
 0558396006/  هاتف         www.mta.sa/c         مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 1 

 

 

 

 

 

 تلخيص مادة 

 العلوم
 

  الرابع اإلبتدائي للصف
 ثالثالفصل الدراسي ال

 

 

 إعداد /
 مؤسسة التحاضير الحديثة 

www.Mta.sa 

http://www.mta.sa/c


 0558396006/  هاتف         www.mta.sa/c         مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 2 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام في  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

 .دراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتاب المدرسي .زيادة التحصيل ال

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:  

 دة بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصيل الجيد، دون اختصار مخل أو  اإللمام بكل الموضوعات الوار

 تطويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

   بعض الصور التوضيحية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

  : كما توفر للمعلمين والمعلمات 

 إدخال تحضير المنصة على البوابة  . 

 .الفالش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا 

 . التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ال ❖

 : قوله تعالى تذكر  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 يمية مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعل 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط
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 المادة   :السادسة  الوحدة

 القياس  : األول   الدرس

 
 المادة.  صفة نستطيع مالحظتها فاللون والشكل والحجم من خواص

 
 عبارة عن عدد وحدات القياس من أحد طرفيه طوليا إلى الطرف اآلخر.

 
 هو عدد الوحدات عبر الجسم عرضيا.

 
 .تبين عدد المربعات التي تغطي سطحا ما

 
 . يصف الحجم عدد المكعبات التي تمأل جسما ما

 
هي كمية الكتلة في وحدة حجم واحد وتصف الكثافة مدى تقارب أجزاء المادة بعضها من بعض وإليجااد كثافاة 

 جسم ما تقسم كتلته على حجمه.

 
 ر بها في الجسم من أسفل إلى أعلى.سببه قوة السائل أو الغاز التي يؤث

 

 
 يقيس الوزن قوة الجذب بين الجسم وكوكب مثل األرض مثال.

 
 .هي القوة أو التجاذب بين جميع األجسام

 ؟المادَّةُ   تتغيَّرُ  كيفَ  :الثاني  الدرس

 
 غير في المادة ال ينتج عنه مواد جديدة ويبقى على المادة األصلية. هو ت

 
 هو تغير فيزيائي وفيه تتغير حالة المادة إلى حالة أخرى.

 
 فية.هو تغير حالة المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إذا اكتسبت طاقة حرارية كا

 
تحول بطيء للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية دون أن تغلي مثل تبخرر ميراه األنهرار والبحرار عنرد تعرضرها 

 ألشعة الشمس.

 
   عملية حدث عندما تفقد المادة طاقتها تتباطأ حركة الدقائق المكونة لها.

 
 مادة صلبة ذات لون بني داكن تنتج عن تعرض الحديد لألكسجين الموجود في الهواء.

  
 يبدأ هذا التغير بمادة ذات خصائص معينة وينتهي بمادة أخرى تختلف عنها في خصائصها كليا عن المادة األصلية. 

 تغير كيميائي 

 الوزن

 الجاذبية

 الطفو

 التبريد 

 الصدأ 

 االنصهار 

 التبخر

 التغير الفيزيائي: 

 تغير حالة المادة

 الحجم 

 الكثافة

 عرض الجسم:

 المساحة

 الخاصية

 جسمطول ال
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