
 

 

Final Examination 
Second Semester 
Revision Booklet   Answer Key 

Grade : 4 

 
AY 2018 – 2019 

Subject : English 

Teacher : Ms. Tetiana/ Mr. Saif 

Reading	–	Part	1:	Comprehension	
Selection	1:	“A	New	Start”	
1.	B 
2.	C 
3.	D 
4.	B 
5.	C 
6.	C 
7.	D 
8.	D 
9.	A 
10.	D	
Writing. A possible top response might be: 
People in my family help each other with jobs all the time, just as Sarah and her parents helped each other. We don’t 
have hard jobs like building a house out of sod, but we clean the house and take care of the garden. We try to help our 
neighbors, and we have made friends with our neighbors too, just as Sarah’s family did. We all help each other in hard 
times, just as in the story. 
Reading	–	Part	2:	Vocabulary	

11. A 
12. C 
13. D 
14. C 
15. B 
16. C 
17. D 
18. A 
19. B 
20. D 

Reading	–	Part	3:	Writing	Conventions	
21. C 
22. D 
23. A 
24. D 
25. B 
26. C 
27. A 
28. C 
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ن امتحان   )) ورقة أولى (( ما يلي : الثانيالفصل الدراس ي  نهايةسيتضمَّ

 عة حول النص املسموع يتناسب و مستوى الطلبة.نص خارجي يليه أسئلة متنو استماع وفهم : -1
 

قعة ، -2  ُمراعًيا ترتيب الخط ووضوحه وأشكال الحروف . الخط :  ُمحاكاة عبارة بخط الرُّ
 

ل الطالب بيانات في جدول إلى موضوع تعبير :  -3 ِّ
 (( : عبارة عن موضوع )) ُيحو 

 

 .األول سطر ال: ترك فراغ قصير في بداية 1

) سافرت إلى  الكويتوتتميز  الكويتالب لعدم تكرار الكلمات : مثال : سافرت إلى توجيه الط: 2

 .الكويت وهي تتميز ... ( 

رقيم التي درسها ) . / ، / ؟ / !  / : 3
َّ
 ( ./ ؛  : توظيف عالمات الت

مالئًيا .4 تابة الكلمات صحيحة إِّ  : كِّ

 . ) و ، ف ، ثم ( : توظيف عبارات الربط بين الجمل5

ِّ منهما .: ك6
 تابة مقدمة وخاتمة ال تزيد عن السطرين لكل 

 

 . للتعبير  نموذجوفيما يلي 

ل البيانات في الجدول التالي إلى موضوع ُمتسلسل الفقرات ُمراعًيا النقاط السابقة : ِّ
 * حو 

قام برعاية وزارة التربية والتعليم 
ُ
، وحرصت إدارة املدرسة قررت املدرسة األهلية االشتراك في مسابقة القراءة والتي ست

شاركين 
ُ
على إشراك جميع املراحل في هذه املسابقة وعلى أثر ذلك تم تنظيم جدول باملهام التي سيقوم بها جميع الطالب امل

 .وذلك على النحو التالي 

 الثانيالفصل الدراس ي  نهايةامتحان 

 مذكرة مراجعة

 

 الرابع   : الصف

 السنة الدراسية لغة عربية  :املادة

 أ. فوزية جاسم :ةاملعلم / املعلم 2018-2019



2 

الب على تفعيل املكتبة الصفية وقيام معلمة اللغة العربية بمساعدة الط األول االبتدائي 1

 اختيار القصة .

 زيارة املكتبة املدرسية ثالثة أيام في األسبوع للقراءة . الثاني االبتدائي 2

راءة بالتعاون مع معلمة اللغة العربية لرصد تفعيل برنامج الحصاد في الق الثالث االبتدائي 3

 عدد القصص املقروءة لكل طالب .

لقصص الخاصة بهم مع بعضهم البعض وتلخيصها قيام الطالب بتبادل ا الرابع االبتدائي 4

م لهم أسبوعًيا .
َّ
سل

ُ
 بأسلوبهم واالستفادة من القصص التي ت

الب حول  الخامس االبتدائي 5
ُّ
عمل ورشة وحلقة نقاشية ثالث مرات في األسبوع يتحاور فيها الط

أهم القصص التي قاموا بقراءتها ومدى االستفادة منها وتدوين ذلك في 

 اصة بهم .دفاتر خ

قام في املدارس األخرى وتكليف بعض الطالب  السادس االبتدائي 6
ُ
زيارة املعارض التي ت

اختيار بعض الكتب والقصص املناسبة لجميع  املشاركين من هذه املرحلة بِّ

شاركة .
ُ
 املراحل امل

تب وروايات ألدباء ومؤلفين معروفين بهدف االرتقاء باملستوى  الصف السابع 7
ُ
لدى  قراءة ك

 الطالب وتسليمهم ورقة عمل يقومون فيها بتلخيص ما قرأوه .

البحث في االنترنت واملجالت والجرائد عن مواضيع تتعلق بالقراءة  الصف الثامن 8

لالستفادة منها في عمل املجلة الحائطية باملدرسة والتي ستحمل عنوان ) 

 تقرأ ( .ما زالت أمة اقرأ 

بتحويل هذه املعلومات ملوضوع سيقوم بنقل جميع املعلومات الواردة  : عند قيام الطالب ُمالحظة

فيه مع كتابة مقدمة وخاتمة ُمناسبتْين والحرص على احتواء املقدمة على الزمان واملكان والتأكد من 

 استخدام أدوات الربط بين الجمل مثل ) و ، ثم ، فـــ ، وبينما ، فلما ، وحينما ، وعندئٍذ ، ..... ( .



3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 :  في املواضيع التالية :  اإلمالء -4

  األلف اللينة : -

كتب الصواب :: 1س
ُ
مت بشكٍل غير صحيح فيما يأتي ثمَّ أ  أضع عالمة )      ( أمام الكلمة التي ُرسِّ
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 التصويب    العالمة  الكلمة

 َبقا

 األضحا

 اهتدى

 ُمنتدا

 هدايا

 مستشفا

 وصايى

                

 

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

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

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

 

 

 بقى

 األضحى

 اهتدى

 منتدى

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

 مستشفى 

 وصايا

 

ناسبة ، وأضعها في مكانها من كل جملة مما يأتي : -2
ُ
 أختار الكلمة امل

 

 

 في مسابقة حفظ القرآن الكريم . األولىفاطمة هي الطالبة  -أ

 جدي لزيارتنا ليلة أمس . أتى -ب

 الطفولة . قضاياساهمت منظمة اليونيسيف في حل  -ج

 منظمة وُمتقنة . خالياتعمل النحالت على بناء  -د

ب القلب ومتعاون . مصطفى -ه ِّ
 جاٌر طي 

 هللا تعالى لكل قوٍم نبي يدعوهم وُيرشدهم للصواب . انتقى -و

 عربية وأجنبية .من دول  رعايافي وطني مملكة البحرين  -ي
 

نطق  :
ُ
ا تكتب وال ت

ً
كتب، وكلمات تتضمن حروف

ُ
نطق وال ت

ُ
ا ت

ً
 _ كتابة كلمات تتضمن أصوات

 

ا أسفل الكلمة الخاطئة ثمَّ صوبه -1
ً
 : ااكتشف الخطأ في كتابة بعض الكلمات في الجمل التالية ، وضع خط

 

 صطفى / أتى / األولى / قضايا / خاليا / انتقىرعايا / م
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 إلهي                    ، احفظ أمي وأبي .                             إالهيأ: يا 

 الرحمن            الرحيم .     الرحمانب: قبل قراءة القرآن أقول : بسم هللا 

ل بزيارتنا في منزلنا الجديد .               َعْمرُ ج: يا 
 َعْمُرو                 تفضَّ

نا في السوق قالت أمي : 
ُ
 ذلك         البائع أميٌن ونزيه.     ذالكد: بينما ك

 هذْين            ولدين تعاونا لتنظيف الساحة املدرسية .           هاذْين: ز

لو كان األنصار : ه
ُ
و                      .     أخالٍق عالية مع املهاجرين  أ

ُ
ول
ُ
 أ

 اللتان          ؟أكملتا النشاط فازتا بجائزة .             التان تانو: الطالب
 

 الساكنة وما قبلها مفتوح :_ الهمزة املتوسطة 
 

ِّل األفعال اآلتية من املاض ي إلى املضارع كما في املثال : -1
حو 

ُ
 أ

 

ضارع املاض ي
ُ
 امل

 
َ
ذ
 
خذ املثال : أخ

ْ
 َيأ

 
ْ
ُمر أمرت

ْ
أ
َ
 ت

بى أبى
ْ
 َيأ

 
ْ
وى  أوت

ْ
أ
َ
 ت

ل أكَل 
ُ
ك
ْ
 َيأ

 
ْ
ف استأنفت  تْستأنِّ

 

 

 

 الهمزة املتوسطة وما قبلها مفتوح : -
 

كتب ال -1
ُ
 فعل من كل كلمة مما يأتي بحيث تكون الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح :أ
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ق
ُّ
ر زئير ُسؤال ُمكافأة تأل ِّ

 
 ُمتأث

  يتألق
َ
أ
َ
َل  يتكاف

َ
ر َسأ

َ
أ ر زَ

َّ
ث
َ
أ
َ
 ت

 أضع كل كلمة من الكلمات التالية في املكان املناسب من الجمل التالية : -2

 رأفت –دأب  –سألت  –تأخرت  –يتألم 
 

 املعلمة الطالبات : ما اسم أول مدرسة للبنات في مملكة البحرين ؟                                             سألتأ: 

 الفالح على حراثة حقلهِّ كل صباح . دأبب: 

 أمي بالقطة فأعطتها الطعام . رأفتج:  

 املسافرة فأقلعت الطائرة قبل وصولها للمطار . تأخرتد: 

 أن جرحته القطة في جناحه .             العصفور بعد  يتألمز: 
 

 
 

ن امتحان   (( ما يلي : ثانية)) ورقة  الثانيالفصل الدراس ي  نهايةسيتضمَّ

 

األسئلة لقراءة الخارجية : عبارة عن نص خارجي موجود في ورقة االمتحان ، يقرأه الطالب ثم ُيجيب عن ا -1

 . التي تليه
 

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :

هرب فتى بريء من أعداء له ظلموه ، وأخذ يبحث له عن مأوى حتى التجأ إلى منزل رجٍل صالح مؤمن بالحق 

 والعدل ، وطلب إله أن ُيخبأه عنده في مخبأ أمين ال يستطيع أعداؤه الوصول إليه ورؤيته فيقتلونه .

ب الرجل بالفتى وأخ ُه على مكان ليختبئ فيه وقال له : أسرْع فإنني أسمع ضوضاء ذُه إلى داخل املنزل رحَّ
َّ
ودل

 في الخارج ، ربما تبعك من يبحثون عنك ، وتمكنوا من الوصول إلى هنا .

 هيا اجلس هنا وال تتحرك . إنك في أماٍن اآلن وألقى عليه بعض القش .
 

ا على الباب فلما فت
ً
: إنه الناس يسألون عن الفتى فقال لهم حه وجد جماعة منبعد قليل سمع الرجل طْرق

هنا ودلهم على املخبأ ، ولم يصدقوه وظنوا أنه يسخر منهم ويهزأ بهم فتركوه وانصرفوا ،وانصرفوا ملواصلة 

 البحث عن الفتى .
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هم على مكاني ؟
ُّ
 بعد ذلك خرج الفتى من املخبأ مذعوًرا ، وقال للرجل : كيف تدل

بت ظني يبدو أنك متواطئ معهم وتريد أن كنت أظن أنك ست حميني وتنفي وجودي في بيتك ، ولكنك خيَّ

 تسلمني إليهم .
 

ت ، فما أنجاَك إال الصدق ، ففي الصدق 
ُ
ب الرجل عندما وجه إليه الفتى هذه التهمة وقال له : اسك تعجَّ

 منجاة وفي الكذب الهالك ، فعليك به لتسلم .

ه بالرجللخجل ا ِّ
 
ا بدر منه ووعده بأنه سيعمل بنصيحته دائًما . فتى لسوء ظن  واعتذر له عم 

 

ا مناسًبا للنص :1س
ً
 : ضع عنوان

 الفتى الهارب .  
 

 : ملاذا كان الفتى يبحث عن مأوى له ؟2س

 ألنه هرب من أعداء له ظلموه .   

 : إلى من لجأ الفتى لطلب املساعدة ؟3س

 عدل .التجأ إلى منزل رجٍل صالح مؤمن بالحق وال   
 

 : كيف تصرَّف الرجل عندما جاءت الجماعة للبحث عن الفتى ؟4س

 . قال لهم : إنه هنا ودلهم على املخبأ   
 

 ف الظاهري للرجل ونيته الحقيقية عندما أخبرهم بمكان الفتى .: قارن بين التصرُّ 5س

ت اتباع الصدق في األفعال التصرف الظاهري أن الرجل أخبر هم بمكان الفتى أما النية الحقيقية له فكان   

دقه نجا الفتى شدائد ألنه منجاة من ال  .وبفضل صِّ
 

 

ِّ 6س
 
 .ر في خاتمة أخرى للنص السابق واكتبها : فك

م نفسه لهم فخرج من املخبأ ألنه لم يكن     ِّ
 
ر أن ُيسل سمع الفتى صوت الرَُّجل عندما أخبرهم بمكانه وقرَّ

 . يعرف نية الرجل
 

 

 التالي ما يأتي : استخرج من النص: 7س

 أ : جملتان فعليتان :       

ب الرجل عندما وجه إليه الفتى هذه التهمة . /1                                   تعجَّ
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ه بالرجل واعتذر له . /2                                  ِّ
 
 خجل الفتى لسوء ظن

 

 

ل الجملة التالية من املفرد املذكر        ِّ
 ملا هو مطلوب  : ب : حو 

          

 املفرد املذكر : خرج الفتى من املخبأ مذعوًرا . -       

يان من املخبأ مذعورْين .املثنى املذكر :   -      
َ
 خرج الفت

 خرج الفتيان من املخبأ مذعورين .جمع املذكر :   -      

 خرجت الفتيات من املخبأ مذعورات .جمع املؤنث :   -      
 

 

 الزهرة واملطر ( : )صيدة : ق -2

 بعد دراستك للقصيدة أجب عن األسئلة التالية :
 

 .  ما الفكرة العامة للقصيدة ؟  1 

 ال بد من بذل املجهود لتحقيق الهدف .     
 

 .  أكتب مما حفظت األبيات الخمسة التي تلي البيت التالي :  2

ذني وُيحيي  فمن ُيرويني                وُينقِّ
ُ
 نيظمئت

 لعل هللا يبعث لي                سحاًبا منه يسقيني 

 أتيت إليك في عجٍل              فهيا واشربي مني

 ِّ
 إليكِّ املاء موفوًرا               بال ثمٍن وال من 

ها املطُر                     فقد بللت أوراقي    ل أيُّ  تمهَّ

َك  غرقني                   بمائِّ
ُ
 أيها الساقي  أترويني فت

 

 

ر معاني املفردات التالية :  3 ِّ
 .  فس 

ا شديًدا: ظمئت : 1
ً
 عطش

ُ
 ُيرسل:  يبعث: 3                     عطشت

 

 في سرعٍة :  في عجل: 4                     ُيخلصني وينجيني: ينقذني : 2
 

 .  أكتب األبيات الدالة على املعنى التالي : 4
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مرك عجيب فقد أردت الحصول على املاء وملا جاءك غضبت ألنه بلل أوراقك ، يقول املطر للزهرة أن أ

 فعليك أن تعلمي أن النعم ال تأتي إال بالجهد والتعب .
 

             وهذا أعجُب العجبِّ 
ً
 أردتِّ العيش هانئة

 جهٍد وال تعب  فما من نعمٍة تأتي              بال                                   

 قواعد نحوية : في املواضيع التالية :  -3
 

 أسماء اإلشارة : -

ل الجملة التالية من املثنى املذكر للمفرد املؤنث و املثنى املؤنث والجمع بنوعيه :1 ِّ
 : حو 

 هذان جنديان يعمالن بإخالص لحماية وطنهما . 
 

 هذه الجندية تعمُل بإخالص لحماية وطنها .أ: املفرد املؤنث : 

 هاتان الجنديتان تعمالن بإخالٍص لحماية وطنهما .املؤنث :  ب: املثنى

 هؤالء الجنديات تعملن بإخالص لحماية وطنهن .ج: جمع املؤنث: 

 هؤالء الجنود يعملون بإخالٍص لحماية وطنهم .د: جمع املذكر : 

 
 

 :االسم املوصول  -
 

 : ضع االسم املوصول املناسب في الجمل التالية :1
 

لت املدرسة في املسابقة الرياضية .  التيالبة هدى هي الط - 
َّ
 مث

 أفش ى السر بين أصدقائه .  الذيفارس هو الصديق  -

 ساعدا الرجل في عبور الشارع . اللذانمحمد وعادل هما  -

 تعاونتا لتنظيف املنزل في غياب أمهما . اللتانزهراء ووالء هما  -

 ل عاملتين .تم اختيارهن كأفض  الالتيهؤالء العامالت هن  -

 وقفوا بجانبي أثناء مرض والدي . الذينأبناء عمي هم  -
 

 مطابقة الصفة للموصوف : -
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 : أكمل كل جملة بكتابة صفة مناسبة بشرط مطابقتها للموصوف :1

 ومهذٌب . جميٌل ماهر طفٌل  -

 . ُمثابرةفاطمة معلمة  -

 صمموا بناًء رائًعا . البارعون املهندسون  -

 النحالت  -
ُ
 تجمع العسل بنشاط . جتهداتامل

انالعاملان  -
 
 لإلنسان . الفذ

ً
ا بديال

ً
 اخترعا روبوت

 

 ظرفا الزمان واملكان : -

 : أجيب عن األسئلة التالية بجمل تشتمل على ظرف زمان أو مكان :1
 

 أ/ متى تظهر النجوم ؟

. 
ً

 تظهُر النجوُم ليال

 ب/ أين وضعت أمل الكتاب ؟

 الكتاب فوق الطاولة
ُ
 . وضعت

 ج/ في أي األوقات تتوسط الشمس كبد السماء ؟

هًرا .
ُ
 الشمس السماء ظ

ُ
 تتوسط

 د/ ما هو الفصل الذي تظهر فيه الزهور ؟

 تظهُر الزهوُر ربيًعا . 

 النداء : -

1 
ً
لا أسفل أداة النداء : ضع خط

 
نادى في الجمل التالية : وظل

ُ
 امل

 

 ، اسبغ علينا من خيراتك وأمطارك . شتاءً  أيا -
 

 ، التزمي الهدوء في املكتبة . علياء يا -
 

 العلم ، اتخذوا من الكتاب وسيلة للمعرفة . طالب ياأقال املعلم :  -
 

 اسرد لنا الحكاية من أولها . رجل يا:  قال القاض ي للمتهم -
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GRADE 4 END OF TERM 2 EXAM 
REVISION SHEET ANSWER KEY 

Q1.   a. B 

         b. B 

         c.   1.                        

  2.                       

  3        .                    

  4                          

d. 1.  2    3.  3 

   2.  3    4.  6 

Q2. a.  A 

b. C 

c.  C 

1.     
2.    SF 

3.    SF 

4.      

Q3. a.       

1. <    4.    > 

2. >    5.    > 

3. =    6.    = 

b.   

1.       ,      ,           

2.       ,       ,           

Q4.  a.  

1.     

2.      

3.      

4.      

b.  

1.   8  

2.    5  

3.    2  

4.    6  

Q5. a.  B 

b.    

1.           4.  1          

2.       ,      5.   1          

3.          6.      

Q6.  a.       

b.      

1.           4.             

2.       ,      5.              

3.          6.      

Q7. 

a. 3  

b.  

1.      2     4.  1           

2.      6      5.   2           

3.     6 1
2
    6.    1 1

2
 

Q8. a. 

1.           2. 

 

 

 

 

 

 

 

 b.  B 

 c.  C 

d.     

1.      0.5,                4.  0.8,       

2.      0.39,            5.   0.44,              

Q9.  a.  

 

 

 

 

 

 

 



b.   

1. >    4.    < 

2. >    5.    < 

3. =    6.    = 

Q11. 

1. C    D    B   A 

2. C    D    B   A 

3. D    B    C   A 

4.  

Q12.   

a. 3 cm    5 cm 

b. A 

c. D 

d.  

1. 1L 

2. 3L 

e.  

1. 120 g 

2. 4 kg 

Q13 

1. 7,000    4.    2,000 

2. 230    5.    6,000 

3. 6,000    6.    2 

 

 

Q14.   

1. P  =  26 m   

2. P  =  48 cm 

Q15. 

1. A  =  30 sq. meters 

2. A  =  16 sq meters 

3. A 

 

Q16. 

a.    +        =        =  0.9 

 

b.    –       =    =      

 

Ans. He used   of a carton of eggs more on Saturday than 

on Sunday 

 

c. 24  ÷  4  =  6 

A  =  6  x  6  =  36  

Ans.  36 sq cm 

 

d. P  =  75  +  75  +  25  + 25  =  200 m 

Ans.  Abeer walked 200 m. 

1. 63  x  8   =  504  ‐ Ridha will sell 504 books 

 

 

 

 



Answer key 

Revision sheet 

Grade 4 

Chapter 12 “Heat” 

Q1. Fill in the blanks using the given words. 

Convection current, Conduction, Thermometer, Radiation, temperature 
 

1. Conduction is the transfer of heat energy by one thing touching another.  
2. Convection current is a pattern of flowing heat energy; formed when heated fluid 

expands. 
3. Radiation does not need particles for heat transfer. 

4. Thermometer is a tool that is used to measure temperature. 

5. Temperature measures the average energy of the matter. 

Q2. Match the word with its definition. 

Answer  Word  Definition 

b Conductor a. material that limits the 
amount of heat that passes 
through it

a Insulator  b. a material that readily 
allows heat to move 

c Thermal energy  c. energy due to moving 
particles that make up matter 

 

Q3. Choose the best answers. 

1. Which of the following is an example of convection?   

a. The Sun warms your skin.  

b. You rub your hands together quickly. 

 c. A metal spoon in soup becomes warm.  

d.  A mobile turn from a candle burning below it 

 

 



2.  What forms when heated air expands and cooler air sinks below the warmer air?  
a.  thermal current  
b. radiation current  
c. convection current  
d.  conduction current   

 
3. Which is the best conductor? 
a. Metal 
b. Wood 
c. Marble 
d. Plastic   

 

4. A thermometer measures temperature by showing. 
a. Particles 
b. Climate 
c. Degrees 
d. Volume  

 

5. The sun warms your skin by  
a. Insulation 
b. Radiation 
c. Conduction 
d. Convection  

 

Q4. Differentiate between  

Heat  Temperature 
Total energy of the moving particles. 
  
 
Measured in joules. 
 
 
 
 

Temperature measures the average 
energy of the matter. 
 
Measured in degree Celsius  

 

Conduction  Convection 
Method of heat transfer by one thing 
touching another. 
Mostly happens in solids. 

In convection a gas or liquid moves 
from place to place.  
Take place in fluids like gas or liquid.



 
 
 
 
 

 

 

 Q5. Identify the method of heat transfers using the word (Conduction, convection, 
radiation)  

  

 

 

 

 

            Convection                               Conduction                                     Radiation 

Q6. Look at the picture and explain what is convection current?  

 

A convection current forms when a gas or liquid 

transfer heat as it moves. Hot air/ liquid rises up as it 

is less dense and cool air/liquid sinks down forming 

convection current. 

 

 

 

 



Q7.  Why are pans made up of metal? And why the 
handle of pan made up of plastic? 

Pans are made up of metal because metal is a 
conductor of heat. It means the heat from the stove 
can pass to the pan easily and warm the food. The 
handle is made up of plastic as plastic is an insulator 
which will protect our hand from burning.  

 

 

 

Q8. Look at the temperature on the thermometer and answer the following 
questions.  

1. Water boils at 100 C. At what Fahrenheit temperature does 
water boil? 

                 176 F 

 

2. Water freezes at 32 F. At what Celsius temperature does 
water freeze? 

            0 C 

3. The thermometer above is placed in a swimming pool. A 
swimmer reads the thermometer and states that the temperature is 
28. It this 28 F or 28 C? How do you know? 

28 C as 28 F is not even showing in the thermometer and its 
freezing temperature. 

3. An outdoor thermometer indicates it is 20 outside where 
people are ice-skating on a lake. Is this 20 F or 20 C? How 
do you know? 

20 F as its freezing and 20F is very low temperature. 

 



Q9. Read the list and classify the objects as conductors and insulators? 

Metal spoon            Wooden spoon         

Copper penny            Foam cup  

Iron bar                      Marble   

Conductor  Insulator 
 
Metal Spoon 
Iron bar  
Copper Penny 
 

 
Wooden Spoon 
Foam cup 
Marble  

 

Q10.Short questions answers 

1. What causes earth surface to get warm? 

Conduction, convection and radiation. 

2. What happens to the motion of the particles when the object becomes hot? 

     They move fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPTER 14 “Sound and Light” 

Q1. Fill in the blanks using the given words. 

Wavelength, Solids, Light source, Vibrates, Wind instrument , visible light, speed, 
straight , Transparent, absorption
 

1. Wavelength the distance between a point on one wave and a similar point on 
the next wave. 

2. Sound occur when objects vibrates. 
3. Compression is the part of a wave where the particles are bunched together. 
4.  Sound waves travel fastest in solids. 
5.  Recorders and flutes are the example of wind instruments. 
6.  Sun, bonfire and street lamp are all examples of light source. 
7.  Light travel in straight lines.  
8. The light we see is called visible light.  
9.  All electromagnet waves travel through same speed in the empty space. 
10.  Transparent materials are the ones that allow all of the light rays to pass 

through them. 
11.     Absobption when an object takes in a light wave.  

 

 

Q2. Match the word with its definition. 

Answer Word  Definition 

b Energy a.what makes a sound seem high or low 

d Frequency b.is the ability to change something or do work. 

a pitch c.Is formed when light is blocked by an object 

c Shadow d.Number of waves passing per second

f refraction e.when light rays bounce, or reflect, from the 
surface back to our eyes

e Reflection f.bending of light caused by a change of speed 

 



Q3. Choose the best answer for the following question. 

1. Which type of energy is formed by vibrating objects?   
a. light energy  
b. sound energy  
c. chemical energy  
d. mechanical energy  

 

2. Where would you be traveling in complete silence?   
a. in outer space  
b. under the ocean  
c. in a solid wood room  
d.  at the top of a mountain 

 

3. How are light waves and sound waves similar?  
a. They both are invisible.  
b.  They both carry energy.  
c. They both travel in vacuums.  
d. They both are harmful to cells.   

 

 

 

4. Sound wave cannot travel through  
a. Gas 
b. Solid 
c. Liquid 
d. Vacuum 

 

5. Radio waves, ultraviolet rays, and gamma rays are all 
a. Part of the visible spectrum 
b. Part of the electromagnetic spectrum 
c. Longitudinal waves 
d. Used to broadcast television and radio programs   

 

 



Q4. Differentiate between 

Transverse waves  Longitudinal waves
In a transverse wave the particles in a 
material move at a right angle to the 
direction of the wave travel. 
 

In a longitudinal waves the particles in 
the material move parallel to the 
direction the wave travels.  

 

Concave lenses  Convex lenses 
Thick at the edges, thin at the middle. 
 
Make objects look smaller. 
 
 

Thick at the middle, thin at the edges. 
 
Make objects look bigger. 

 

 

 

 

Q5.  Sound travels at different speeds through different types of mediums.  

A. List the following materials in order from the material that sound travels fastest 
through to the material that sound travels slowest through: (Write them from 
fastest to slowest) 

Wooden block, cold air, pond water.  

Wooden block, pond water, cold air 

B.  Explain why sound travels through different mediums at different speeds. 

Sound energy needs particles to move, as in solid the particles are closest to each 
other, the energy travel faster than liquid and gas in which particles are not so close 
as solid. 

 

 

 

 



Q6.  Which kind of music instrument are these? (Wind, percussion and string) 

 

 

String instrument                                 Wind instrument                                Percussion instrument 

 

 

Q7. Identify the following as light source and not light source. 

Objects  Light source  Not light source. 
Fire  Yes 
Stars Yes
Moon  Yes 
Sun  Yes 
Tree   Yes 
 

 

Q8. Look at the picture carefully and answer the following question. 

 

 

 

 

 

 

Which color light will a green leaf reflect? 

A green color leaf will reflect green color light.  



Which color light does a black t-shirt reflect? 

Black t-shirt will absorb all the light and reflect no color.  

Q9. Classify the following item as (Transparent, translucent, opaque) 

Tissue box             Foam cup 

Glass                     Plastic cup 

    Wax paper             Kitchen sponge 

Plastic wrap          Frosted glass 

Transparent Translucent Opaque 
Glass    
Plastic wrap           
Plastic cup 
 
 
 

    Wax paper     
Frosted glass          

Tissue box    
Kitchen sponge   

 

 

 

Q10. Look at the picture carefully and answer the following question. 

 

 

 

 

 

 

  

Why does the pencil seem to be broken or bended in the water? 

When light travel from one transparent medium to another transparent medium it 
bend, this bending of light is called refraction. Because of refraction the pencil 
seems to bend where as it is the light that bends. 



 

Q11. Look at the picture carefully and answer the following questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 The boy can see the sun because it is a light source but how does he see the 
flower?  

The boy can see the flower which is not light source due to reflection of light from 
the sun. 

 

Q12.Short question and answers 

1.Why does sound travel fastest in solids and slowest in gas? 

Sound energy needs particles to move, as in solid the particles are closest to each 
other, the energy travel faster than gas in which particles are not far away from 
each other. 

 

2.What are two kinds of waves? 

Transverse and longitudinal  

3.How does an echo forms? 

Echo is the reflection of sound. It happens when the sound bounces off the surface. 

4.How does a wind instrument produce sound? 

It has the column of air, when the musician blow air it vibrates and produce sound. 



5.What is the difference between pitch of a thick guitar string as compared to a thin 
guitar string? 

Thick guitar string will vibrate slower which means pitch will be low as compared 
to thin string which vibrate faster and have high pitch. 

6.What colors do light make up in the visible spectrum? 

Red, orange, yellow, green, blue, violet  

 

7.Why can’t human see X-rays? 

Because their wavelength is very short.  

 

8. What does a convex lens looks like? 

Convex lens is thick at the middle and thin at the edges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPTER 15 “OBJECTS IN MOTION” 

Q1. Fill in the blanks using the given words. 

Acceleration, Spring balance, Friction, motion, Work, Kinetic energy and stored.
 

1. Speed the rate at which an object changes position. 
2.  Speeding up or slowing down is called acceleration. 
3.  Friction is a force that acts when two surfaces rub together. 
4.  Work the ability to move something. 
5. A Spring balance is used to measure force. 
6. Kinetic energy is the energy of motion while potential energy is the Potential 

energy. 

Q2. Match the word with its definition. 

Answer  Word  Definition 

b. velocity a. the force that makes objects pull 
toward the earth 

c. Force       b.  speed and the direction of an object 

a. gravity        c. Push or pull 

f. Relative position  e. The resistance an object has to any 
change to its motion  

e. Inertia  f. Position of an object as compared to 
others 

 

 

 

 

 



Q3. Choose the best answer for the following object. 

1. A student wants to describe the velocity of a moving car. What information 
does the student need?   

a. speed and position  
b. speed and direction  
c. direction and position  
d. direction and relative motion  

 

2. A soccer ball is rolled across four different surfaces with the same force. 
Which surface will slow the movement of the soccer ball the most?  

a.  tile floor  
b. paved road  
c.  grassy field  
d. cement sidewalk  

 
3. Force is measured in what unit?   

a. watt 
b.  joule 
c.  Henry  
d.  Newton 

 
 

4. What is the term for pushing or pulling on an object to make it move?   
a. work  
b. force  
c. power  
d.  energy 

 

 

 

 



Q4. Differentiate between 

Speed  Velocity 
Speed is the rate at which an object 
changes position.  
 
 

Velocity combines both the speed and 
direction of a moving object. 
 

 

Kinetic energy  Potential energy 
 
Energy of the motion.  
 
Amount of kinetic energy depends on 
mass and speed of an object. 
 

 
Potential energy is stored energy. 
 
Potential energy depends on the height 
of the objects.  

 

Q5. Write some effect of forces? 

Can make an object move, stop a moving object, change speed, change direction.  

 

Q6. Give examples of contact and non-contact forces.   

Contact forces Non contact forces 
The force that needs to be in contact to 
have the effect. 
Example: Pushing football 
 
 

The force that can act without being in 
touch with the object. 
Example: Magnetic  
                 Gravity  

 

 

 

 

Q7. Look carefully at the illustration below. 

A. On the illustration, identify the position(s) where the 

pendulum has the most kinetic energy and the 



position(s) where the pendulum has the most potential energy.  

At position 1 and 3 the pendulum has most potential energy and between 

position 1,2 and 3 it has most kinetic energy.  

 

B. Explain how the energy changes in the pendulum from potential to kinetic 

and back to potential. 

When the pendulum swing upwards the kinetic energy changes to potential and 
when the pendulum swing downwards the potential energy changes to kinetic. 

Q8. Find out the resultant force for the following objects. 

  

 

 

Q9. Object A has a mass of 10 kg and is being pushed across a grass. Object B 

has a mass of 15 kg and is being pushed across a smooth tile floor. Can you tell 

which object would be easier to move? Explain. 

Object with mass 15 kg will be easier to push because there will be less friction 

on tile floor. 

 

 

10N 

20N 

0 N 



Q10. How is mass different than weight? 

Mass is the amount of matter in an object, where as weight is mass affected by 
gravity. Mass remains same everywhere while weight changes with gravity.  

 

Q11. The formula to find out the weight is W= m x g (where m= mass and g = 
gravity). Find out weight when  

Mass= 35 kg 

Gravity= 10N/kg 

W=?  

W= 35 x 10  

W= 350 N 

 

Q12. Why do the weight changes on the moon while the mass remains same? 

Mass is the amount of matter which remain same while weight is mass affected 
by gravity, as there is less gravity on the moon the weight will change.  

 

Q13. Short question answers: 

1. What are three different type of motion? 

Circular, straight line, back and forth 

2. What is a frame of reference? 

       The objects you use to decide if something is moving are your frame of       
reference 

3. What are two ways roller coaster can accelerate? 

Its speed can increase, it can change direction 

4. What is friction? 

Friction is a force produce when two surfaces are rubbed against each other. 



CHAPTER 16 “SIMPLE MACHINES” 

Q1. Fill in the blanks using the given words. 

Effort, Pulley, complex machines
 

1. A pulley is a simple machine with wheel with a rope, wire, or chain around 
it. 

2. Complex machines are machines that have many parts. 

3. Effort  is  the force, or push or pull, used on the bar 

Q2. Match the word with its definition. 

Answer Word  Definition 

c Simple machines  a. the support part of a lever 

a fulcrum  b. the weight that is to be lifted or moved 

b load   c. Machines with two or less moving parts 

 

 

Q3. Choose the best answer 

1. A science teacher in a wheel chair uses a ramp to enter the school building. 

What simple machine did the science teacher use?  

A.  pulley  

B.  wedge  

C.  inclined plane  

D.  Lever 

 

 

 



2. What is one way simple machines help make tasks easier?   

a. They increase the amount of work needed to do the task.  

b. They increase the amount of force needed to do the task. 

c. They decrease the amount of work needed to do the task. 

d. They decrease the amount of force needed to do the task.  

 

3. Which of the following is a type of simple machine that is made from two 

inclined planes? 

a.  lever  

b. screw  

c.  wedge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B 

C

A 



 

Q6. Match each description with the correct word or phrase. Write the letter on the 
line next to each description.  

Answer  Description  Simple machine 

b A long bar with a support. a. effort 

f The support in the lever.  b. lever 

d An object that is moved or lifted 
by the  lever. 

c. pulley 

a A push or a pull on a lever that 
moves the load.

d. load 

e A special kind of lever that turns 
object. 

e. Wheel and axle  

c A wheel with a rope, wire, or 
chain around it.

f. Fulcrum  

 

 

 

Pulley  Screw   Inclined plane 

Wedge   Pulley   Lever  



Q7. Label the different parts of lever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Effort 

Fulcrum 

Load 



 
 

Lecture :   

Alex est un petit enfant, il a dix ans. Il est en quatrième année. Le matin, il prend 
son petit déjeuner. Il aime manger du croissant, de la confiture et des fruits et il 
aime boire un jus d’orange et du lait. 

Au déjeuner, il aime manger du pain, du poulet et une salade. Il boit de l’eau et 
un jus de fraise. 

Au dîner, il aime manger une salade et une soupe. Il boit de l’eau et un verre de 
lait. 

Alex veut être, plus tard, un vétérinaire car il aime les animaux domestiques. Il 
aime aussi la musique. Il aime jouer de la guitare.  

Compréhension : 

1- Lis les phrases suivantes ensuite écris vrai ( ) ou Faux ( ) 
 
Il aime les animaux domestiques. Vrai 
Au déjeuner, il aime manger du fromage et bois du lait. Faux 
Il aime aussi la musique.       Vrai 
Alex veut être, plus tard, un médecin.  Faux 
Alex est un petit enfant, il a dix ans. Vrai 
 

  2-Qu’est-ce qu’il mange, Alex ?  

1- Au petit déjeuner, il aime manger du croissant, de la confiture et des 
fruits. 

2- Au déjeuner, il aime manger du pain, du poulet et une salade. 

3- Au dîner, il aime manger une salade et une soupe. 
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4- Quel est le métier d’Alex plus tard? 

Alex veut être, plus tard, un vétérinaire car il aime les animaux domestiques.  
 

5- Quel est le nom du personnage principal ? 
 

Le personnage principal est Alex. 
 
Vocabulaire : 
 
1-Complète par la lettre qui manque. 
 
Musique 
Violon 
Salade 
 Boulanger 
 
2-Mets les lettres en ordre pour construire un mot. 
 
ecinméd teurfac nalisteJour atrePédi cherbou 
Médecin  Facteur  Journaliste Pédiatre Boucher  

 
 
3-Trouve les antonymes. 
 

Mots  Antonymes 
Triste  Content  
Grand Petit  
Beau  Laid  
Maigre Gros  
Long  Court  
Méchant  Gentil  
Nouveau Ancien 
Vieux Jeune  

 
 
 
 
 
 
 
 



4-Ecris le nom de chaque métier.     
 

 

 
Le facteur  

 

 
Le médecin  

 

 
Le journaliste  

La musicienne  



Le pâtissier 

 

Le boulanger  

La couturière 

 

Le boucher 

 

La présentatrice 



Le cordonnier 

Le mécanicien  

Le pédiatre 

Le pharmacien  

           
 
 



5-Trouve les différents métiers. 

1- Il fait du pain                     C’est Le boulanger 
2- Il vend de la viande                      C’est Le boucher 
3- Elle fabrique des habits                     C’est La couturière 
4- Elle joue de la musique                     C’est  La musicienne 
5- Il fait des pâtisseries                         C’est  Le pâtissier. 
6- Il écrit des articles                     C’est Le journaliste 
7- Il soigne les enfants                     C’est Le pédiatre 
8- Il soigne les malades                     C’est Le médecin 
9- Il distribue les lettres                     C’est Le facteur 
10- Il répare les chaussures           C’est Le cordonnier 
 

 
 
6-Relie par une flèche. 
 

  
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contrebasse La guitare La harpe Le tambour Le piano 

 
 



7-complète le tableau suivant. 
 

      

Le 
violoncelle  

Le 
tambourin  

Les grelots Les 
cymbales 

La flûte  L’harmonica Le 
saxophone 

 
 
 
 
 
8-Complète le tableau suivant par le nom correct de chaque image.     

 
 

 

9-Complète le tableau suivant. 

68 62 64 73 77 

Soixante-huit Soixante-deux Soixante-quatre Soixante-treize Soixante-dix-sept 

 
 

10-Ecris les nombres en chiffres et en lettres de 60 à 80. 

 Les nombres en chiffres Les nombres en lettres 

1- 60 soixante 

2- 61 Soixante et un 

2- 62 Soixante-deux 

4- 63 Soixante-trois 

 

 

 

 

 

Le pain  La soupe Le poulet Les frites Le poisson  



5- 64 Soixante-quatre 

6- 65 Soixante-cinq 

7- 66 Soixante-six 

8- 67 Soixante-sept 

9- 68 Soixante-huit 

10- 69 Soixante-neuf 

11- 70 Soixante-dix 

12- 71 Soixante et onze 

13- 72 Soixante-douze 

14- 73 Soixante-treize 

15- 74 Soixante-quatorze 

16- 75 Soixante-quinze 

17- 76 Soixante-seize 

18- 77 Soixante-dix-sept 

19- 78 Soixante-dix-huit 

20- 79 Soixante-dix-neuf 

21- 80 Quatre-vingts 

 
 
Grammaire 
 
1- Complète le tableau suivant. 

 Questions La négation 
1- Est-ce que tu as un chien ? Non, je n’ai pas de chien. 

2- Est-ce que tu as une guitare ? Non, je n’ai pas de guitare. 

3- Est-ce que tu as un chat ? Non, je n’ai pas de chat. 

4- Est-ce que tu as un crayon ? Non, je n’ai pas de crayon. 

  



 
2-Relie par une flèche le verbe avec le pronom personnel correct. 
 
chante chantons chantes chantez chantent 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu  Je Nous Ils Vous 

 
 

3-Complète par le pronom correct 

-Tu chantes la chanson du printemps. 

-Vous chantez la liberté. 

-Nous chantons la vie. 

  -Ils/ elles chantent l’amour. 

-Je/ il / elle chante la joie. 

 

Expression écrite :     

1- Mets en ordre les mots pour construire une phrase. 
- joue/ Françoise/ de la guitare. 
- Françoise je de la guitare. 

 

- aime/ Alex/ un pianiste. / être 
- Alex aime être un pianiste. 

 
- il mange/ des fruits. / Au petit déjeuner,    
- Au petit déjeuner, il mange des fruits.  

 
- de la viande /Il achète / à la boucherie. 
- Il achète de la viande à la boucherie. 



 

- du pain/ Tu achètes/ à la boulangerie.  
- Tu achètes du pain à la boulangerie. 

 
- les gâteaux/ Vous achetez/ à la pâtisserie. 
- Vous achetez les gâteaux à la pâtisserie. 

 
- du lait/ Ils achètent / au supermarché. 
- Ils achètent du lait au supermarché. 

 
2- Ecris un paragraphe en parlant de ta nourriture au petit déjeuner, au 

déjeuner et au dîner. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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1. Write the name of each of the following tools: 

ICON  Name /Short Cut Command  ICON  Name / Short Cut Command 

  Save (Ctrl + S)   
Font (Ctrl + Shift + F) 

  Undo (Ctrl + Z)    Font size (Ctrl + Shift + P) 

 
Redo (Ctrl + Y)    Bold (Ctrl + B) 

 
Paste (Ctrl + V)    Italic (Ctrl + I) 

 
Cut (Ctrl + X) 

 
Underline (Ctrl + U) 

 
Copy (Ctrl + C)  Text effects 

 
Bullets ‐ Start a bulleted list  Text Highlight Colour 

 
Numbering – Start a numbered list 

 
Font Colour 

 
Multilevel List – Start a multilevel list 

 
Align Text Left (Ctrl + L) 

 Borders 
 

Centre (Ctrl + E) 

 
Shading – Colour background 

 
Align Text Right (Ctrl + R) 

 
Show/hide paragraph marks 

 
Justify (Ctrl + J) 

 Line & paragraph spacing 
 

Change Case 

 
Decrease indent  Increase indent 
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2. Write the function of each of the following keys in MS-Excel: 

 Enter Key: Move down the selection 

 Arrows: Move around the selection 

 TAB: Move the selection to the right 

3. List three tools from insert tab. 

a- Chart 

b- Shapes 

c- SmartArt 

4. Write the key shortcut for each of the following functions: 

 Cut: Ctrl + X 

 Paste: Ctrl + V 

 Copy: Ctrl + C 

 Print: Ctrl + P 

 Save: Ctrl + S 
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5. Write the function of each of the following tools: 

ICON  Name / Function / Short Cut Command  ICON  Name / Function / Short Cut Command 

  Save (Ctrl + S)   
Font (Ctrl + Shift + F) 

  Undo (Ctrl + Z)    Font size (Ctrl + Shift + P) 

 
Redo (Ctrl + Y)    Bold (Ctrl + B) 

 
Paste (Ctrl + V)    Italic (Ctrl + I) 

 
Cut (Ctrl + X) 

 
Underline (Ctrl + U) 

 
Copy (Ctrl + C)  Text effects 

 
Bullets ‐ Start a bulleted list  Text Highlight Colour 

 
Numbering – Start a numbered list 

 
Font Colour 

 
Multilevel List – Start a multilevel list 

 
Align Text Left (Ctrl + L) 

 Borders 
 

Centre (Ctrl + E) 

 
Shading – Colour background 

 
Align Text Right (Ctrl + R) 

 
Show/hide paragraph marks 

 
Justify (Ctrl + J) 

 Line & paragraph spacing 
 

Change Case 

 
Decrease indent  Increase indent 
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6. Write the steps followed to insert the following: 

Chart 

Go to insert tab 

Chose the chart you want (Column, Pie, Bar, Line …etc.) 

Chose the type you want 

Table 

Go to insert tab 

Chose the table tool 

Select the size you want and press the OK button 

Word Art 

Go to insert tab 

Chose the word Art 

Chose the style you want  

 



 

 

 

لسؤال األول : فّسر معاني المفردات التالية : ا  

 أ . قضى  : أمر أو حكم 

 ب. أُف : كلمة تضجر وكراهية

 ج. تنهرهما : تزجرهما.
 

.السؤال الثاني : بيّن رأيك في المواقف التالية   

أ . رجل يرفع صوته على والديه : تصرفه  خاطئ ويجب عليه احترام والدته وعدم 
 رفع الصوت والتكلم معها باحترام 

ب. رفض محمد االستماع لنصيحة أمه: تصرفه  خاطئ ويجب عليه االستماع لنصيحة 
 واحترام ما تقول.

ج. اصطحب عادل أمه ألداء مناسك العمرة : تصرفه صحيح حيث يجب على الولد 
 اإلحسان إليهما ورعايتهم .

 

َوقُل لَُّهَما قَْوالً  تَقُل لَُّهَمآ أٍُفّ َوالَ تَْنَهْرُهَمافَالَ السؤال الثالث : فّسر معنى قوله تعالى "
   " َكِريًما

ينهى هللا تعالى الولد عن أي شي يؤذي والديه ، حتى لو كان مجرد التأفف ، ويأمره 
  بالتذلل لهما ومعاملتهما برحمة وعطف.

  

  

 مذكرة مراجعة المتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 الصف: الرابع

 السنة الدراسية

2018 -2019  

 المادة: التربية اإلسالمية

 المعلمة: زينب السيد أحمد

أوال : سورة اإلسراء 



  السؤال الرابع : بَِم يأمر هللا عباده في اآليات ؟ وعّم يناهم ؟

يأمر هللا عباده ببر الوالدين واإلحسان إليهما ، ألنهما سبب وجود الولد وقدما الرعاية 
  .والعناية .وينهى هللا تعالى الولد عن اي شي يؤذي والديه ، حتى لو مجرد التأفف

  
 

 السؤال األول : ما المقصود بالحرف المشدد :

هو عبارة عن حرفين األول ساكن والثاني متحرك ،فيدغم الحرف الساكن في المتحرك 
 فيصيران حرفا واحًدا

 السؤال الثاني : ما حكم النون والميم المشددتان ؟

 تقرأ بإظهار الغنة بمقدار حركتين .

السؤال الثالث : أكمل الجدول التالي ببيان نوع الميم أو النون المشددتان في اآليات 
 التالية .

متوسطتان متطرفتان  اآلية
 √  إِنَّ ا َكَذِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنيَن

   √ َل ُحْسنًا بَْعَد ُسوٍء ثُ مَّ بَدَّ
√  فَ ِإنِّ ي َغفُوٌر َرِحيمٌ 

 

 
 

 السؤال األول : أكمل الفراغات اآلتية بالكلمة أو العبارة المناسبة فيما يلي .

  .هللا أكبر تكبيرة اإلحرام وهي أن يقول المصلي   -1

  الفــاتحةسورة السورة التي تقرأ في كل صالة هي   - 2

   سبحان ربي العظيميقول المصلي في الركوع   - 3

  سبحان ربي األعلىيقول المصلي في السجود   - 4

  القيام من الركوععند  سمع هللا لمن حمده هي العبارة التي تقال  -5

 ثانيا : النون والميم المشددتان

 ثالثا: مراجعة لخطوات الصالة 



ؤال الثاني : أرتب الصلوات الخمس تصاديًا حسب وقت أدائها مع ذكر عدد الس

  الركعات  :

 2     وعدد ركعاتها              لصبحاصالة  -

 4      وعدد ركعاتها              لظهراصالة  -

 4      وعدد ركعاتها             لعصراصالة  -

 3      وعدد ركعاتها            المغربصالة  -

 4      وعدد ركعاتها             العشاءصالة  -

  

  السؤال الثالث : ما الفرق بين أركان الصالة وشروط الصالة .

 هي األفعال التي يقوم بها المصلي أثناء الصالة.أركان الصالة :  -

 بها المسلم قبل الصالة.هي األفعال التي يقوم شروط الصالة :  -

 

 

) إن    Xإن كانت العبارة صحيحة وعالمة (   )    √السؤال األول : ضع عالمة (  

 كانت اإلجابة خاطئة فيما يلي : 

 1. (    √     )  أقام مصعب بن عمير في يثرب داعيًا إلى اإلسالم .

 

 2. (    X     ) قابل الرسول أكثر من مائة مسلًما من أهل يثرب عند العقبة .

 

 3. (     X    ) لقي الرسول أهل يثرب عند مكان يسمى الجحفة .

 

 4. (     √    ) بايع أهل يثرب الرسول على السمع والطاعة في كل ما يأمرهم به .
 

 رابعا:بيعة العقبة الثانية 



السؤال ثاني : ما هي األمور التي بايع  فيها وفد يثرب الرسول صلى هللا عليه وآله  
الثانية .وسلم في بيعة العقبة   

 أ .السمع والطاعة في كل ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه.

 ب. أن ينصروه إذا قدم عليهم

 ج. أن يحموه من األعداء كما يحمون أنفسهم وأبناءهم.

 
 

  عـــّدد ثالثة من حقوق الوالدين على األوالد. السؤال األول :

 أ . طاعتهما وعمل ما يرضيهما وتنفيذ أوامرهما .

 ب. اإلحسان إليهما ومعاملتهما معاملة طيبة .

 ج. الوفاء لهما بعد موتهما .
 

 السؤال الثاني : يتحقق اإلحسان إلى الوالدين بأمور كثيرة .اذكر ثالثة منها .

 أ. الكالم معهما برفق.

 ب. زيارتهم والسؤال عنهما .

 ج. يرعاهما وإذا احتاجا إلى خدمة أو عالج يقوم باالعتناء بهم.
 

كيف يبر المسلم والديه بعد الموت ؟ السؤال الثالث :  

 من خالل التصدق عليهم والدعاء لهم وزيارة أصدقائهم .

 
 

الرسول .السؤال األول : عّرف معنى   

 رجل اختاره هللا من البشر وأوحى إليه برسالة وأمره بتبليغها .

خامسا :بــر الوالدين

سادسا :اإليمان بالرسل



 السؤال الثاني : عّدد أربعة من صفات الرسل عليهم السالم.

 1. الصدق واألمانة                        2. الفطنة 

 3. الصبر                                  4. العصمة

أولى العزم ؟ وما سبب تسميتهم بذلك ؟السؤال الثالث: من هم   

هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 
 وسلم

وسموا بأولي العزم ألنهم أصحاب صبر وثبات وعزيمة في الدعوة إلى هللا ، وتحملوا الكثير من 
 أذى قومهم وهم يبلغونهم رسالة هللا

 السؤال الرابع : أصل بين المعجزة واسم النبي الذي أُنزلت عليه .

 العصا التي يحولت إلى ثعبان  -                                                   صلى هللا عليه وآله وسلم النبي محمد  -

 الناقة التي أُخرجت من الصخر -النبي موسى عليه السالم                        -

 شفاء المرضى وإحياء الموتى -الم                     النبي صالح عليه الس -

 القرآن الكريم  -النبي عيسى  عليه السالم                     -

  السؤال الخامس : أكمل الفراغات بالكلمة أو العبارة المناسبة .

  رسوًال. خمسة وعشرون. الرسل الذين ذكرهم هللا في القرآن الكريم 1

  وعودة الناس إلى التوحيد. من وظائف الرسل تربية الناس وتزكية نفوسهم 2

  وتعني حدة الذكاء . الفطنة. من صفات الرسل 3

  .أركان اإليمان. اإليمان بالرسل يعتبر ركن من 4



  

 

 السؤال األول : أكمل الحديث الشريف .

 

 

 

 

 

التالية .السؤال الثاني : فّسر معاني المفردات   

 1. لبنة : المضروب من الطين الذي يبنى به

 2. خاتم النبيين : آخرهم ، ال نبي بعده

 3. يطوفون : يدورون حول البيت

؟: فيم تتفق الديانات اإلسالمية ؟ وفيما تختلف  الثالثالسؤال   

تتفق جمع الديانات اإلسالمية في الهدف وهو هداية الناس لمعرفة ربهم ، وتختلف أن 

الديانات السابقة جاءت خاصة بهم وبعصرهم بينما رسالة النبي محمد صلى هللا عليه 

 وآله وصحبه وسلم جاءت عامة إلى جميع الناس.

السؤال الرابع : كيف صور الحديث الشريف رسالة سيدنا محمد "ص" بين الرساالت 
 السابقة ؟

شبهها بالبناء الذي بناه رجل فأحسن بناءه ، ولم يبقى على موضع لبنة حتى يتم 
صالحه ويكمل حسنه فيدورون حول البيت فتندفع نفوسهم إلى طلب إكماله فيقولون  

 : لوال وضعت هذه اللبنة ،فسدت النقص وكمل البناء.

سابعا : خاتم النبيين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : " ِإنَّ   :ُهَرْيَرةَ  أَبِي نْ ع َّ ِ َصلَّى  َّ  األنبياءَمثَِلي َوَمثََل  أَنَّ َرُسوَل 

، إِال َمْوِضَع لَبِنٍَة ِمْن َزاِويٍَة ِمْن َزَوايَاهُ  حسنه وأجملهفأبَنَى بَْيتًا  رجلِمْن قَْبِلي َكَمثَِل 

؟ قَاَل : فَأَنَا اللَّبِنَةُ ،  وضعت اللبنة يَُطوفُوَن َويَْعَجبُوَن لَهُ َويَقُولُوَن : َهال فجعل الناس

  "النَّبِيِّينَ  خاتمَوأَنَا 



  

السؤال الخامس: ضع عالمة (   √   ) إن كانت اإلجابة صحيحة وعالمة (   ×   ) إن 

 كانت اإلجابة خاطئة بين القوسين فيما يلي

  تتفق كل الديانات في وحدة الهدف.)   √(     -1  

    2-   )X    .رسالة النبي موسى عليه السالم صالحة لكل زمان ومكان (  

    3-    )X   . رسالة األنبياء السابقين عامة الناس (  

  الرسالت وخاتمتها .هي تتمة وسلم وصحبه  صلى هللا عليه وآله رسالة سيدنا محمد )    √(    -4    

      

  

 السؤال األول : أُجيب عن  األسئلة اآلتية :

. بيّن حكم صالة الجماعة .1  

فرض كفاية على الرجال المقيمين ، فإن أقامها بعضهم سقط اإلثم عن الباقين ، وإن 
 امتنعوا جميعًا عن إقامتها من دون عذر كانوا آثمين.

 

عّدد ثالثة آداب تجب مراعاتها في صالة الجماعة .. 2  

 أ .الذهاب مبكًرا إلى المسجد.

 ب. الجلوس في المكان المناسب ، وعدم تخطي الصفوف.

 ج. يجب متابعة اإلمام في حركات الصالة.

 

صالة الجماعة:  ثامنًا



 

. ما هي األمور التي يجوز فيها التخلُّف عن صالة الجماعة:3  

 أ . المرض

 ب. الخوف

 ج.شدة البرد

اذكر ثالثة من أحكام صالة الجماعة .. 4  

 1. أقل الجماعة اثنان (إمام ومأموم )، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل

2. يدرك المأموم ثواب صالة الجماعة إذا أدرك اإلمام في أي جزء من الصالة قبل أن 
 يُسلم .

3. إذا اجتمع للصالة صبيان ورجال ونساء ، فإن الصفوف األولى تكون للرجال ثم 
 الصفوف التي تليها للصبيان ، ثم النساء في مؤخرة الصفوف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الدراس ي الثاني نهاية امتحان   

 حل مذكرة املراجعة 

 

 Grade  4                            -الرابع                            : الصف

 السنة الدراسية Social Studies                                 املواد االجتماعية       :املادة

 فاطمة السيد عدنان العلوي  :ةاملعلم 2018-2019

 الدروس املطلوبة في االمتحان القسم
رقم صفحات 

 الكتاب

 

 

 

 

 

املواد 

 االجتماعية

  

افية مملكة البحرين  الوحدة الثانية: جغر

 72 . النفط والغاز الطبيعي في مملكة البحرين -1

 74 .الصناعة في مملكة البحرين  -2

 76 .لبحرين التجارة في مملكة ا -3

 78 املوالصالت واالتصاالت في مملكة البحرين . -4

 80 السياحة في مملكة البحرين -5

 84  سكان مملكة البحرين -6

   

 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 

  
 

 

 
 

 مملكة البحرين

التعليم الخاص –وزارة التربية والتعليم   

 املدرسة األهلية



 

2 

 السؤال االول:

 :في املربع املناسب ئل اآلتية بوضع عالمة تخير اإلجابة الصحيحة من بين البدا

 

 :تتكون مملكة البحرين من عدة جزر تشكل( 1

 قارة                        شبه جزيرة                      شبه جزيرة                   رخبيال ا   

 

 املناطق:معظم سكان البحرين منذ القدم في  مركز يت( 2

 لجنوبية ا        لشرقية ا             لشمالية ا                 لغربيةا 

  

 :الحركة القائمة على الواردات والصادرات والترانزيت تسمى ( 3

 لتجارة ا                 الصناعة            لزراعة ا                  سياحة ال 

 

 :أول دولة خليجية اكتشف فيها النفط هي  (4

 الكويت      البحرين                    قطر                  عمان 

 

 :  أكبر مصافي في دول الخليج العربية لتكرير النفط الخام هي مصفاة ( 5

 الشارقة         الرياض                     خليفة                             سترة  

 

 : لبحرين تسمى جات التي نشتريها من خارج او لـمنتكل ا( 6

  املقايضة                يالدخل الوطن                  الواردات                      الصادرات 

 

 مجاالت وذلك بفضل :ـ( شهدت مملكة البحرين نهضة حديثة في مختلف ال7

       الثروة املعدنية   اكتشاف النفط             استخراج اللؤلؤ              الثروة السمكية 
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  :انيثالسؤال ال
 تصويب االجابة الخاطئة( أمام العبارة الخاطئة مع  العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام  ضع عالمة   )

: 

 .  بصناعة النسيج  القدم منذاشتهرت قرية عالي  (  ×)  _ 1

 صناعة الفخار                                                

 .  حمدالجسر الذي يربط بين مملكة البحرين واململكة السعودية جسر امللك (   × ) _ 2

 .امللك فهدجسر 

 . من املعالم األثرية في البحرين  منتزه جنة دملون املفقودة (  × )  _3

افق السياحية دملون املفقودةجنة   من املر

4_  (   )قمار الصناعية يوجد في مملكة البحرين محطات لالتصال بواسطة األ  . 

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

5  ( _   ا تجارًيا كبيًرا  بفضل
ً
 وقع الجغرافي .امل( تشهد مملكة البحرين نشاط

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

 تتجمع أهم مصانع البحرين في عدد من املناطق أبرزها مدينة املحرق  .   (   ×  ) _ 6

  اعية في جنوب مدينة الحداملنطقة الصناعية حول ميناء سلماء في املنامة وجزيرة سترة واملنطقة الصن

7   (_    )افق سياحية متنوعة  شهدت مملكة البحرين حركة سياحية نشطة ,نتيجة ما بها من معالم ومر

 .ةومتهيئ

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

8(_     . حقق النمو السكاني في مملكة البحرين خالل الست والستين سنة األخيرة  زيادة كبيرة  ) 

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

 يستخدم الغاز الطبيعي الذي تنتجه مملكة البحرين في تشغيل الطائرات  .(   × _ ) 9

  ومصنع ألبا لأللومنيوم ,تشغيل محطات توليد الكهرباء                       

 

 البحرين , وجزء من نفط دولة الكويت .مملكة يتم في مصفاة سترة تكرير نفط  (  ×)    -10

   مالخا السعودينفط الجزء من                                   
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 :الثالثالسؤال 
  أجب عن األسئلة التالية:

 ؟ ما هي جهود مملكة البحرين لسد الحاجات الناتجة عن تزايد السكان في البحرين ( 1س :

 أنشأت مدينة عيس ى ومدينة حمد اللتين أصبحتا عامرتين بالسكان .   : ج       

 ؟ة إلى وضع خطة لتطوير الصناعة فيها  ( ملاذا عمدت اململك 2س:

 من أجل زيادة اإلنتاج الصناعي في مملكة البحرين . أ( ج:  

 توفير فرص العمل للمواطنين . ب(     

 ؟ ( تتنوع الصناعات في مملكة البحرين , عدد نوعين من كل هذه الصناعات 3س: 

 وجات األلبان واملرطبات .طحن الحبوب ومنتو  صناعة تعليب التمور : الصناعات الغذائية .1

 . والورقصناعة األصباغ واألدوات البالستيكية  الصناعات الكيماوية : .2

 إلى أسواق العالم ؟  الـمكرر نفط ال همنيصدر  ميناء الذيـال اسم  ما(  4س:

 يتم تصدير النفط عبر ميناء سترة  ج :     

 :الرابعالسؤال 

 أكمل الجدول التالي 

 درات البحرين وثالثة من ورادات مملكة البحرين في املكان املخصص لها:صاثالثة من أكتب  -1

  الواردات  الصادرات

 النفط املكرر  -1

 الغاز الطبيعي  -2

 األلومينيوم  -3

 الطائرات   -السيارات  -1

 األدوات االلكترونية )الكهربائية (.-2

 األدوية   -األلبسة   -املواد الغذائية  -3

 

افق السياحية واملعالم األثرية في مملكة البحرين في املكان املخصص لها :ة من ثالثاكتب   -2  املر

افق السياحية  املعالم األثرية املر

 متحف قلعة البحرين . -متحف البحرين الوطني-1

منتزه  -املنتزهات )عين عذاري  –مركز الجسرة للحرفيين 2

 دوحة عراد (  -منتجع جزر حوار–خليفة 

على املسابح –املطاعم املتنوعة –الضخمة الفنادق  -3

 الشواطئ .

 معابد باربار . –مسجد الخميس -1

 بيت الشيخ عيس ى بن علي آل خليفة . -2

 .مدافن عالي و سار  -قلعة الرفاع وعراد   -3
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 مواصالت واتصاالت مملكة البحرين في املكان املخصص لها:ثالثة من أكتب  -3

 اتصاالت املواصالت

 رات .السيا-1

 الباصات )الحافالت ( . – 2

 الطائرات . -3

 اإلذاعة  والتلفاز  -1

 الصحافة والبريد . -2

 التلكس . -الهاتف -الفاكس  –األنترنت  -3

 
 :الخامسالسؤال 

افيا مجموعة من الحقائق اذكر سبًبا ساهم في حدوث ه  ذه الحقائق:ذكر معلم الجغر

 
 
 
 
 

  
 
 

 السبب الحقيقة  الرقم

2

1 

اقيمت شبكة حديثة 

ومتطورة للمواصالت  في 

 . مملكة البحرين

 

 ت عليها .لتسهيل مرور السيارات والشاحنا

3

2 

 

اعتبار مملكة البحرين 

 .ا مالًيا مهًما  مركزً 

 

بسبب  وجود عدد كبير  من املصارف التي تقدم خدماتها للمواطنين في 

 البحرين وملنطقة الخليج العربي .

3

3 

تجمع معظم سكان 

م في البحرين منذ القد

املناطق الشمالية من 

 ة .اململك

 

 

 لصالحة للزراعة .لوفرة املياه العذبة والتربة ا

4

4 

 

شهدت مملكة البحرين 

في  زيادة سكانية

  السنوات األخيرة .

بسبب النهضة في مجال الطب والعناية الصحية مما قل عدد الوفيات 

 مراض والوبئة مقابل ارتفاع عدد املواليد .الناتجة عن ال 
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 س:سادالالسؤال 

 : ) ب (العمود  التعريف في يناسبه من بما ( أ) من العمود  رقم املصطلح * أكتب 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 التعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الرقم

6 
ا مختلفة بأدوات هي صناعة يدوية تنتج سلعً 

 بسيطة

5 
بري والبحري هي مجموعة خطوط النقل ال

 والجوي 

 كل املنتجات والبضائع التي تشتري من الخارج 4

 ا من املصانع املختلفةا كبيرً مكان يجمع عددً  3

 التجارة العابرة 2

 كل املنتجات والبضائع التي تباع الى الخارج 1

 
هي مجموعة من الوسائل التي تتيح التواصل 

 بين الناس مثل البريد /الهاتف

 طلحاملص الرقم

 الصادرات 1

 التر انزيت 2

 منطقة صناعية 3

 الواردات 4

 شبكة مواصالت 5

 حرف قديمة 6

 )  ب   ( )  أ  (
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