بما يناسب معتمدا على ما درست :                                                                                          

                                                                             تكاثفالة السائلة يسمى تحول الماء الحالة الغازية إلى الح
                                                                             التبخر يسمى تحول الماء الحالةالسائلة  إلى الحالة الغازية

                                                                             التجمدة إلى الحالةالصلبة  يسمى تحول الماء الحالة السائل
                                                                                               االنصهاريسمى تحول الماءالصلبة إلى الحالة السائلة 

حل التمرين الرابع : ( 3 ن)                                                                                                                               
                                                                                                              ضع (ص) أو (خ) أمام كل عبارة :  
                               )                                                                صالهواء موجود في كل مكان من حولنا (    - 
                   )                                                     صالهواء يحرك األشياء التي حولنا و يعيق حركتها أحيانا (    - 
                                                                                                   )                           خللهواء رائحــة (    -
                                                                     )                                                    صللهواء كتلة      (     -
                                                                                                                    )    خللهواء شكل خاص (     -
                                                                                                )     صيتغير حجم الهواء عند االنضغاط (     -
                                                                                               )        خالهواء غاز مرن ليس قابل للتمدد (    -
)      صورات إلستعماله في أماكن ال يوجد فيها هواء (    يمكن ضغط الهواء ووضعه في قار -
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2: ( رين الثانيالتمرين الثاني xaبما يناسبراغ بما يناسب          
شاقولي لألجسامتجاه الشاقولي لألجسام

فقي لألجسام يسه االفقي لألجسام يستعمل
ل جميع السوائلء مثل جميع السوائل في

                      ن)ن)20
ست :         درست :                

تتكاثفحالة السائلةالة السائلة ى الح
    التبخرالغازيةحالة الغازية
            لتجمدالتجمدبةالصلبة  

                                 صهار
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