
 

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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 هـ1441اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 

 السؤال األول : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :

 وحدة بناء أجسام المخلوقات الحية هي :  -1

 الخلية-جالعضو-بالنسيج -أ

 

 الحيوانية في وجود : ةتختلف الخلية النباتية عن الخلي  -2

 النواة-جالغشاء-بالبالستيداتالخضراء -أ

 

 مجموعة من األنسجة التي تعمل معا ألداء وظيفة محددة هي :  -3

 الكائنالحي-جالعضو-بالجهاز -أ

 

 من الحيوانات الالفقارية : -4

 اإلخطبوط-جالسمك-بالنسر -أ

 

 جميع الطيور والثدييات :  -5

 الفقاريات-جتبيض-بلهاعمودفقري -أ

 

 في الدم هو : نالجهاز الذي يساعد على نقل األوكسجي  -6

 اإلخراجي-جالهضمي-بالتنفسي -أ

 

 المخلوق الذي يصنع غذاءه بنفسه :  -7

 الطحالب-جالسمكالصغير-بالقوقع -أ

 

 استجابة الحيوان للتغير الحادث في بيئته تسمى :   -8

 الموطن-جاالنقراض-بالمواءمة -أ

 

 تتشارك سلسلتان غذائيتان أو أكثر لتكوين :  -9

 التلوث-جالشبكةالغذائية-بالبيئة -أ

 

 ادر الماء على سطح األرض :من مص -11

 جميعماسبق-جالبحار-باألنهار -أ

 

 التوقيع /  المصحح
 الدرجة

 
 31 التوقيع /  المراجع

 علوم المادة / 

 الرابع الصف /

 ساعة ونصف  الوقـت /

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

 المملكة العربية السعودية                     
                                                                                                                                                                                                                           وزارة التعليم                                        

 إدارة التعليم بمحافظة الخرج                     
 مدرسة زيد بن ثابت  االبتدائية لتحفيظ  القرآن الكريم



 

 السؤال الثاني : 

 ( إمام الجمل التالية :  ×( أو )    √ضع عالمة )   -أ    

 يصنفالحبارواإلخطبوطمنالحيواناتالفقارية)( -1

 اتتعدمنالحيواناتالمتغيرةدرجةالحرارة)(األسماكوالبرمائي -2

 الخفاشمنالثديياترغمأنهيطير)( -3

 الجهازالعصبييدعمالجسمويحمياألعضاءالداخلية)( -4

 كجذعشجرة)(االنظامالبيئيصغيرجد -5

 التنافسهوصراعبينالمخلوقاتالحيةعلىالطعاموالماء)( -6


 ( لتحصل على سلسلة غذائية : 4 – 1الكائنات الحية التالية من )  رتب أرقام - ب









).....().....().....().....(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث :

 أكمل العبارات باستخدام الكلمات التالية : - أ

(القلب–االنقراض–الجماعةالحيوية–المياهالجوفية–التلوث–)المحلالت

 ..................هوإضافةاألشياءالضارةإلىالماءوالهواءوالتربة -1

 وادالميتة..................................تسمىالمخلوقاتالتيبتحليلالم -2

 أفرادالنوعالواحدالتيتعيشفينظامبيئيتسمى......................... -3

 ...................هوالعضوالرئيسيفيالجهازالدوراني -4

 منمصادرالماءعلىسطحاألرض.......................................... -5

 .................هواختفاءأوعدموجودكلأفرادالنوعالواحدمنالكائناتالحية.... -6



 أعط مثاال واحد لكل من : - ب

 كائنمحللمثل........................................................ -1

 كائنمنتجمثل......................................................... -2

 فقري...........................................................حيوان -3

 جهازفيجسمالحيوان................................................ -4






