
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس هالة سيد مجاهد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

 

 

 

 (2) سؤال قصير
 ةالصحيح اختار االجابة. -1

 )درجة (                                                                   تمتلك الحشرة ...........ارجل
                                                                  

 عديد من االرجلالارجل       8ارجل       6ارجل         4
_________________________________________________________ 

 )درجة (                                                                                                      -2
 
 

 ؟ساعد فريدة في تصميم مفتاحا تعريفي للتميز بين الحيوانات الموضحة بالصور
________________________________________________________ 

 )درجة (                   ر المجاور لمنزلهوالمخلفات علي شاطئ البحيالحظ زياد تكدس القمامة  -3

 فقرر تقدير كمية المخلفات في ايام مختلفة من االسبوع جاءت النتائج كاالتي
 .............................هو /اليوم االقل تلوثا بالمخلفاتا

ب/ماهي االثار المترتبة علي تكدس القمامة والمخلفات في 
 البحر

………………………………………………… 

_______________________________________________________ 
  )درجتين(     ون في احد مناطق عيشه        بعمل دراسة علي الحلزقاموا علماء البيولوجي -4

 الحلزون يتناقص كل يوم عن االخرالحظوا خالل الشهر ان بداء عدد 
 
 فسر ذلك تناقص عدد الحلزون كل يوم عن االخر خالل الشهر؟أ/

................................................................................ 
 ب/تتوقع ماذا سوف يحدث للطيور في هذه المنطقة؟

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

 الجمعة االربعاء االثنين االيام
نسبة 

 المخلفات
15  - 25 

 اسم الطالب : ...............................

 الصف : الرابع / .......



 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

......... 
 

 

                                                          

 

 : وصل من العمود )أ(  ما يناسبة من العمود )ب(  1س
 )ب(                                                             ( أ  ) 

  حػظاً اىجَجَ                                               اىؼظاً اىطىييح
                                                                              ػظاً اىىسك                                                                                                                   

 ػظاً اىساق                                                       اىؼظاً اىقصيشج
                                                                           ػظاً اىؼَىد اىفقشي                                                    اىؼظاً اىَسطذح

 ػظاً االصاتغ                                                  اىؼظاً غيش ٍْرظَح
________________________________________________________________                                                                             

 /امَو
 000000000ّذِ َّْى وّنثش الُ هينيْا اىؼظَي -1
 000000000000هينو اىؼظَي ػْذيرىقف َّى اى-2

_________________________________________________________________ 
 ؟/ذرْىع اىؼظاً في اىشنو واىذجٌػيو

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

_________________________________________________________________ 
 هو ٍا يقىىح صياد صذيخ؟ يقىه صياد اُ اىؼظاً ىيسد ثقييح

 فسش اجاترل؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 
 مع تصحيح الخطأ إن وجد :)×( أو عالمة √( ضع عالمة  )

 يسَي اىذيىاُ اىزي اليَريل هينال ػظَيا ديىاُ فقاسي)   (-1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اسم الطالب : ...............................

 الصف : الرابع / .......

 والثالث -والثاني -االولواجب الدرس /



 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

                                                 
 اسم الطالب :                                                                                        

 الصف:                                                                                

 الوحدة:االولي                                                                              

 رابع والخامس والسادسواجب الدرس/ال                                                                      

                                                                                                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اكتب الكلمة الدالة علي كل ممايلي  

 )                    (تسمح للجسم بالحركة المتنوعة وتتواجد تحت الجلد وتغطي الهيكل العظمي-1

 )                (بالعضالتعملية جذب العظام المرتبطة -2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟من انا

 )                          (     انا عضلة الذراع العليا الخلفية

 ماذا يحدث لو

 انبسطت  العضلة ثالثية الرؤوس؟

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 تناول يوسف كمية مضاعفة من الدواء وقت الغذاء النة نسي تناولة صباحا
 هل تصرف يوسف تصرف سليم؟-1

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 بماذا تنصح يوسف ؟-2

00000000000000000000000000000000000000000000 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الكلمة المختلفة اختار
 (000000000000000000سر العظام)ك -حمي –صداع –كحة 



 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

 اسم الطالب :                                                                                        

 الصف:                                                                                

 ة:الثانيةالوحد                                                                              

 واجب الدرس/االول والثاني والثالث                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االتية: ةاكمل العبار
 00000000000000النسر علي  تساعد المخالب القوية-1

 000000000000بينما قدم البطريق المسطحة تساعدة علي
--------------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟00000ماذا يحدث لو
 00000000000000000000000000000000000000  لم يغطي الريش جسم البطريق

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اكتب البيانات علي الشكل المقابل-1

 ثم اذكر اسم الحيوان؟

 ؟2مافائدة رقم   -2

 

------------------------------ ------------------------------------------------ -------------- 

 ة الصحراء فهو يتحمل العيش في الصحراءنيقول سليم انا الجمل سفي
 هل توافق سليم فيما يقول؟

00000000000000000000000000000000000000000000000 

 كيف يتكيف الجمل للعيش في الصحراء؟

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

                                                                                



 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

 

 اسم الطالب :                                                                                           

 الصف:                                                                                  

 الوحدة:الثانية                                                                              

 واجب الدرس/الرابع والخامس                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 امرة اىَفراح اىرؼشيفي اىخاص تاىذيىاّاخ اىالفقاسيح اىراىيح

 
                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 يذاوه دَذ اىرؼشف ػيي اىذيىاُ اىراىي هو هى دششج اً ال

 ساػذ دَذ في ذصْيف اىذيىاُ فهو هى -1
                                                                                              )   ( ىيسد دششج دششج                 )   ( 

 1وضخ سثة اخرياسك في سؤاه سقٌ-2
............................................................................. 

_______________________________________________________________ 
 ذقىه فيشوص اُ دودج االسض ديىاُ الفقاسي يْرَي اىي ٍجَىػح اىذششاخ

 هو فيشوص ػيي صىاب اً ال؟-1
000000000000000000000000 

 ؟فسش اجاترل
0000000000000000000000000000 



 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

 
 اسم الطالب :                                                                                              

 الصف:                                                                                  

 الوحدة:الثانية                                                                              

 السادس والسابع والثامنواجب الدرس/                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                       امَو/
 
 ............،..................    يذراج االّساُ اىي-1
 
 اىنىاسز اىطثيؼيح ٍثو ...........،................ -2

------------------------------------------------------------------------- 
 ٍارا يذذز ىى

 ذيىز اىَاء-1
......................................................................................................... 

 
 خيط اىَاء تاىشٍو-2

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 اخشج اشياء ىٌ يؼذ يذراجهاقاً ػيي ترشذية دجشذح تؼذ االّرهاء ٍِ االٍرذاّاخ و
 طية ٍِ اٍه اُ ذشٍيها

 هو ذصشف ػيي صذيخ؟-1
................................................... 

 ٍارا ذصْغ تنرثل واوساقل اىقذيَح  تؼذ االٍرذاّاخ؟-2
.......................................................................................... 

_________________________________________________
___________________________ 

 



 إعداد االستاذة / هالة سيد مجاهد 
 

 


