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 1ورقة عمل 

 الخالياالموضوع : 

 االسم:                                                

 رابع الصف:

 

 : أضع عالمة صح او خط:  السؤال االول

 (  √).الخلية هي اصغر جزء في المخلوق الحي قادر على الحياة 1

 (   √)األكسجين هو غاز موجود في الهواء.2

 (  × ) الحية لتغيرات البيئة من حولهاال تستجيب المخلوقات .3

 ( √  )الخاليا النباتية لها أجزاء ال يوجد مثيل لها في الخلية الحيوانية.4

 

 : غات فيما يلياكمل الفرأ :السؤال الثاني

 ...الجدار الخلوي ..هناك جدار صلب يحيط بالخلية النباتية يسمي - 1

مجموعة  األعضاء التي تعمل معًا ألداء  وظيفة معينة في الجسم  -2
 ...الجهاز الحيوي.تسمى 

 

 

 معلم المادة : حاتم الصنات



 2ورقة عمل 

 تصنيف المخلوقات الحيةالموضوع : 

 االسم:                                                

 رابع الصف:

 :أختار االجابة الصحيحةالسؤال االول : 

 ..........اتفق العلماء إلى تقسيم المخلوقات الحية إلى ...........1

 ست ممالك  -ج      خمس ممالك    -ب      أربع ممالك   -أ

 ....................مملكة تصنع غذائها بنفسها فقط ............2

 مملكة الحيوان   -ج       مملكة النبات  -ب   مملكة الفطريات  -أ

 ............أكبر مجموعة تصنف إليها المخلوقات الحية.........3

 النوع -ج            الجنس   -ب        المملكة   -أ

 ....إذ أستخدم في ...... الخميرة من أكثر الفطريات استعماال.4

 صنع الشاهي  -ج     صنع المالبس    -بصنع الخبز        -أ

 . المخلوق الوحيد الذي ال يحتوي على نواة ...................5

 النباتات -ج         البكتيريا     -بالفطريات              -أ

العلماء إلى تقسيم المخلوقات الحية إلى ست ممالك اتفق /ؤال الثاني الس
  اذكر واحدة ؟

 مملكة  النباتات

 معلم المادة : حاتم الصنات

 

 



 3ورقة عمل 

 الحيوانات الالفقاريةالموضوع : 

 االسم:                                                

 رابعالصف: 

 ما سبب تسمية الحيوانات الالفقارية بهذا االسم ؟:  السؤال االول

 ألنها ليس لها عمود فقري في أجسامها

 ؟: اذكر مثال على الحيوانات الالفقارية السؤال الثاني

   السرطان

 :االجابة الصحيحة  أختار: الثالث السؤال

 ما الخاصية التي تشترك فيها الرخويات والمفصليات: -1

 غير قادرة على الحركة-ج          ليس لها عمود فقري     -لها عمود فقري         ب -أ

 
 .................لشوكيات الجلد دعامة داخلية تسمى -2

 خارجي -ج         الهيكل الخارجي        -بالهيكل الداخلي                 -أ

 

 الحشرات بواسطة ................................ تتنفس -3

 القصيبات -الخياشيم                          ج -الرئة                    ب -أ

 

 أي األنواع التالية ال يعتبر من أنواع الديدان ؟  -4

 الديدان الحلقية -جعديدة األرجل                   -الديدان المفلطحة      ب -أ

 

 

 معلم المادة : حاتم الصنات

 



 4 ورقة عمل 

 لفقاريةالموضوع : الحيوانات ا

 االسم:                                                

 الصف: رابع

 : ضع عالمة صح او خطأ:  السؤال االول

 (    √ ساعد العمود الفقري الحيوانات على الحركة )  ي  -1

 (    × من األسماك العديمة الفك ) الالفكية ( هو القرش )    -2

 :: أختار االجابة الصحيحة الثاني السؤال

 :أي الحيوانات التالية تكون درجة حرارة أجسامها ثابتة  -1

 الزواحف-ج                        األسماك -ب              الطيور والثدييات -أ

 تنفس بواسطة الرئات فقط وجلدها مغطى بالحراشف ............  -2

  الزواحف -ج                               األسماك -ب              البرمائيات -أ

 ألسماك التي تحتوي على هيكل غضروفي هي ......................ا -3

 األسماك الغضروفية  -األسماك العظمية                     ج -البرمائيات           ب -أ

اتها في الماء وتقضي الجزء األخر على تقضي جزءاً من دورة حي  -4
 الزواحف -جالبرمائيات                  -ب     األسماك   -أهي:    اليابسة

 عظام الطيور مجوفة لكي .......................................  -5

 تكون خفيفة  -ج           تكون مرنة          -تكون صلبة             ب -أ

 ؟ يميز الحيوانات الفقارية عن الالفقارية ما الذي:  الثالث السؤال

 الحيوانات الفقارية لها عمود فقري .

 ؟الفقاريةاذكر مثال على الحيوانات  :الرابعالسؤال 

 الخروف
 معلم المادة : حاتم الصنات

 



 5ورقة عمل 

  أجهزة أجسام الحيواناتالموضوع : 

 االسم:                                                

 الصف: رابع

 : أختار االجابة الصحيحة: السؤال االول

 .......... يساعد على تفكيك الطعام وتحليله.1

  الدورانيالجهاز  -ج         الجهاز الهضمي -ب        الجهاز العصبي -أ

 ........... يدعم الجسم ويحمي األعضاء الداخلية.2

 الجهاز اإلخراجي   -ج             الجهاز التنفسي -ب    الجهاز الهيكلي -أ

 ........الجهاز الذي يتحكم في جميع أجهزة الجسم.3

 الجهاز العصبي -ج          الجهاز اإلخراجي-ب       الجهاز التنفسي -أ

 
 أكتب الرقم المناسب من المجموعة )أ( فيما يناسب من المجموعة )ب(/ الثانيالسؤال 

 )ب(                        )أ(
 من الفضالت  الجسم التخلص  3 الجهاز التنفسي -1
يعمل مع الجهاز الهيكلي ويساعد الحيوان على   2 الجهاز العضلي -2

 الحركة
 نقل األكسجين إلى الدم  1 الجهاز اإلخراجي -3

 

 معلم المادة : حاتم الصنات
 


