
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4science1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                   

 المملكة العربية السعودية

                                                                                                            ...................................................................................................السم :ا                                                                                                              وزارة التعليم  

 /.........االبتدائي                                                                                                         الصف: رابع 

 ولى لمادة العلوم الفصل الدراسي األول اختبار الفترة األ                                  

 :   / رتبي خطوات الطريقة العلمية 1س

 

 

 

 / للمخلوقات احلية مخس وظائف أساسية اذكري ثالث منها فقط ؟ 2س 

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

 / أ( أكملي :  3س

 ...........................  .هي أصغر وحدة في بناء المخلوقات الحية 
 

  ب( قارني بني اخللية النباتية واخللية احليوانية يف اجلدول التايل: 

 اخللية احليوانية  اخللية النباتية  وجه املقارنة 

   جدار الخلية 

   البالستيدات الخضراء 

   النواة 

 

 

 

 يتبع                                                                                                                                           

                                                                 

 لم تتمكن  متمكن   متقدم  متفوق (*:ممارسة الطريقة العلمية التي يتبعها العلماء في دراسة العلوم بصورة مبسطة 1المعيار )

 لم تتمكن  متمكن   متقدم  متفوق (:  تحديد الوظائف األساسية للمخلوقات الحية2المعيار )

 لم تتمكن  متمكن   متقدم  متفوق (*:تسمية أصغر تركيب في المخلوق الحي مع المقارنة بين الخليتين النباتية والحيوانية 3المعيار )

 أسأل أختبر الفرضية استنتج  أالحظ أكون فرضية

http://www.almanahj.com/#/sa
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 :الثاني مود  ا الع   امام العبارة من األول    بوضع الرقم من العامود /صلي العبارات  4س 
 

 

 

 

 

 

ت املخلوقات احلية إىل ست ممالك اذكري ثالث منها فقط  5س
َ
نِف

ُ
 / ص

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

 / أكملي الفراغات التالية: 6س

 .........................................................  سميت الحيوانات الالفقارية بهذا االسم ألنه •

                                                                                                                                                                                                                             .............................................. مثال على الحيوانات الالفقارية    •
 

 انتهت األسئلة                                                                                                                                                     

 لم تتمكن  متمكن   متقدم  متفوق جهاز(: تحديد العالقة بين النسيج والعضو وال4المعيار )

 جمموعة من اخلاليا تكون-1           
 جمموعة من األنسجة تكون-2
 جمموعة من األعضاء تكون-3

 )    (     نسيج          
 (     خلية   )            
 )     (     عضو          
 )     (  جهاز حيوي           

 لم تتمكن  متمكن   متقدم  متفوق (*: تصنيف المخلوقات الحية الى ممالك 5المعيار )

 لم تتمكن  متمكن   متقدم  متفوق فقارية بهذا االسم مع التمثيل  (*:ذكر السبب في تسمية الحيوانات الال6المعيار )

http://www.almanahj.com/#/sa

