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 تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  : ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة في الفقرات اآلتيةالتمرين األول :  

 

 1 –  العناصر اآلتية جميعها فلزات مــا عــدا :

 الحديد. د                لمنيوماألج.                الكبريتب.                   الذهب  أ.

:رمز عنصر البوتاسيوم هو ال  -2  

 Po. د    Ca                 ج.   K                    ب.                          P .أ

 الكهربائي , وهو :واحد من العناصر اآلتية غير موصل للتيار   - 3

 نحاس.د             . دألمنيوم ج.                    كبريت ب.                      حديد  .أ

 أي العناصر اآلتية له لمعان فلزي :  -4

. د            الكبريتج.                       الكربونب.               النيتروجينأ.  

 الصوديوم

 

 

]        

 فيما خطأال العبارة أمام (X ) وإشارة الصحيحة, العبارة أمام (√)ضع إشارة :  ثانيال التمرين 

 :يأتي

 يستخدم النحاس في صناعة أسالك الكهرباء النه موصل جيد للحرارة . (    )    -أ

 
 

  

العام                        .......................اسم الطالب :مادة : العلوم العامة             

 الدراسي

 2017                        ورقة عمل تقويمية           ،    شعبه )   (   ،الصف : الرابع    

/ 2018  

 

 

 مدارس تقارب 

Taqarob Schools 
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 )       ( يرمز دائما الى العنصر بالحرفين, األول والثاني من اسمه الالتيني . -ب

 الأللمنيوم من الفلزات القابلة للتآكل .)      (  -ج

 )       ( تصنع سبيكة الفوالذ بإضافة القليل من الكبريت الى الحديد . -د

 (.U)       ( الرمز الكيمائي لعنصر اليود هو ) -ه

 )       ( ال يتحلل العنصر الى مواد أبسط منها . -و

 تم التحميل من موقع األوائل التعليمي*

 : يأتي فسر مالث : التمرين الثا 

استخدم الحديد في صناعة قضبان البناء . -أ  

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

استخدام األلمنيوم في صناعة هياكل الطائرات . -ب  

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

استخدام النحاس في صناعة األسالك الكهربائية . -ج  

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

 

 

 

 

 : اسبةباألحرف المن وعموديا   امأل المربعات في الشكل التالي أفقيا  :  التمرين الرابع 
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 فلز يستخدم في صناعة أسالك الكهرباء . -أ

 . Naعنصر رمزه الكيميائي  -ب

 ال فلز لونه أسود . -ج

 فلز قابل للمغنطة . -د

 أكتب بين األقواس المصطلح العلمي الدال على كل من : خامس :التمرين ال 

ماء كسجين وال)                    ( مادة هشة بنية حمراء , تنتج من تآكل الحديد بوجود األ -1

 معاً.

 ( عنصر صلب قابل للطرق موصل للحرارة والكهرباء .   )                  -2

 )                    ( عنصر غير قابل للتشكل, وغير موصل للحرارة والكهرباء . -3

 ها .لها مشابة )                    ( مادة نقية بسيطة التركيب , ال تتحلل الى مواد أبسط من -4

 

 

 

 انتهت

 قسم العلوم


