
 

 

  

 محمد فريد محاميد: تحضير المعلم                             رابعال: الصف                                      الهواء والماء في االرض والجو: الموضوع

 الطبيعةدورة المياه في + حاالت المادة : الثالث+  الثانيالفصل                

 أم الفحم –مدرسة المتنبي االبتدائية 
 2 - لمادة العلوم مجمع اسئلة

 

http://nhatquanglan.xlphp.netVao day nghe bai nay di ban /  

0[D:\WINDOWS\hinhem.scrعىTra lai em niem vui khi duoc gan ben em, 

tra lai em loi yeu thuong em dem, tra lai em niem tin thang nam qua ta dap 

http://nhatquanglan.xlphp.netxay. Gio day chi la nhung ky niem buon... /  

 

 

 

 :أكمل الناقص 1س 

   يدالجل تسخين/ صهر لكي نحول الجليد الى ماء يجب . 

  البخار  تبريد/  تكثيفلكي نحول بخار الماء الى ماء سائل يجب. 

  الماء تبريد/  تجميدلكي نحول الماء الى جليد يجب. 

  الماء تسخين/  تبخيرلكي نحول الماء الى بخار ماء يجب. 

 :تأمل الرسم التالي ثم أجب عن االسئلة التي تليه 2س 
 

                    

 

                    

 

 
 الثلج الصلب ، الماء السائل ، البخار غاز يصفها الرسم ؟ما هي حاالت المادة الثالث التي *  

 تسخين  ؟( تبريد/ تسخين  )ماذا تصف االسهم العلوية * 

 تبريد  ؟( تبريد/ تسخين  )ماذا تصف االسهم السفلية * 

 انصهار ؟ عملية تحول الثلج الى ماء تسمى* 

 تبخير ؟ عملية تحول الماء الى بخار ماء تسمى* 

 تكثيف ؟ بخار الماء الى ماء تسمى عملية تحول* 

 تجميد ؟ عملية تحول الماء الى ثلج تسمى* 

 كال ، المادة لم تتغير ، ولكن تغيرت حالتها ؟ هل نتجت مادة جديدة عند انتقال المادة من حالة الى حالة اخرى* 

سم)امامكم قائمة منتجات ، أي منتجات نشتريها بوحدات حجم  3س 
3

 ؟( غم)شتريها بوحدات كمية واي منتجات ن( ... 

 (اسماك * طحين * مياه معدنية * بطيخ * لحم * عصير * زيت * بندورة * حليب ) 

سم)منتجات بوحدات حجم  
3

 .مياه معدنية* عصير * زيت * حليب  (:

 .اسماك * طحين * بطيخ * لحم * بندورة  (:غم)منتجات بوحدات كمية 

كم يجب ان تكون درجة  ؟العلوية في انقوعة ماء عندما يالمسها هواء بارد جداماذا يمكن ان يحدث لطبقة الماء  4س 

 حرارة الهواء لكي تحدث هذه الظاهرة؟

 . تجميد :العملية                  (درجة مئوية)صفر  :درجة حرارة الهواء           تتجمد :طبقة الماء العلوية 

 ات في الصباح بقطرات ماء ، من اين جاء هذا الماء؟في اماكن كثيرة في البالد تتغطى السيار 5س 

 (.تحول الى ماء ) بخار الماء الذي في الهواء المس السيارة الباردة فتكثف  

في الربيع عندما ال تسقط امطار تقريبا ، هناك جريان ماء في الجداول والوديان التي تنحدر من جبل الشيخ ، ما  6س 

 يان الماء؟هو تفسير ذلك؟ ومتى يزداد جر

 .انصهر الجليد في جبل الشيخ نتيجة ازدياد درجة الحرارة فتحول الجليد الى ماء*  

 .يزداد جريان الماء عندما ترتفع درجة الحرارة فينصهر جليد اكثر ويتحول الى ماء اكثر* 

 :امامك اربعة ادعاءات ، اشر الى ثالثة ادعاءات صحيحة 7س 

 .ل الى بخار ماء ال يمكننا اعادته الى ماءعندما نسخن الماء ويتحو  -أ 

 .عندما يتبخر الماء من االبريق الكهربائي يمكن اعادته الى ماء -ب 

 .عندما نبرد الماء ويتحول الى جليد من الممكن ان نعيده مرة اخرى الى ماء سائل -ج 

ل ، البوظة السائلة يمكن تحويلها مرة عندما نخرج بوظة مثلجة من مجمد البراد، تنصهر البوظة وتتحول الى سائ -د 

 .اخرى الى بوظة مثلجة

 (د + ج + ب )االجابات الصحيحة هي  :مالحظة 
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 كيف يمكن انتاج شمعة على شكل قلب من كتلة شمع على شكل اسطوانة ؟ 8س 

نصب الشمع السائل في قالب على شكل قلب .... نصهر كتلة الشمع االسطوانية الصلبة فتتحول الى شمع بحالة سائلة  

 .ويكون على شكل قلب نخرج الشمع الصلب من القالب.... ننتظر حتى يبرد الشمع السائل ويتحول الى صلب ....  

 :الئم الجمل في العمود أ للمصطلحات في العمود ب  9س 

 عمود ب عمود أ 

 تكثف  ب صلب يتحول الى سائل -أ

 انصهار أ غاز يتحول الى سائل -ب

 تجمد    د سائل يتحول الى غاز -ج

  تبخر   ج سائل يتحول الى صلب -د
حديد * زيت * كاز * غاز طبخ * خشب * فحم * ماء * هواء * رمل * صخرة )  :صّنف المواد التالية حسب حالتها 11س 

 (ثاني اكسيد الكربون * اوكسجين * ملح * بالستيك * 

  ملح* بالستيك * حديد * خشب * فحم * رمل * صخرة  :صلب 

 زيت* كاز* ماء :سائل

 ثاني اكسيد الكربون* اوكسجين* غاز طبخ*  هواء :غاز

 :لجدول الصفة المناسبة لكل من الصلب السائل والغازاحط في ا -أ 11س 

 هل يجري او يسيل حالة المادة

 ال/ نعم 

 هل الشكل يتغير

 ثابت/ يتغير 

 هل يتمدد ويمأل كل االناء

 ال/ نعم 

 ال ثابت ال صلب

 ال يتغير نعم سائل

  نعم يتغير نعم غاز
 :  الصفات المشتركة للمواد السائلة والغازية هي -ب 

 المواد السائلة والغازية تجري او تسيل*             شكلها يتغير عند نقلها من اناء الى اناء *

 :  االختالف بين المواد السائلة والغازية هو -ج

 الغازات تتمدد وتنتشر وتمأل كل االناء الموجودة فيه ، والسائل ال يمأل كل االناء * 

 :س ثم اكتبها في المكان الفارغاختر الكلمة الصحيحة من بين االقوا 12س 

 تسخينالمادة  ( تبريد / تسخين ) كي نحول المادة الصلبة لمادة سائلة يجب  -أ 

 تسخينالمادة  ( تبريد / تسخين )  لتحويل المادة السائلة لمادة غازية يجب -ب

 تبريدالمادة  ( تبريد / تسخين )  يجب سائلةلمادة  الغازيةلتحويل المادة  -ج

 تبريدالمادة  ( تبريد / تسخين )  يجب صلبةلتحويل المادة السائلة لمادة  -ب

 ؟مواد موجودة داخل البالون وما هي حالتها أياشترى خالد بالونات لعيد ميالده ونفخها،  13س 

 ثاني اكسيد الكربون،  اوكسجين،  نيتروجين: وحالته غاز ، ويتكون هذا الهواء من هواءيوجد داخل البالون  

  

 :امامكم خمسة ادعاءات ، اختر ثالثة ادعاءات صحيحة 14س 

 .فض الى المكان المرتفعيجري الماء دائما من المكان المنخ -أ 

 .يجري الماء من البحيرة الى الجبل العالي -ب

 .يجرف الماء معه التربة عندما يجري -ج

 .يصل الماء الى البحر من الجداول ومن المطر -د

 .يجري الماء دائما الى مكان اكثر انخفاضا -هـ

 (هـ + د + ج ) االجابات الصحيحة هي  :مالحظة 
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 ؟ما هي االسباب التي تؤدي الى نقص الماء 15س 

 .                   في البيت ، في الزراعة ، وفي الصناعة: االستعماالت المختلفة للماء -أ 

 .ارتفاع درجة الحرارة يزيد من تبخر الماء من المجمعات المائية -ب

 :يمكن ان تحدث مشكلة" محل"في السنة التي تسقط فيها رواسب قليلة كما في سنة  16س 

 ؟ثما هي المشكلة التي يمكن ان تحد . أ 

 .نقص الماء: المشكلة هي

 ؟ ما هو سبب المشكلة . ب

 .المياه المتبخرة تكون اكثر من كمية الماء التي ترجع للمجمعات المائية*        استعماالت الماء المختلفة* 

 بأية طرق يمكن حل المشكلة؟. ج

 .المجاري مياهتطهير *       التوفير بالماء    *  

 ؟اهمية التوفير بالماءما هي  . أ 17س 

 .الن المياه ليست بالمجان*              .تنقص او تجف مصادر المياهكي ال * 

 ؟ اكتب بعض النصائح للتوفير بالماء في البيت . ب 

 اصالح االنابيب التي تتسرب منها مياه*      .تركيب خزان اقتصادي في المرحاض*     اغالق الحنفية جيدا* 

 ؟اكتب بعض الوسائل التكنولوجية لزيادة كمية المطر. ج

 .بناء سد لحصر مياه الفيضانات*     . تطهير مياه مجاري*      .تحلية مياه مالحة*      لمطرافران لزيادة ا*  

 :رتب الجمل التالية ترتيبا صحيحا وذلك بكتابة ارقام متسلسلة في االماكن الفارغة . أ 18س 

 .قسم من الرواسب يتغلغل في االرض وقسم يجري للمجمعات المائية  4

 .قطرات ماء صغيرة يتكثف بخار الماء ويتحول الى  2

 .يتبخر الماء من البحر واليابسة ومن الكائنات الحية  1

 .تسقط رواسب على اليابسة وعلى البحر  3

 ؟ تتكرر هذه العملية المرة تلو المرة فماذا نسميها . ب 

 .دورة المياه في الطبيعة: العمليةتسمى هذه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3 

http://nhatquanglan.xlphp.net/
http://nhatquanglan.xlphp.net/
http://nhatquanglan.xlphp.net/
http://nhatquanglan.xlphp.net/


 

 

 

 يتحول الى

 

 يتحول الى

 

 يتحول الى يتحول الى

 


