
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مبروك الرواجفة اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4science
https://almanahj.com/bh/4science
https://almanahj.com/bh/4science1
https://almanahj.com/bh/4science1
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=مبروك الرواجفة
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 اعداد/ أ.مبروك الرواجفة  

1

  
 

               
 

 ينتصفايتحاٌ  يراجعت

  انفصم انذراسي األول 

 يادة انعهوو 

 نصف انرابع االبتذائي ا

 و.2020 / 2019  انعاو انذراسي

 
 

 

 

 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قسـ العمـو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أختار اإلجابة الصحيحة: األوؿ:السؤاؿ 
 الدقيقة ) ال تحتوي عمي نواة (.أبسط وأصغر المخموقات الحية   . 1

 أ. البكتيريا             ب.  الفطريات         ج.  الحيوانات            د.   الطالئعيات     

 .نباتية والحيوانية يحيط بالنواةسائؿ يوجد في الخمية ال. 2

 الغشاء البالزمي .د   الفجوة العصارية     . ج     السيتوبالزم    .ب       الميتوكندريا   .أ 

 .فطريات عديدة الخاليامف ال  . 3

 د. الطحالب        ج. المشروم            ب. البراميسيوم           أ.  الخميرة         

 :ىعم تتشابه الفطريات مع النباتات في انها تحتوي.  4

 الجذور .د    الخضراء    اتالبالستيد . ج      الكموروفيل  . ب  الجدار الخموي   . أ 

 تعيش عمى اليابسة التي  الرخويات. مف 5

 الحمزون د.                 األخطبوط ج.            الحبار ب.            المحار أ.     

 :نبات يصنؼ حسب األجزاء الى نبات ليس له جذور وسيقاف وأوراؽ وأوعية ناقمة لمماء والغذاء. 6   

 الفجل د.            العنب         ج.    يشة الكبد  حشب.  ذيل الحصان     أ.      

  :ما الخاصية التي تشترؾ فيها شوكيات الجمد واالسفنجيات . 7

 ليا ىياكل خارجية. ة   دغير قادرة عمى الحركج.  ليس ليا عمود فقري. ب  قريليا عمود ف.  أ       

 عاها. حيوانات ثابتة درجة الحرارة، تمد و ترضع صغارها و تر . 8

 د. الثدييات             ج .البرمائيات.           ب. الزواحف.   أ. الطيور.   

 كؿ الحيوانات التالية مف مجموعة المفصميات ما عدا.  . 9

 السرطان. د               األخطبوط . ج     ت    العنكبو . ب         الفراشة. أ      

  .رلحية ال تتحرؾ مف مكاف آلخأي الممالؾ التالية مخموقاتها ا.  10

 د . البكتيريا              ج .الفطريات .      ب. الطالئعيات.       أ. الحيوانات.   
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 أكمؿ الفراغات التالية بالكممات المناسبة بيف القوسيف :  السؤاؿ الثاني:
  

  _ النباتات المممكة_  اريات_ الفق نسيجال النباتات الالبذرية_ _ الصفه النتح _)                     

 (  بناء الضوئي_ ال  _ الثغور البوغ_  _ العضو _ الجهازالبذرية                      

 
 ...................................................................................... خمية في النباتات الالبذرية تنمو لتكون نبات جديد .1

 ....................................................................... هفح تعمم معاً ألداء َظٍفح محذدجمدمُعح مه األعضاء انمخت   .    2

 ...............................عممية تستخدم فييا النباتات ضوء الشمس، لتصنع الغذاء من الماء وثاني أكسيد الكربون  .3

 .....................................................................................................................  انىثاتاخ انتً تىتح تزَسا ًٌ.       4

 ...........................................................................الكبرى التي تصنف الييا المخموقات الحية ىي المجموعة  .5

 ................................................ ثقُب عهى سطح انُسقح تفتح َتغهق، َتسمح تذخُل تخاس انماء أَ خشَخٍما.       6

 ........................................................................................................     ىي أحدى خصائص المخموقات الحية 7

 ................................................................ ًٌ عمهٍح خشَج انماء انضائذ عهى حاخح انىثاخ عه طشٌق انثغُس.      8

 ....... ................................................................................. مجموعو من الخاليا المتماثمة تجتمع وتتازر معا . 9

 ......................................................... َتتآصس معاً نتؤدٌح َظٍفح معٍىح مدمُعح مه األوسدح  انمختهفح تدتمع     .10

 .................................................................................................................. ًٌ انىثاتاخ انتً التىتح تزَسا.    11

 .......................................................................................................................... حٍُاواخ نٍا عمُد فقشي.    12

 ( أماـ العبارة الخاطئة؟  x  ) وعالمة الصحيحة العبارة أماـ(  √ ضع عالمة ) : لثالسؤاؿ الثا

 ( البكتريا ىي الكائن الحي الوحيد الذي ال يحتوي عمي نواه.)        .1

 التحتوي عمى كموروفيل لذا التسطيع صنع غذائيا بنفسيا.. )       (  الفطريات 2

 مفتوحة. اقاألور  في الثغور بقىاذا كانت كمية الماء قميمة ت. )       ( 3

 . )       ( البراميسيوم من الطالئعيات يحتوي عمي تراكيب الخراج الماء الزائد. 4

 . )       ( بعض الفطريات وحيدة الخمية مثل المشروم.5

 .تستخدم كأعشاب طبية وأدوية( من فوائد النبات أنيا    . )    6
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 .ات% من مجموع الحيوان95فقاريات حوالي تشكل ال(    . )    7

 .أكبر مجموعة في الالفقاريات أجسام حيواناتيا مقسمة إلى أجزاء وليا أرجل مفصميةالالسعات  (    . )   8

 .باردوتسمى الحيوانات ذوات الدم ال بعض الفقاريات ال تتغير درجة حرارة أجساميا تبقى ثابتة  (     . )  9

 .مثل  قنفذ البحر حيوانات ليا جمد يحمل أشواكاً  شوكيات الجمد . )     (10

 
 ؟ائط المفاهيـ التالية بكتابةخر  أكمؿالسؤاؿ الرابع: 

1 . 

 

 
 
 
 

 

 

 

2 . 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
3 . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 طالئعياثان

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

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

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

 

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

 ًخهوقاث انحيتانيًانل 

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

     األسًاك

   

 انفقارياث

 ياتالالفقار  

 الديدان       المفصليات  

     

    الحلقية 

 عديدة األرجل 
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 السؤاؿ الخامس: 
 ؟فطريات والنباتاتالشبه واالختالؼ بيف ال جهماو  .1

 ؟ ماوجه الشبه واالختالؼ بيف السرخسيات و الحزازيات . 2

 قارف بيف البكتيريا والفطريات مف حيث؟. 3

 . قارف بيف الخمية النباتية والخمية الحيوانية مف حيث؟4

 انفطرياث نباتاث ان 
 

 االختالف
 

 

 

 

 

 وجت انشبت
 

 

 

 حسازياثان سرخسياثان 
 

 االختالف
 

 

 

 

 

 وجت انشبت
 

 

 

 انفطرياث انبكتيريا 
 

 اننواة
 )ٌُخذ / الٌُخذ(

 
 

 

 

 

 عذدانخاليا
 / عذٌذج انخالٌا(انخهٍح )َحٍذي 

 
 

 

 

 خهيت انحيوانيتان خهيت اننباتيتان 
 

 اننواة
 

 
 

 
 انجذار انخهوي

  

 
 انبالستيذة انخضراء

 
 

 

 
 انسيتوبالزو
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 السؤاؿ السادس: 
 الفقارية؟ .  صنؼ الحيونات التالية الى حيوانات فقارية وحيوانات1
 

 الغزاؿ،  المرجاف،  السمكة،  الفراشه،  الضفدع،  قنديؿ البحر
 الحيوانات الالفقارية الحيوانات الفقارية

 
 

 

 
 صنؼ النباتات التالية الى نباتات بذرية ونباتات البذرية.  2

 ذيؿ الحصاف،   العنب،    طماطـال
 النباتات الالبذرية النباتات البذرية

 
 

 

 
 ؟ذوات الدـ الحار وذوات الدـ البارد المجموعات التالية الى صنؼ . 3

 

 الثديات  ،  الطيور،    الزواحؼ ،   البرمائيات،   األسماؾ

 

 

 رواث انذو انبارد رواث انذو انحار
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 السؤاؿ السابع: 
 ؟عه أمامه فيما يميأختار مف العمود ))ب(( الرقـ الذي يناسب الوصؼ في العمود ))أ(( و أض. 1

 
 ؟أختار مف العمود ))ب(( الرقـ الذي يناسب الوصؼ في العمود ))أ(( و أضعه أمامه فيما يمي. 2
 

 
 رتب الجمؿ التالية لخطوات عممية البناء الضوئي تصاعديا: . 3

 
 ينتج السكر وغاز األكسجين.         ية.      شعة الضوئيمتص الكموروفيل طاقة األ             

 
 يتحد الماء وثاني أكسيد الكربون معا.             يسقط ضوء الشمس عمى أوراق النباتات.               

 العمود))ب(( الرقـ العمود ))أ(( الرقـ
 األسػػػماؾ 1 .قاري يعيش معظمو عمى اليابس يرعى صغارهحيوان ف 

 الزواحػػؼ 2 قاري يعيش في بداية حياتو عمى الماء ثم اليابسة حيوان ف 

حيوانات فقاري يغطي جسمو الريش عظاميا خفيفة مجوفة تسااعدىاعمى  
 الطيػػػػور 3 الطيران

حيوانااااات فقاريااااة تعاااايش فااااي الماااااء وتتاااانفس بالخياشاااايم يغطااااي أجساااااميا  
 البرمائيػات 4 القشور.

 حيوانات فقارية تتنفس بالرئتين يغطي جمدىا حراشف.  
 الثدييات 5 

 انعًود))ب(( انرقى عًود ))أ((ان انرقى

 اإلسفنج 1 أوا حٍُان ال فقاسي خسمً نٍه َ أعٍش فً انماء. 

 قنذيم انبحر 2 نً خهذ ٌحمم أشُاكاً َأعٍش فً انماء.قاسي أوا حٍُان الف 

أوا حٍُان الفقاسي مقسم خسمً إنى أخضاء، َ نً أسخم مفصهٍح، َ  
 انربياٌ 3 أعٍش فً انماء.

فقاسي أشثً انكٍس نً فتحح فً األعهى َ مدُف مه  أوا حٍُان ال 
 قنفذ انبحر     4 انذاخم َ أعٍش فً انماء.

 األخطبوط 5 أوا حٍُان ال فقاسي نً أرسع تىتًٍ تخالٌا السعح. 
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 فسر مايمي تفسيرا عمميا دقيقا؟  :السابعالسؤاؿ 
 الخمية النباتية تشبة الصندوق.  .1
 

........................................................................................................................................... 
 
 .       خهذ انثشمائٍاخ سطة؟2
 

........................................................................................................................................... 
 
 ؟تيتم الدول المختمفة بتجفيف المستنقعات والبرك .2
 

........................................................................................................................................... 
 
 غزاء؟التسطٍع تعض خزَس انىثاتاخ صىع ان.     4
 

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

 السؤاؿ الثامف: أدرس االشكاؿ التالية ثـ أجب عف االسئمة التي تمية
 
  ة حيوانية ماوجه الشبه واالختالؼ بيف الخميتيف؟وخمي خمية نباتية الشكؿ  يمثؿ . 1

 غشاء خموي،  السيتوبالـز ، النواة،  جدار خموي،  فجوة عصارية،  بالستيدة خضراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

...........
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 . يمثؿ  الشكؿ التالي أجزاء الورقة ، أدرس الشكؿ ثـ أجب عف االسئمة 2
 
  . حدد االجزاء التالية عمى الشكؿ1
 

 العرؽ،   البشرة،  رالثغ
 
 ماوظيفة العرؽ .2

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

......................................... 
  
 ؟. ماذا يحدث لثغور الورقة إذا كانت كمية المياة قميمة في الورقة3
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئمة
 مع تمنياتنا لكـ بالتوفيؽ و النجاح

 

 

 

 

 

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

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

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


