
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/4science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/4science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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...........التاريخ....       الصف الرابع...................................: اسم الطالبالخاليا: 1تدريبات درس 

....حول اإلجابة الناسبة، لكل سؤالأرسم السؤال األول 

ي الهواء و الماء،هو؟
غاز موجود ف 

الكلوروفيل/ داألكسجين            / جبخار الماء               / بالماء                         / أ
1

؟..المهام أو الوظائف الحيوية األساسية،هي 

الفضالت +رالتكاث+التنفس+الغذاء+التزاوج/ جالفضالت                       +التكاثر+التنفس+الغذاء+النمو/ أ

الماء+ ين األكسج+ الغذاء+ التكاثر+النمو/ دالميتوكوندريا         + الكروموسوم+ السيتوبالزم + النواة / ب

2

ي كيفية نمو الخلية و تشكلها، هو؟
جزء من الخلية يتحكم ف 

الميتوكوندريا/ دالنواة                 / جالفيروس                / بالكروموسومات              / أ
3

ي الخلية النباتية، ويعمل عىل؟
جدار الخلية ف 

غذاءتخزين ال/ دحرق الغذاء      / جتتحكم في أنشطة الخلية     / بحماية الخلية النباتية و دعمها        / أ
4

ي النبات
ي الخاليا النباتية تعمل عىل صنع الغذاء ف 

اء، ف  ..يألنها تحو . البالستيدات الخض 

األكسجين/ دالكلوروفيل                / جالخاليا                         / بجدار الخلية                    / أ
5

ي النبات
..هي .خاليا وظيفتها امتصاص الماء و العنارص الغذائية، ف 

الفجوات/دالميتوكوندريا/جالجذريةالخاليا/بالخضراءالبالستيدات/أ
6

..خاليا وظيفتها نقل األكسجي   و العنارص األخرى عبر جميع أجزاء الجسم، هي 

النسيج/دالحمراءالدمخاليا/جالعصبيةالخاليا/بالتنفسيالجهاز/أ
7

ي تؤدي وظيفة معينة،تكون ي تعمل معًا و الت  ..مجموعة الخاليا المتشابهة الت 

جهاز/ دعضو / جنسيج                          / بخلية                          / أ
8

ي جميع أجزاء الجسم، هو
ي الجهاز الدوري، وهو ينقل الدم ف 

..عضو ف 

المرئ/ داألمعاء الغليظة            / جالقلب                         / بالمعدة                         / أ
9

....و التنظيم هو.تنتظم الكائنات الحية،بنظام لتكون الكائن الحي 

.  كائن حي–أعضاء –أنسجة –أجهزة –خاليا / ب.      كائن حي–أنسجة –أعضاء –أجهزة –خاليا / أ

.  كائن حي–أجهزة –أعضاء –أنسجة –خاليا / د.      خاليا–أنسج –أعضاء –أجهزة –كائن حي / ج

10

وسات يا و الفب  ...هو؟؟.جهاز يستخدمه العلماء لرؤية البكتب 

النظار/ دالمجهر                   / جالتلسكوب                  / بالعدسة اليدوية                 / أ
11



....تعرف على أجزاء الخاليا النباتية و الخاليا الحيوانيةالثاني السؤال 

كروموسوماتجدار خليةغشاء الخليةاءبالستيدات خضراميتوكوندريمسيتوبالزنواة

(A

(B

(Cةفجوات صغير

(E

(Fغشاء الخلية

(D

............و شكلها ...............  هذه خلية

(A

(B

(Cفجوة كبيرة

(D

(E

(Fغشاء الخلية

(G

(H

............و شكلها ...............  هذه خلية

الكائن الحياألكسجينالخليةالفيروساتالمجهر

ي الكائن الحي هوأصغر (1
........................وحدة ف 

...........................هو يؤدي الوظائف الحيوية الخمس األساسيةمن (2

وري لعملية التنفسغاز (3 ي الماء و الهواء، رص 
.......................موجود ف 

..........ة للتكاثر، هي حية نراها بالمجهر،و ال تتكاثر ذاتيًا ، وهي تستخدم نواة الخلية الحيوانية أو النباتيكائنات (4

....أكمل الفراغ بالكلمة المناسبةالثالث السؤال 


