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   األولالفصل  

 
 1ورقة عمل رقم  

 

 أمام العبارات الخطأ × أمام العبارات الصحيحة  أو خطأ   √عالمة صح   ضعي

 الَْحيَّةِ  الَْمْخل وقاتِ  بِنَاءِ  في َوْحدَةٍ  كبرأ الَْخلِيَّة   -1

ن  ِمنْ  جسِمي . -2  .البََصلِ  ونَبات   النَّْملِ  أَْجسام   وكذلك ، َخاليَا يَتَكَوَّ

ن   قَدْ  -3  ةٍ،َواِحدَ  َخلِيَّةٍ  ِمنْ  أَوْ  ، الَْخاليَا َماليينِ  من الَْحي   الَْمْخل وق   يَتَكَوَّ

 َوه وَ  النيتروجين إِلَى تَْحتاج   أنَّها َكما ،  فيهِ  لِتَِعيشَ  َمكانٍ  ، َوإلى والِْغذاءِ  ، الْماءِ  إلَى الَحيَّةِ  الَمْخل وقاتِ  َجِميع   تَْحتاج   -4

 .الْهَواءِ  فِي غاٌز َمْوج ودٌ

 .نَْوِعهِ  ِمنْ  َجديدَةٍ َحيَّةٍ  َمْخل وقاتٍ  إنْتاج   ، َوه وَ  الهضم -5

 نشربه الَِّذي الماء ِمنَ  الطَّاقَةِ  عَلَى الَْحيَّة   الَْمْخل وقَات   تَْحص ل    -6

 .ات َِجاهِ الضَّْوءِ  عن  بعيدا تَنْم و فَالنَّبَاتَات   :َحْولِهَا ِمنْ  الْبِيئَةِ  لِتََغي َراتِ  الَْحيَّة   المخلوقات تَسْتَِجيب   -7

 ِغذَائِه ص نْعِ   عَلَى النَّبَاتَ  ت سَاِعد  الَّتِي الَخْضَراء   الَْمادَّة   َوه يَ  الكلوروفيل عَلَى النَّباتيَّة   الَخاليَا تَْحتِوي النَّبَاتِيَّة   الَْخاليَا -8

وفِيلِ  عَلَى تَْحتَِوي  الَْحيَوانيَّة   الَْخلِيَّة    -9  . الْك ل ور 

 

 اإلجابة الصحيحة من بين األقواس أختاري        -2   

ِ  الِجهَازِ    -ة  األنسج  - َجهَاًزا )                     (   النَِّسيج    -  َمَجاِهرَ  -  الدَّْوِري 

ن  ت------------------- -1 ِ  أعَْضاءً  كو 

تَماثِلَةِ  الَْخاليَا ِمنَ  َمْجم وعَةٌ --------------- : -2  .َمعًا تَْجتَِمع   الْم 

نَ  َمعًا األَعَْضاء   تَْعَمل   -3 ِ َحدَّدَةٍ، يَّةٍ بَِوظَائَِف َحيَوِ  ىَق وم   ------------------لِت كَو   م 

 .الِْجسْمِ  َجِميعِ أْجَزاءِ  إِلَى الدَّمَ  يَنْق ل   الَِّذي ------------------  -4

 .--------------------- إلى فَإنَّنَا نَْحتَاج   الَْخاليا نََرى لِكَيْ   -5
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 2الفصل األول   ورقة عمل رقم 

 

 اإلجابة الصحيحة من بين األقواس أختاري    -1

 (األكسجين     -التكاثر    -الَْخلِيَّةُ   -الغذاء    -َحيَّة    ) َمْخلُوقات                                

ن   ، ------------والَحيَوانات   النَّبَاتَات   -1    .َخاليَا ِمنْ  تَتَكَوَّ

 الَْحيَّةِ  الَْمْخل وقاتِ  بِنَاءِ  في َوْحدَةٍهي أصغر  ------------ -2

 تَْحتاج   أنَّها َكما ،  فيهِ  لِتَِعيشَ  َمكانٍ  ، َوإلى والِْغذاءِ  ، الْماءِ  إلَى لَحيَّةِ ا الَمْخل وقاتِ  َجِميع   تَْحتاج   -3

 .الْهَواءِ  فِي َمْوج ودٌ ----------------غازٌ  َوه وَ  إِلَى

 .نَْوِعهِ  ِمنْ  َجديدَةٍ َحيَّةٍ  َمْخل وقاتٍ  إنْتاج   ، َوه وَ  ------------------------ -4

 تأكله الَِّذي -------------------- ِمنَ  الطَّاقَةِ  عَلَى الَْحيَّة   ت  الَْمْخل وقَا تَْحص ل    -5

 أمام العبارات الخطأ ×  أو خطأ    امام العبارات الصحيحة √ عالمة صح  ضعي -2

، الِْجدار ي سَمَّى النباتية بالَْخلِيَّةِ   ي ِحيط   ص لْبٌ  ِجدَارٌ  ه ناكَ  -1  نْد وقَ الص   ي شْبِه  شَكاْلً  ي عِْطيها الَْخلَِويَّ

 البالىستيدةي سَمَّى  الَْخلِيَّةِ  دَاِخلَ  ي وَجد  ج ْزءٌ  النَّباتيَّةِ  َوالَْخلِيَّةِ  الَْحيََوانِيَّةِ  الَْخلِيَّةِ  نشَاطَاتِ  في يَتَحكَّم   -2

 .السَّيْت وباْلْزمَ  ي سَمَّى سَائِلٌ  ي ِحيط  بالنواة . -3

  .ِجسِْمكَ  أَْجَزاءِ  بَيْنَ  )وَماتٍ َمْعل  ( إِشَاَراتٍ  تَنْق ل   الَّتِي العضلية الَخاليَا -4

ن  ت  الخاليا -5 ِ  أعَْضاءً  كو 

تَماثِلَةِ  الَْخاليَا ِمنَ  َمْجم وعَةٌ  :النَِّسيج   -6  .َمعًا تَْجتَِمع   الْم 

نَ  َمعًا اآلنسجة تَْعَمل   -7 ِ َحدَّدَةٍ، بَِوظَائَِف َحيَِويَّةٍ  ىَق وم   َجهَاًزا لِت كَو   م 

ِ  الِجهَازِ   -8  .الِْجسْمِ  َجِميعِ أْجَزاءِ  إِلَى الدَّمَ  يَنْق ل   الدَّْوِري 

عْظَم   -9 ْؤيَت ه  بالَْعيْنِ  ي ْمِكن    ،ِجدًّا كبيرة الَخاليا م  دَةِ، ر  َجرَّ  الم 

 .َمَجاِهرَ  إلى فَإنَّنَا نَْحتَاج   الَْخاليا نََرى لِكَيْ   -10

 البيانات علي الرسم اكملي   -3

 
 ------الرسم يوضح خلية 
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 (3ورقة  عمل رقم )

 الشكل اآلتي   اكملي ي    
   

 المخلوقات الحية

 
  

 

 
 

 

 
 --------                          ---------تستجيب                                     

 

 

 
                         

 تحتاج المخلوقات الحية الي                                    

 
 

 
     

 

 --------                        --------الهواء                                        
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 4ورقة عمل رقم 
 

 الجمل االتية مستعينا بالكلمات اآلتية اكملي          

 

 الغذاء(  ––ثاني اكسيد الكربون  ––) االكسجين             

 

 -------------------يحتاج معظم المخلوقات الحية إلي غاز -1

 -------والماء وضوء الشمس لتصنع  ----------النباتات تحتاج إلي غاز -2

 
 الجدول آالتي كما في المربع االول    اكملي    -2

 
 اآلوراق الساق الجذر 

 يثبت النبات في التربة

 

√   

 تحمل األوراق

 

   

 تستخدم الهواء وضوء الشمس لتصنع الغذاء

 

   

 

 

  -:  اكملي  -3
 

 -------------------و  --------------الساق  ، األوراق    -أجزاء النبات هي  الجذور    -1

   --------------------------------نأكل  من نبات الخس    -2

 -------------------------ما آكل الجزر فإني آكل  دعن  -3
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 الدرس الثانيالفصل االول  
 

 حة وعالمة خطأ امام العبارات الخطأامام العبارات الصحي √ عالمة  ضعي -1

ت  ِهيَ  الَْمَمالِك  . -2  وأ ْخَرى للفطِْريَّات  للطَّالئِِعيَّاِت، َمْملَكَةٌ  لِلْبْكتِيْريَا   وَمْملََكتَانِ  لِلَْحيَواناِت، وأ ْخَرى لِلنَّباتاِت، َمْملَكَةٌ  :الس ِ

 األقَل ِ  عَلَى َواِحدَةٍ شعبة ِمنْهَا ك ل   ي سَمَّى أْصغَرَ  َمْجم وعَاتٍ  إِلَى الَْممالِكَ  قَسَّمَ الع لََماء    -3

تَبَ  ت سَمَّى أَْصغَرَ  َمْجم وعاتٍ  تَض م   طائِفَةٍ  ك ل    -4  .الر 

 عَلَى تَْحتَِوي ال ولَِكنَّهَا َخلَِويَّةٌ، ج دَْرانٌ  لَها النَّبَاتَاِت، فََخاليَاها ِصفَاتِ  بَْعضَ  تَْحِمل   دَقِيقَةٌ  َحيَّةٌ  َمْخل وقاتٌ الف طْريَّات    -5

وفِيل؛  ِغذَاَءها بِنَفِْسها تَْصنَعَ  أَنْ  تَسْتَِطيع   ال فَِهيَ  لِذَلِكَ  ك ل ور 

 الطَّالئِِعيَّات  من  لْبَراِميسْي ومِ ا  -6

 اإلجابة الصحيحة أختاري

 
 َممالِكَ  -------- إِلَى الَْحيَّةِ  الَْمْخل وقَاتِ  تَقِْسيمِ  عَلَى اتَّفَق الع لَماء    -1

 8  -ث                        6  -ت                        5  -ب                 3 -أ

 الَْحيَّة ، الَْمْخل وقَات   إِلَيْهَا ت َصنَّف   الَّتِي الك بَْرى الَْمْجم وعَة   ِهيَ  --------------  -2

 النوع  -الشعبة                  ث  -المملكة                ت -الطائفة         ب -أ

 وأُْخَرى للفطِْريَّات للطَّالئِِعيَّاِت، َمْملَكَة   لِلْبكْتِيْريَا  وَمْملَكَتَانِ  لِلَْحيَواناِت، وأُْخَرى ،------------ َمْملَكَة   :الس ِتُّ هِيَ  الِكُ الَْممَ . -3

 الزواحف  -األسماك                   ث  -ت    الحيوانات       -ب        النباتات   -أ

 ------------- ت سَمَّى أَْصغَرَ  َمْجم وعاتٍ  الش ْعبَة   وتَض م   -4

 طوائف -شعب                   ث  -انواع                 ت  -ب          -رتب -ا

 ،------------- َمْجم وعَة   ِهيَ  التَّْصنِيفِ  فِي َمْجم وعَةٍ  أَْصغَر   -5

 طوائف  -ث          شعب           -انواع                 ت -الجنس                  ب -ا

 .نََواةٍ عَلَى يَْحتَِوي ال  الَّذي الَوِحيْد  الَحي   َوِهَي المْخل ْوق   الدَّقِيقَِة، الَْحيَّةِ  الَْمْخل وقَاتِ  وأصغْر   أبْسَط   ------------- -6

 البناتات -الحيوانات              ت -الفطريات          ت  -ب            الْبَْكتِيْريَا -أ

 .الْعَِجينِ  انْتِفَاخَ  ت سب ِب   الَّتِي استِْعَماالً، فَِهيَ  الف طِْريَّاتِ  أَْكثَرِ  ِمنْ  --------------- عَد ت   -7

 البناتات  -الخميرة              ت -الحيوانات           ت  -ب            الْبَْكتِيْريَا -ا
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 ورقة عمل رقم )    ( الدرس الثالث -الفصل األول    

 امام الخطأ (×)امام العبارات الصحيحة وخطأ (√) صحعالمة  ضعي

 .ب ذ وراً  ت نْتِج   ال أوْ  ت نْتِج   كانَتَ  َما إذا عَلَى بِناءً  النَّبَاتاتِ  تَْصنِيْف   ي ْمِكن      -1

يَةَ ِمنَ  َوالَْموادَّ الَْماءَ  السيقان تَْمتَص    -2 غَذ ِ  .يهَافِ أَيْضًا النَّبَاتَ  ت ثَب ِت   َكَما الت ْربَِة، الْم 

يقَان   تَنْم و -3  .كَافَّةً  النَّبَاتِ  أَْجَزاءِ  َوالِْغذَاَء إِلَى الَْماءَ  َوتَنْق ل   الت ْربَِة، سَطْحِ  فَْوقَ  الس ِ

 التنفس عَْمليَّةِ  ِخاللِ  األْوَراِق ِمنْ  فِي ِغذَاَءهَا ت نْتِج   النَّبَاتَات   -4

، الْبِنَاءَ  الَعَمليَّة   هَِذهِ َوت سَمَّى .الكَْرب ونِ  أ كِْسيدِ  الَْماِء َوثَانِي ِمنَ  الِْغذَاءَ  لِتَْصنَعَ  الكهرباء طَاقَةَ  النَّباتَات   تَسْتَْعِمل   -5  الضَّْوئِيَّ

وفِيل  طَاقَةً  يَْمتَص   عَنْدَما  -6  الَِّذي نتروجينال الس كَِّر َوغَازِ  إِلنْتَاجِ  َمعًا الكَْرب ونِ  أ كِْسيدِ  َوثاَنِي الَْماء   يَتَِّحد  كَافِيةً  الْك ل ور 

 .َخاِرًجا الَخاليَا تَطَْرح ه

ج   -7 ائِد  الَْماء   يَْخر   النَّتْحَ  الَعَمليَّة   هَِذهِ وت سَمَّى الَْوَرقَِة، ِمنَ  الزَّ

 .األَبَْواغِ  بَوسَاطَةِ  كَاثَر  وتَيَ  َوالأَْوَراٌق، ج ذ وٌر َوالِسيقَاٌن   لَهَ لَيْسَ  ،بَذِْريَّ  ال نَباتَ  الطماطم -8

 نَبَاٍت َجِديدٍ  إِلنْتَاجِ  تَنْم و الالَّبَذِْريَّةِ  النَّبَاتاتِ  فِي َخلِيَّةٌ  الب وغ   -9

 أَْوراق ها ت ْؤَكل   نَبَاتَاتٌ  َوالسَّبانِخ   الَْخس    . -10

 .البذور نَأك ل   فَإنَّنا الْفِْجلَ  أَوِ  الَْجَزر إِذَا أََكلْنا -11
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1-  
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2-  

 
 

 
 

 
 

 
3-  

 

 
 

 
 

 
 

 
 الناقصة  تالبيانا اكملي  -4
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 رقم )       ( لورقة عم   1الفصل الثاني درس 

 

 اإلجابة الصحيحة أختاري 
 

 ------------فَقَِري  تسمي عَم ودٌ الحيوانات التي لَها    -1

 الحشرات  –الالفقاريات            ت   -الفقاريات           ب -أ
  

 -------------فَقَِري   عَم ودٌ لَه  يْسَ لَ  الحيوانات التي لَها    -2
 األسماك  –الالفقاريات           ت   -الفقاريات          ب  -ب 

 
 --------كل مما ياتي من الحيوانات الال الفقارية ماعدا  -3

 الزواحف  -الجلد شوكيات           ت -الرخويات       ب -ا
 

ه  ،  الال فَقاري اتِ  أَبْسَط  --------- -4 عْظَم   أَعاْله    في ف تَْحةٌ  له  الِكيسَ  ي شْبِه  شَْكلٌ  ا له وم 

 المفصليات       -ت    الجلد شوكيات       -االسفنجيات      ب -ا
 

عَ  ت شْبه  ت سَمَّى لََواِمسَ  أَجزاءٌ  لها َحيَواناتٌ  :-------------------- -5  قِنْديلِ  ِمثْلِ  بَخاليَا الِسعَةٍ  ِمنْها ك ل   يَنْتَِهي األَذْر 
   .البَْحرِ 

 الالسعات       -ت      الجلد شوكيات       -االسفنجيات    ب   -ا
 

خوي اتِ   ------------------- -6  اليابِسَةِ  عَلَى الَعيْشَ  تَستَطيع   الَّتِي الَوحيدَةِ  ِمن الرَّ
 الجلد شوكيات -ت       الحلزون             -األسماك        ب -ا

 
 الالَّفَقَاِريَّاِت، في ةٍ َمْجم وعَ  أَْكبَر  ------------ -7

 الجلد شوكيات -ت       الحلزون              -المفصليات    ب -ا
 

 ------------------دودة األرض من الديدان      -8
 الحلقية  -ت       المسطحة              -األسطوانية   ب -أ

 

 -المصطلح العلمي :  ياكتب
 مجموعة حيوانات لها عمود فقري -1

لٌ  الالفقاريات في َمْجم وعَةٍ  أَْكبَر   : -2 هَا ِمفَْصليَّةٌ ، لها أَْرج  قَسََّمةٌ  َوأَْجسَام   الَْحشَراتِ  ِمثْلِ  السََّرطان ِمثْلِ  أَْجزاءٍ  إِلَى م 
  والَعنْاِكبِ 
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 ورقة عمل رقم )    (  2درس    2فصل  

 ما يلي اكملي 
يَّة  ( الفَك ِ  العَديمة   األَْسَماك  :ِهيَ  طََوائَِف، سَبْعِ  إِلَى الفَقَاِريَّات   ت قَسَّم  -1 وفيَّة ، ،)الالَّفك ِ  واألْْسَماك  الغ ْضر 

 .والثَّدْيِيَّات   ،---------و ،---------و----------و العَْظميَّة ، واألَْسَماك  

، عَِديَمة   األَسماك   :طََوائَِف ِهيَ  ثَالَثِ  إِلى األَْسَماك   تَنْقَِسم   -2  ،-----------------واألَسماك   الفَك ِ

 ---------------- واألَسماك  

وفِيَّة  -3  ------------- ت سَمَّى َمادَّةٍ َمِرنَةٍ  عَلَى هَيَاِكل ها تَْحتَِوي األَْسَماك  الغ ْضر 

ْزًءا حيوانات فقارية تقضي -------------------4  اآلَخرَ  الج ْزءَ  َوتَقِْضي الَماءِ  في َحياتِها دَْوَرةِ  من ج 

 .اليابِسَةِ  عَلَى

 --------------------- إِلَى والسَّالِحف   َوالثًّعَابِين   السََّحالِي نْتَميتَ -5

تَغَي َِرةِ  الَْحيََوانَاتِ  ِمنَ  ------------------------------- .-6  عَلَى تَِعيش   الَّتِي ، دََرَجِة الَْحَراَرةِ  الم 

 ف قْدانِ  من تَْحميها َصفائِحَ  أَو بِحراِشفَ  م غَطًّى وِجلْد ها اليابِسَِة،

 دافِئَةً  ي بْقيها َخفيفٌ  ريشٌ  ، لها الَْحَراَرةِ  دََرَجةِ  ثَابِتَة   فَقَاريَّةٌ  َحيََواناتٌ  -------------------------------7

 .َحراِشف   أَقْداِمها عَلَى ، وي وَجد  َمَخالِب   لَه ما بِقَدََميْنِ  تَنْتَهيانِ  وِرْجالنِ  ولها َمناقِير   ، وجافَّةً 

 المة صح أو خطاع ضعي

 
 

 األسد من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة -1

 الطيور من الالفقاريات -2

 الجهاز العضلي عبارة عن عضالت  -3

 العضو الرئيس في الجهاز الدوري هو الرئة -4

 نواع األسماك اسماك غضروفية وعظمية وذيليةمن أ -5
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 ورقة عمل رقم )     (  3درس    2فصل  

 ما يلي   اكملي  

فَةٌ، ِعظامٌ  لها الطَّيَرانِ  عَلَى القَِدَرة   حيوانات لها-----------------------------1  َوِرئاتٌ  َخفِيفةٌ َمَجوَّ

 .عَلَى الطَّيَرانِ  ي ساِعدانِها القَِويَّةَ  وعََضالتِها شَْكَل أَْجنَِحتِها أَنَّ  كََما قَِويَّةٌ، فَعَّالَةٌ 

  يَْكس و ِجْسَمها َوفِراءٌ  شَعْرٌ  لها .الحار ِ  الدَّمِ  تِ ذَوا من فَقَاريَّةٌ  َحيَواناتٌ  -------------------2

 :ِهيَ  و .الَخاِرَجيةِ  للمؤث ِراتِ  واالستَجابَةِ  الَحَركَةِ  عَلَى الحيواناتِ  لتساِعدَ  َمعَاً  أجِهَزةٍ ثَالثَة   تتعاون    -3

 ------------------ والَْجَهاز   ،----------- َوالَْجَهاز   ،-------- الَْجَهاز  

ِن  ت   -4  .الدَّاِخليَّةَ  األَْعَضاءَ  ويَْحِمي الِْجْسمَ  يَدْعَم   الَِّذي ----------- الَْجهازَ  الفَقَاريَّاتِ  ِعظام   كَو 

 .الَْحَركَةِ  عَلَى الَحيَوانِ  لِم ساعَدَةِ  -------------- الَجهازِ  َمعَ  الَهيْكَلي   الَجهاز   يَعَْمل   -5

ن   -6 ك   قَوي   عََضلي   نَسيجٌ  وهي ،----------- من العََضلي   الَجهاز   يَتَكَوَّ  .الِعظَامَ  ي َحر ِ

ن  من .---------------------- الَجهَاز   ه وَ  أَْجهَِزة الِجْسمِ  َجميعِ  فِي يَتََحكَّم   الَِّذي الَْجهَاز   -7   .عََصبيَّةٍ  َخاليا ويَتَكَوَّ

 ثاني مثِل غاز الفََضالتِ  من وتَْخليِصهِ  الدَّمِ  إِلَى األ ْكسجينِ  نَقْلِ  عَلَى ------------------ي ساِعد  الَجهاز    -8

 .الكَْربونِ  أ ْكسيدِ 

 الجدول اكملي 
 الحيوانات متغيرة درجة الحرارة الحيوانات ثابتة درجة الحرارة 

 
 الجسم    حرارةدرجة  

  

 -------و ---------و األَسَْماك   ------------و الط ي ورِ  مثال

 انا من 

 ------------------                                        لطعامجهاز يهضم ا -1

 ------------------          جهاز عبارة عن عضالت يساعد في الحركة -2

 ------------------                 جهاز يقوم بإخراج الفضالت من الجسم -3

 ------------------                      جهاز يتحكم في جميع اجهزة الجسم -4

 ------------------                     ون من الرئات او الخياشيمجهاز يتك -5

 ------------------                    جهاز يتكون من الدم والقلب االوعية -6
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      )          (  ورقة عمل رقم  الثاني :فصل  ال
 
 ما ياتي اكملي    -:1س 

 (الهضمي    –القلب   –الدوري   -الخياشيم     -) اإلخراجي     
 -------------بـتتنفس االسماك -1

ن    -2  .الدََّمويَّةِ  واألَْوِعيَةِ  والدَّمِ  القَلْبِ  ِمن -------------- الَْجَهاز   يَتَكَوَّ

ئيسَ  الع ْضوَ  ------------------------ ي عَد  . -3 ِ  قَوي ةٌ  عََضالتٌ  ولَه  في الَجهاِز الدوري، يالرَّ  مِ الدَّ لَِضخ 

 .الِْجْسمِ  أَْجَزاءِ  َجِميعِ  إِلى

 .ِمنها بالتََّخل ِص  ------------- الَجهاز   يَق وم   فََضالتٌ  ذَلِكَ  عَن يَنْت ج   الطَّعامَ  الَخاليا ت َحل ِل   عَنْدما -4

 الطَّعامِ  تَْحليلِ  عَلَى --------------- الَجهاز   ي ساِعد  . -5

 

 بين المتشابهين يصل  -:2س      

 

 الحيوان ما يغطي جسمه

 الزواحف يغطي جسم الحيوان الريش

 الطيور يغطي جسم الحيوان الشعر والفرو
 البرمائيات يغطي جسم الحيوان القشور

 الطيور يغطي جسم الحيوان الجلد الرطب 
 الثدييات يغطي جسم الحيوان حراشيف او صفائح تحميه من الحر

 

 من أنا -:3س 

 

 يم ومن الفقارياتحيوان يتنفس بالخياش -1

 حيوان يطير وله ريش واجنحة قوية -2

 حيوان يعيش في الماء ثم يعيش علي اليابسة   -3

 نوع من اآلسماك هيكله ليس من العظام -4
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 ورقة عمل رقم   )    (  1درس    3فصل  

 

 بكلمة مناسبة اكملي  -:1س   
 

 .الَْحي   الَْمْخل وق   فيهِ  يَِعيش   َمكانٌ  ----------------- -1

، ذَلِكَ  في بَِما .الْبيئَةِ  في الَْمْخلوقاِت الَْحيَّةِ  َجميعِ  هي   --------------- -2  والَْحيَوانات   النَّباتَات 

 .أَيًْضا اإِلنْسَان   بَلْ  والبْكتِيْريَا،

   من مجموعة من العوامل الحيوية والعوامل الالحيوية--------------------يتشكل   -3

 
 

 عالمة صح أو خطأ  ضعي:  2س

ٍ  نِظامٍ  في تَِعيش   الَّتِي الَواِحدِ  النَّْوعِ  أَفْرادِ  َجِميع   ِهيَ  الْحيََويةَّ  لَْجماعَة  ا . -1  الْماءِ  َزنابِقِ  ِمثْل َجماعَةِ  ، بِيئِي 

فاِدعِ  َجماعَة   وكَذَلِكَ  ، بِْركَةٍ  في تَعيش   الَّتِي  .الضَّ

 

ِ  الن ِظامِ  في الَْجماعاتِ  َجِميع   -2 ل   البيئي   نالموط فَت شَك ِ

 

 

 الجبال َوالْبَِحار  و َوالْب َحيَْرات  والمصاطب  الْبَِرك   الَْمائِيَّةِ  الْبِيئِيَّةِ  األَنِْظَمةِ  أَهَم   -3
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 ورقة عمل رقم   )    (  1درس    3فصل  
 

 اإلجابة الصحيحة  أختاري
 

ِ  الن ِظامِ  في الَْجماعاتِ  َجِميع   -1  -------------فَت شَك ِل   البيئي 
 

 الَْحيَويَّ  ْجتََمعَ الْم   -أ

 الموطن   -ب

 المنزل -ت

 الحديقة -ث
 

   ------------أمثلة للمناطق البيئية كل مما ياتي ما عدا -2

ْحَراءِ  ِمنْطَقَة   -ا ْملِيَّةِ  الصَّ  الرَّ

 الْع ْشبِيَّة  ،  الِْمنْطَقَة   - ب

 الْغَابَاِت) الغابات متساقطة األوراق( َوَمنَاِطق   -ت

 الفضاء الخارجي -ث

 

ِحيطَات   َوالْبَِحار   َوالْب َحيَْرات  َواألَنْهَار   الْبَِرك  ----------الْبِيئِيَّةِ  األَنِْظَمةِ  أَهَم   -3  .َوالْم 

 المائية -أ

 الصخرية -ب

 الصحراوية -ت

 

 ----أي المناطق الجيوية بها أشجار أكثر -4

 الصحراء -أ

 الغابة   -ب

 المنطقة العشبية  -ت

 المنطقة القطبية -ث
 

 

 عالمة صح أو خطأ  ضعي
ٍ  نِظامٍ  في تَِعيش   الَّتِي الَواِحدِ  النَّْوعِ  أَفْرادِ  َجِميع   ِهيَ  الْحيََويةَّ  الَْجماعَة    -1  َزنابِقِ  ِمثْل َجماعَةِ  ، بِيئِي 

فاِدعِ  َجماعَة   وكَذَلِكَ  ، بِْركَةٍ  في تَعيش   الَّتِي الْماءِ   .الضَّ
 

ِ  الن ِظامِ  في الَْجماعاتِ  َجِميع   -2 ل   البيئي   الموطن فَت شَك ِ
 

 الجبال َوالْبَِحار  و َوالْب َحيَْرات  والمصاطب  الْبَِرك   الَْمائِيَّةِ  الْبِيئِيَّةِ  األَنِْظَمةِ  أَهَم   -3
 

 هي نظام بيئي كبير له نباتاته وحيواناته وتربته الخاصة به المنطقة الحيوية -4

 الغاباتمعظم الوطن العربي ينتمي الي مناطق حيوية تسمي  -5
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 ة عمل رقم )      (قاألول ور  درسالثالث الفصل ال

 
 اإلجابة الصحيحة  أختاري

 

 -----------ذَلِكَ  في بَِما .الْبيئَةِ  في الَْمْخلوقاِت الَْحيَّةِ  َجميعِ  هي   الَحيَويَّةِ  الْعَواِملِ  -1

 َوالصَّْخرِ  الَْماءِ   -أ

 َوالنبات  َوالت ْربَةِ    -ب

 والحيوان .الْقَلَمِ   -ت

 .اإِلنْسَان   يْريَا ،ووالَْحيَوانات  والبْكتِ  ، النَّباتَات    -ث

 

 ------------الْبِيئَِة ِمثْلِ  فِي الَْحيَّةِ  غَيْرَ  األَْشيَاءَ  الَْحيَِويَِّة هي  غَيْرِ  الْعََواِملِ  -2

 َوالصَّْخرِ  الَْماءِ   -ا

 النبات وَ  َوالت ْربَةِ   -ب

 والحيوان .الْقَلَمِ  -ت

 

 الجمل االتية   اكملي  
 

ِ  ظامِ الن ِ  في الَْجماعاتِ  َجِميع     -3 ل   البيئي  ْجتََمعِ  فِي الَْحال   ه وَ  كَما ---------------------- فَت شَك ِ  م 

ن  ِمن الَِّذي الْبِْركَةِ   .وَحشَراتٍ  وَزنابِقَ  وأَْسَماكٍ  َضفاِدعَ، يَتَكَوَّ

----- َوَمنَاِطق    ------------------- ومنطقة - ------------- من أمثلة للمناطق البيئية  ِمنْطَقَة    -4

---- 

 -----------و-----------------------و-------------------- الَْمائِيَّةِ  الْبِيئِيَّةِ  األَنِْظَمةِ  أَهَم   -5
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 ورقة عمل رقم )    (  2الفصل الثالث درس  

 

 اإلجابة الصحيحة  أختاري

 .الِْغذاءِ   عَلَى صنْعِ  قاِدَرةٌ  النَّبَاتَات  ، َوِمنْهَا َحيَّةٌ ، َمْخلوقاتٌ هي   ------------------- -1
 

نْتَِجات   -أ  اَلْم 
 المستهلكات   -ب 

 المحلالت -ت 

 .-----------ِمثْلِ  من الَْخْضراءُ  النَّباتاتُ  الْيَابِسَةِ  على الُْمنْتِجاتِ  أَهَم   -2
 األسماك -أ

 الطيور -ب 
 األَشْجاِر واألَعْشابِ  -ت 

 
ِحيطاتِ  أهَم   -1 نْتِجاِت الْم   .----------------والْب َحيْراِت  هي   الْم 

 األسماك -أ
 الطَّحالِب   -ب 

 األَشْجاِر واألَعْشابِ  -ت 
 

 ---------- ت سَمَّى ِغذَائِها بِنَفِْسها ص نْعَ  تَستَِطيع   ال الَّتِي الَْحيَّة   اَلَْمْخل وقات   -2
نْتِجات   -أ  الْم 

 المستهلكات   -ب 
 المحلالت  -ت 

 
 -----------------الطيور  والثدييات من  -3

نْتِجات   -أ  الْم 

 المستهلكات   -ب 
 حلالتالم   -ت 

 
 ----------و------من آكالت األعشاب -4

 األسد والنمر -أ
 الفيل والصقر -ب 

 َوالِْغْزالنِ  واألَرانِبِ، الْقََواِرِض، -ت 
 

 ------آكالت األعشاب تأكل  -5
نْتِجات   -أ  الْم 

 المستهلكات   -ب 
 المحلالت  -ت 
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نْتِجاِت والْم ستَْهلِكاتِ  عَلَى تَتَغَذَّى الَْحيَواناتِ  بَْعض   -6  ------------ وت سَمَّى الْم 

 القوارت ()   التَّغِْذيَةِ  م ْزدَِوَجةَ  -أ
 آكالت أعشاب -ب 
 آكالت لحوم -ت 

 
َمي ِتَِة، وت سَمَّى الَْمواد ِ  بِتَْحليلِ  الَْمْخلوقاتِ  بَْعض   تَقوم   -7  --------------- الْ

نْتِجات   -أ  الْم 
 المستهلكات   -ب 

 المحلالت  -ت 
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 عمل رقم )    (ورقة    2الفصل الثالث درس  
 

 اإلجابة الصحيحة    ياختار

 
 -----------يسمي آَخرَ  إِلى َمْخل وقٍ  ِمن انتقال الطَّاقَة   -1

لِْسلَةَ  -أ  الِْغذاَئيِةَّ  الس ِ
 الشبكة الغذائية -ب 

 هرم الطاقة  -ت 
ح   -------------------- -2 ِ  الن ِظامِ  الِْغذاِء في ساَلِسلِ  َجميع   تَْرتَبِط   َكيْفَ  ت َوض ِ  .الْبيئي 

لِْسلَةَ  -أ  الِْغذاَئيِةَّ  الس ِ
 الشبكة الغذائية -ب 

 هرم الطاقة  -ت 
ح   نَم وذَجٌ  هو ---------------- -3 يَّةَ  ي َوض ِ  .الغذاءِ  ِمْن شَبكَةِ  م ستًوى ك ل ِ  فِي الطَّاقَةِ  َكم ِ

لِْسلَةَ  -أ  الِْغذاَئيِةَّ  الس ِ
 الشبكة الغذائية -ب 

  هرم الطاقة  -ت 
 .عَلَى طَعاِمهِ  لِيَْحص لَ  يَْصطاد  يالَّذِ  الل حوم آِكل   ه وَ -------------- -4

فْتَِرس   -أ  الْم 
 الفريسة -ب 
 المحلل -ت 

 .---------- فَه وَ  اْصطياد ه تَم ِ  الَِّذي الَْحي   الَْمْخلوق   -5
فْتَِرس   -أ  الْم 

 الفريسة -ب 
 المحلل -ت 

 .األ ْخرى تِهااْحتياجا وَجميعِ  والْماءِ  عَلَى الطَّعامِ  الَْحيَّةِ  الَْمْخلوقاتِ  بَيْنَ  هو ِصراعٌ ----------- -6
 التَّناف س   -أ

 هرم الطاقة -ب 
 شبكة الغذاء -ت 

 

يدان   -7  -----------------والف طْري ات  من  والبَْكتِيريا الد ِ

نْتِجات   -أ  الْم 
 المستهلكات   -ب 

 المحلالت  -ت 
 سلسلة غذائية من المخلوقات التالية  يكون
 

 كائن محلل       -     نسر      -ثعبان       -نبات       -حشرة     -ضفدع                    
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 التغيرات في األنظمة البيئية  3درس   الثالثالفصل 

 ورقة عمل رقم )    (
 

 

 اإلجابة الصحيحة أختاري
 الطَبِيعيَّة   من الظََواِهرُ   -1

 الْبََراِكين   -أ

 َواألَعَاِصير  -ب 
 َواألَْمطَار    -ت 

 كل مما سبق  -ث 
 

 كل مما يأتي يغير النظام البيئي ما عدا -2
 الَْحيَّة   اَلَْمْخلوقات   -أ

 الطَبِيعيَّةٌ  الظََواِهر   -ب 
 الناس  -ت 

 الفضاء -ث 
؟ الن ِظامَ  النَّاسُ  يُغَي ِرُ  كَيفَ  -3  الْبِيئِيَّ

 الْغاباتِ  إِزالَة   -أ
 الس ك اني   االْكتِظاظ   -ب 

ث   -ت  ةٍ إضافَة   ه وَ  التَّلَو   األَْرِض  أو والْهَواءِ  الْماِء ، إِلَى أَشْياَء َضارَّ
 كل ما سبق -ث 

 
 ----------------م  البيئي بواسطةيمكننا حماية النظا -4

 إعادَةِ تَدْويرِ  -أ
يد  استِْهالكَ ت -ب   الْماءِ  َرش ِ

 زرع أشجار جديدة -ت 
 كل ما سبق  -ث 

 ---كال مما ياتي من الظواهر الطبيعية ما عدا   - -5

 البراكين   -أ
 األعاصير   -ب 

 األمطار -ت 
 الحيوانات   -ث 

 الجمل مستعينا ما بين األقواس اكملي 

اََءمةَ .) ث  (  - األنقراض - الَْمو   التَّلَو 

ةٍ إضافَة   ه وَ ------------------- -1  األَْرِض  أو والَْهواءِ  ، الْماءِ  إِلَى أَْشياَء َضارَّ

 بِيئَتِهِ  فِي الَْحاِدثِ  لِلتَّغَي رِ  الَْحيَوانِ  استِجابَة   هي ------------------. -2

 هو موت أفراد النوع كلها------------------- -3
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 األول    ورقة عمل رقم )   (الدرس  الرابع الفصل 

 

 اإلجابة الصحيحة من الكلمات بين األقواس أختاري
 
ل   الصْخر   -)الَْمعِْدن      ِ تََحو  ث    -الَْجْوفِيَّة   الِْميَاه    -الم   الصخر الرسوبي( -الناري    الصْخر     -التَّلَو 

 
 .األَْرض قِشَرةِ  فِي َحالَتِهَا الطَّبِيِعيَِّة، فِي ،عادَةً  ت وَجد  َحيٍَّة، غَيْر   طَبِيعيَّةٌ  مادَّةٌ ----------- -1

 
نَ  صْخرٌ ----------- -2  .والَحراَرةِ  الضغْطِ  بِفِعلْ  الصخ ورِ  ِمنَ  أ ْخَرى من أَنْواعٍ  تَكَوَّ

 
ونِ  الَْماءِ  عَلَى ي طْلَق   مصطَلَحٌ ---------- -3  .األَْرض تَْحت سَطْحِ  الصخ ورِ  الفََراغَاِت بَيْنَ  في الَمْخز 

 
ةٍ هو إضافَة  ------------- -4  .الْبِيئَةِ  إِلَى فِيها َمْرغ وبٍ  غَيْرِ  أَوْ  َمادَّة ضارَّ

 
ن   هو صْخرٌ --------------- -5 د  عَنْدَما يَتَكَوَّ نْصِهَرة   الصخ ور   تَبْر   .الم 

 
ن   هو صْخرٌ --------------- -6 تاَلصقٍ  طَبَقاتٍ  قِطَع أو من يَتَكَوَّ سوبيَّة م   .ْعضبِبَ  بَعْضها ر 

 

 صل بين العمود األول ما يناسبه في العمود الثاني -السؤال الثاني :
 

. 

 العمود الثاني العمود األول
كَاكَة   أ أ ْخَرى تَْخدشَه  َمعاِدن   أَنْ  أَوْ  آَخرَ  َمعِْدنًا الَمعاِدنِ  أََحد  يَْخدشَ  أَنْ  قابِليَّة   1  الح 

 القَساَوة   ب السَّاقِطَ عَلَيْهِ  الضَّْوءَ  الَمعِْدنِ  سَطْح   بِها يَْعِكس   الَّتِي الَْكيْفيَّةِ  2

ك   بَيْضاَء، َخَزفِيَّةٍ  بِقِطْعَةٍ  َمعِْدنًا نَح ك   عَنْدَما 3  الْبَِريق   ت  .القِطْعَةِ  عَلَى َمسْح وقًا الَمعِْدن   يَتْر 

 

 

 أامام العبارة الخط و خطاامام العبارة الصحيحة  صح  عالمة    ضعيالسؤال الثالث 
 
 

 
 .األَْرِض  َمَواِردِ  ِمنْ  ليست   َوالَمعاِدن   الص خ ور   -1
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 األول    ورقة عمل رقم )   (الدرس  الرابع الفصل 

 

 اإلجابة الصحيحة من الكلمات بين األقواس أختاري
ِ  الَحَجرِ  -النَّاِريَّة    )الص خ ور               ْملي  لَة   الص خ ور   -الالَّبَا    -الَماْجَما   –الرَّ ِ تََحو   (  الْم 

 

د  ِعنْدََما  -1 ن   فَإِنَّهَا سَطِْحهَا فَْوقَ  أوْ  بَاِطِن األَْرِض  سََواءً  المنَصِهَرة   الص خ ور   هَِذهِ تَبْر  ِ  ---------- ت كَو 

سوبيَّة   الص خور   من  ----------------- - -2  .الر 

 -------------------ت سَمَّى فَإِنَّها األْرِض  سَطْحِ  إلى فَإِذَا َخَرَجتْ  -3

نَْصِهَرة   الص خ ور   -4   --------ت سَمَّى األْرِض  باِطنِ  في الم 

نَة -5 ِ  .----------- والَْحراَرةِ ت سَمَّى الضَّغْطِ  بِفِْعلِ  أ ْخرى ص خ ورٍ  ِمنْ  الص خ ور  المتَكَو 

 

 بين العمود األول ما يناسبه في العمود الثاني يصل -السؤال الثاني :
 

 العمود الثاني ولالعمود األ
 تَْجَعل ه  الَخصائِص   َوهِذهِ والتَّعْريَةَ،   التَّْجويَةَ  ي قاِوم   ص لْبٌ  نَاِري   َصْخرٌ  1

ناِسبًا نْشَآتِ  لِبِناِء الَمداِرِس  م   األ ْخَرى َوالم 

 الجرانيت أ

س وبِي   َصْخرٌ  2 ل   َكما الطَّباِشيِر، ِصناعَةِ  في عَادَةً  ي ستَْخدَم   ر  ِصنِاعَِة  يَدْخ 
 اإِلسَمنْت

خام   ب  الر 

ٌل ، َصْخرٌ  -------- 3 ِ تََحو   الَحَجريَّةِ  الْباَلِط واألَعِْمدَةِ  ِصناعَةِ  في ي ستَْخدَم   م 

 النَّارِ  وَمَواقِدِ 

 الجيري َوالَْحَجر   ت

 
 

 امام العبارة الخطأ و خطاامام العبارة الصحيحة  صح  عالمة    ضعي   -الثالث :السؤال  
 

  متحولة ص خ ورٌ  الجرانيت َوالْبَازلْت   وبِْسيدْيَان واأل   . -1

ْختَلِفٍَة،  المعدنَخصائَِص   -2  .َوالْبَِريق  و الحكاكة َوالْقَسَاَوة   اللَّْون   ِمنْهَا م 

 الملمس ، الفََراغَات  و النَّفَاذيَّة   ِهَي  اللون   التربةمن خصائص   -3

قْم   ي ِشير  في مقياس القساوة   -4  قَساَوةً  معدن  األَْكثَرِ ال  إِلى 1 الرَّ
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  الماء  الدرس الثاني  الرابع  الفصل 

 ورقة عمل رقم   

 امام العبارات الصحيحة أو خطأ امام العبارات الخطا  √عالمة  صح   ضعيالسؤال األول 
 

اة   المياه   ت َجمَّع   -1 د ِن، من العاِدَمةَ  المياهَ  الم ستَعَْملَة  الم سَم   بِنظامِ  الم سَم ى مجارينِظاِم  ال ِخاللِ  من الم 

ِ  الصَّْرفِ  حي   الص ِ

 .الِمياهِ وَصنابيرِ  الَمغاِسلِ  أَْعطالِ  إْصالحَ  إلى َوالِِدي أَْطل ب   . -2

ص ولِ  ش ي وعًا الطَّريقَة  األَْكثَر   -3  اآلبَارِ َحفْر   ِهيَ  الَْجْوفِيَّةِ  الِْميَاهِ إِلَى لِلْو 

 اختار اإلجابة الصحيحة مما يلي
 اء من مصادر الم  -1

 الماء المالح -أ

 الماء العذب -ب

 المياه الجوفية  -ت

 كال مما سبق -ث

 غير صالح للشرب --------------------الماء  -2

 العذب  -أ

 المالح  -ب

 المطر  -ت
 هي األماكن التي يتجمع فيها الماء -------------------- -3

 الخزانات   -أ

 المياه الجوفية   -ب 
 كال مما سبق -ت 

 ء إلي الترب  هو عملية توصيل الما------------------------ -4
 الري   -أ
 الرش -ب 

 التبخير -ت 
 

 فسر لماذا يعالج الماء في محطات تنقية الماء 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                         
ة     ي ال تتسرع    -بالبسملة     ئيابد      -باهلل أوال        استعن   كل األسئلة أنك أجبت على    ي تأكد     -يف اإلجاب

 :......................................................... ةاسم الطالب              : العلوم   المادةاالبتدائي               الرابعالصف الصف :  

 ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ     ـ                ــ

            
 توقيع ويل األمر :                     ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ                                                                               
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 :تقن لم ت : تأتقن

 

 الفصل الرابع  الدرس الثاني الماء  

 ورقة عمل رقم   

 

 بارات الخطاامام العبارات الصحيحة أو خطأ امام الع  √عالمة  صح   ضعيالسؤال األول 
 

نْبورَ  أ ْغلِق   -1  االستِعْمالِ  بَعْدَ  الص 

يٍَّة كَبِيَرةٍ عَلَى الم ِحيطِ  وَماء   البَْحرِ  َماء   ْحتَِويت -2  أَوِ  لِلش ْربِ  َصالِحٍ  غَيْر   فَه وَ  لذا األَْمالحِ ؛ ِمن كَم ِ

َراعَةِ   .الز ِ

 التَّنْقيَةِ  َمَحط اتِ  فِي ي عَالَج   لذا سَالَمِة استِعْمالِِه ؛ نْ مِ  التَّأَك دِ  قَبْلَ  بِالَْماءِ  النَّاِس  تَْزويد  يَتِم   ال -3

 

 اختار اإلجابة الصحيحة  
 ---والبحار ما يقرب من  تتغطي المحيطا -1

 ربع سطح األرض -أ

 نصف سطح األرض -ب

 ثالثة أرباع سح األرض -ت

 كال مما سبق -ث

 ح األرض هو الماء المخزون في الفراغات بين الصخور  تحت سط------------------ -2

 الماء المالح -أ

 الماء العذب -ب

 المياه الجوفية  -ت

 كال مما سبق -ث
 هو ثقب يحفر في األرض ليصل إلي المياه الجوفية---------------------- -3

 البئر -أ
 السدود -ب 

 الخزانات   -ت 
 

 اذكر بعض استخدامات الماء 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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


