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أوراق عنل الصف الرابع ابتدائي الفصل الدراسي األول 4112هـ
( غير محلول )

مادة التوحيد :الدرس األول

عرف التوحٌد........................................................................... .
اذكر نوع التوحٌد الذي ٌشمل هذه العبادات
 -1اعتقاد أن ال مالك إال هللا
 -2هللا السمٌع البصٌر

( توحٌد ) ............................

( توحٌد ) ............................

 -3ال نسجد إال هلل ( توحٌد ) ............................
 -4ال نذبح إال هلل ( توحٌد ) ............................
 -5هللا ٌبصر كل شًء ( توحٌد ) ............................
 -6ال خالق إال هللا ( توحٌد ) ............................
 " -7واعبد ربك حتى ٌأتٌك الٌقٌن " ( توحٌد ) ............................
 " -8هو الرحمن الرحٌم " ( توحٌد ) ............................
 " -9هللا الذي خلقكم ثم رزقكم " ( توحٌد ) ............................
ٌ " -11دبر األمـــــر ( توحٌد ) ............................

اخرت اإلجابة الصحيحة
( ٌتجه للتوحٌد – ٌتجه للشرك )
 -1الطفل لو ترك بدون تأثٌر من أبوٌه فإنه
( الصالة – الصٌام – التوحٌد )
 -2الفطرة هــــــــــــــــــــــً :
(الشرك – العبادة – التوحٌد )
 -3أساس جمٌع األعمال :

مادة التوحيد :الدرس األول

( محلول )

عرف التوحٌد .التوحٌد هو إفراد هللا فً ربوبٌته وألوهٌته وأسمائه وصفاته
اذكر نوع التوحٌد الذي ٌشمل هذه العبادات
 -1اعتقاد أن ال مالك إال هللا

( توحٌد الربوبٌة )

 -2هللا السمٌع البصٌر ( توحٌد األسماء و الصفات )
 -3ال نسجد إال هلل ( توحٌد األلوهٌة )
 -4ال نذبح إال هلل ( توحٌد األلوهٌة )
 -5هللا ٌبصر كل شًء ( توحٌد األسماء والصفات )
 -6ال خالق إال هللا ( توحٌد الربوبٌة )
 " -7واعبد ربك حتى ٌأتٌك الٌقٌن " ( توحٌد األلوهٌة )
 " -8هو الرحمن الرحٌم " ( توحٌد األسماء والصفات )
 " -9هللا الذي خلقكم ثم رزقكم " ( توحٌد الربوبٌة )
ٌ " -11دبر األمـــــر ( توحٌد الربوبٌة )
اخرت اإلجابة الصحيحة
( ٌتجه للتوحٌد – ٌتجه للشرك )
 -1الطفل لو ترك بدون تأثٌر من أبوٌه فإنه
( الصالة – الصٌام – التوحٌد )
 -2الفطرة هــــــــــــــــــــــً :
(الشرك – العبادة – التوحٌد )
 -3أساس جمٌع األعمال :

أوراق عنل  -مادة  :االجتناعيات واملواطهة – الصف  :الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول
( غير محلــول )

الدرس األول – الدراسات االجتماعية
 -1ما الدراسات االجتماعٌة ؟ .....................................................
 -2من نماذج الدراسات االجتماعٌة دراسة .............................................. :
 -3تفدنً الدراسات االجتماعٌة فً التعرف على ..................................... :
 -4وطنً على الخرٌطة جزء من .............................. :

 -5عنما أتحدث عن بطوالت الملك عبد العزٌز فإننً أتحدث فً أي فرع من الدراسات االجتماعٌة ؟ .................
 -6عندما أمٌز موقع وطنً على الخرٌطة فإننً أتحدث فً أي فرع من الدراسات االجتماعٌة ؟ ..........................

الدرس الثاني  :التاريخ
ما التارٌخ ؟ ..............................................................
 -2عندما ندرس التارٌخ فإننا ندرس .......................................... :
 -3كان الملك عبد العزٌز حرٌصا على .................................. :
 -4المؤرخ هو ...................................................... :
 -5اآلثار هً ............................................... :
ٌ -6بحث المؤرخ عن ............................................... :
 -7من أسئلة التارٌخ ؟ ...............................
 -8الحاضر ٌأتً قبله  .................. :وٌأتً بعده ..................
 -9وطنً المملكة العربٌة السعودٌة  :قلب العرب والمسلمٌن ألن فٌه ...................................................
 -11كان الناس ٌكتبون األحداث قدٌما على ............................................ :
 -11نجح الملك عبد العزٌز فً استرداد الرٌاض ومعه رجاله عام  1319هـ
ماذا حدث ؟ ..................
..................................

متى حدث ؟ ..................

من شارك فً الحدث ؟

 -12صورة برج المملكة وبرج الفٌصلٌة تعبر عن ( الماضً – الحاضر – المستقبل )
 – 13صورة توضٌحٌة لغزوة بدر الكبرى تعبر عن ( الماضً – الحاضر – المستقبل )
 – 14إنجازات وطنً فً رؤٌة  2131تعبر عن ( الماضً – الحاضر – المستقبل )

أوراق عنل  -مادة  :االجتناعيات واملواطهة – الصف  :الرابع االبتدائي – الفصل  :الدراسي األول
( محلـــول )

الدرس األول – الدراسات االجتماعية

 -1ما الدراسات االجتماعٌة ؟ الدراسات االجتماعٌة هً علوم تساعدنً على فهم جوانب كثٌرة فً الحٌاة
 -2من نماذج الدراسات االجتماعٌة دراسة  :التارٌخ  ،الجغرافٌا  ،االقتصاد  ،الحكومة ( ما هً الدولة ؟ )
 -3تفٌدنً الدراسات االجتماعٌة فً التعرف على  :وطنً المملكة العربٌة السعودٌة
 -4وطنً على الخرٌطة جزء من  :الوطن العربً الكبٌر
 -5عنما أتحدث عن بطوالت الملك عبد العزٌز فإننً أتحدث فً أي فرع من الدراسات االجتماعٌة ؟ التارٌخ
 -6عندما أمٌز موقع وطنً على الخرٌطة فإننً أتحدث فً أي فرع من الدراسات االجتماعٌة ؟ الجغرافٌا

الدرس الثاني  :التاريخ
 -1ما التارٌخ ؟ التارٌخ هو دراسة الماضً لالستفادة منه فً الحاضر والمستقبل
 -2عندما ندرس التارٌخ فإننا ندرس  :الناس و األحداث فً الماضً
 -3كان الملك عبد العزٌز حرٌصا على  :خدمــة شعبه وحماٌة وطنه
 -4المؤرخ هو  :الشخص الذي ٌدرس الماضً وٌكتب عنه
 -5اآلثار هً  :األدلة المهمة للتارٌخ
ٌ -6بحث المؤرخ عن  :األدلـــة إلثبات شًء ما
 -7من أسئلة التارٌخ ؟ ماذا حدث ؟ متى حدث ؟ كٌف حدث ؟
 -8الحاضر ٌأتً قبله  :الماضً وٌأتً بعده المستقبل
 -9وطنً المملكة العربٌة السعودٌة  :قلب العرب والمسلمٌن ألن فٌه مهبط الوحً وقبلة المسلمٌن
 -11كان الناس ٌكتبون األحداث قدٌما على  :الجلد أو الورق أو الخشب أو الصخر
 -11نجح الملك عبد العزٌز فً استرداد الرٌاض ومعه رجاله عام  1319هـ
ماذا حدث ؟ استرداد الرٌاض

متى حدث ؟  1319هــ

من شارك فً الحدث ؟ الملك عبد العزٌز ورجاله

 -12صورة برج المملكة وبرج الفٌصلٌة تعبر عن ( الماضً – الحاضر – المستقبل )
 – 13صورة توضٌحٌة لغزوة بدر الكبرى تعبر عن ( الماضً – الحاضر – المستقبل )
 – 14إنجازات وطنً فً رؤٌة  2131تعبر عن ( الماضً – الحاضر – المستقبل )

أوراق عنل فقه الصف الرابع – الفصل الدراسي األول  4112هــ

الدرس األول  :نعمة المـــاء
س 1اذكر فوائد الماء .
الماء ٌستخدم فً الزراعة وإنبات الزرع – الماء ٌستخدم فً الطهارة – الماء ٌستخدم فً الشرب للكائنات الحٌة – الماء
أساس الحٌاة
س 2ما واجبنا نحـــو الماء ؟
الماء نعمة تستوجب الشكر – ٌجب المحافظة على الماء وعدم اإلسراف فً استخدامه وترشٌد استخدام الماء هدي نبوي
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
س 3كٌف نحافظ على الماء ؟
نحافظ على الماء بالتقلٌل من استخدامه فً الغسٌل والطهارة اتباعا لهدي النبً صلى هللا علٌه وسلم ومن ذلك أٌضا
استخدام عملٌة الرش فً الزراعة وتركٌب صنابٌر تقلل من استهالك الماء وعمل صٌانة ألنابٌب المٌاه

الدرس الثانً  :الماء الطهور
ٌنقسم الماء إلى قسمٌن ........الماء الطهور  ......... ، ...............الماء النجــس ..........................
نحصل على الماء الطهور من  ....مٌاه األمطار  .... ، ....مٌاه البحار  ..... ، ...مٌاه العٌون واآلبــار ..... ، .....
مٌاه األنهــــار ....
نستعمل الماء الطهور فً  ..الغسٌل والنظافة  .... ، ........الطهارة  ... ، .....غسل المالبس .......
حكم الماء الطهــور ٌ .... :صح التطهر به ........
الماء الطهور هـــو  ..... :الماء الذي لم ٌتغٌر بالنجاسة ...........
ماذا ٌحدث للماء إذا خالطه طاهر ولم ٌتغٌر ؟ ٌ .....ظل ما ًء طهــــورً ا وٌصح التطهر به ........
ماذا ٌحدث للماء إذا خالطه طاهر وتحول إلى شًء آخر ؟  .........ال ٌجوز التطهر به .....

أوراق عنل لغيت الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول –  4112هــ

الدرس األول  :مراجعة مكتسباتً السابقة
 من الحروف الشمسٌة : -من الحروف القمرٌة :

( غٌر محلـــول )

............ ، ............ ، ............ ، ............ ، ............ ، ............

............ ، ............ ، ............ ، ............ ، ............ ، ............

 -الحرف المشدد  ............أولهما  ............واآلخر

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

 التاء  ............تنطق ها ًء عند الوقف -من عالمات الترقٌم وتوضع فً نهاٌة الجملة

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

 -من عالمات الترقٌم وتوضع بٌن الجمل التً تذكر السبب فً حصول ما قبلها

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

 من عالمات الترقٌم وتأتً بٌن الجمل التً تحمل التأثٌر والعواطف مثل التعجب والفرحوالدهشة
 التنوٌن نون ساكنة تلحق آخر  ....................نطقا ال  ....................ووصال ال -أنواع التنوٌن  :تنوٌن بــ  ....................وتنوٌن بــ  ....................وتنوٌن بــ

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

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

االسم المبدوء بــ  ....................التعرٌف ال ٌقبل التنوٌــن

الرسول محمد  -صلى هللا علٌه وسلم  -هو آخر األنبٌاء والمرسلٌن  ،فبه ختمت الرساالت من
إنسان على وجه األرض اإلٌمان ب ِه .
السماء إلى األرض ؛ لذلك وجب على كل
ٍ
المؤمنون بال ّنبً محمد هم الموحدون ح ًّقـا ؛ ألن اإلسالم فً حقٌقته دٌن التوحٌد والطاعة
هلل ورسوله  ،فهنٌئا لمن اتبع النور الذي أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم .
استخرج من القطعة السابقة
 كلمة منونة تنوٌن ضم -كلمة فٌها مد بالواو

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

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

 -كلمة فٌها حرف مشدد

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

 كلمة مبدوءة بــ ( ال ) الشمسٌة كلمة مبدوءة بــ ( ال ) القمرٌة كلمة مختومة بتاء مربوطة -كلمة مختومة بتاء مفتوحة

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

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

لماذا وجب على كل إنسان أن ٌؤمن برسالة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ؟
....................................................................................................................................

الوحدة األولى  :صحـتــــــً والبٌئة
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :ما من مسلم ٌغرس غرسا أو ٌزرع زرعا
......................................................................................................................................
 ..................................................................................................................أكمل الحدٌث

المفهوم من الحدٌث الشرٌف أن اإلسالم ر َّغــب فً

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

ما النعمة التً قٌل عنها أنها أغلى مفقود وأرخص موجود ؟

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

 االسم الذي ٌد على واحد ٌسمى  ....................مثل قلم  ،تفاحة ، .................... ،واالسم الذي ٌدل على اثنٌن أو اثنتٌن ٌسمى  ....................مثل  :طرٌقان  ،غٌمتٌن ،
 .................... ،....................واالسم الذي ٌدل على ثالثة فأكثر ٌسمى  ....................مثل  :طالب
 ،سماعات .................... ، ....................
....................

 أرتب الجمل اآلتٌة ألحصل على فقرة مترابطة  ،وأكتبها مع مراعاة االلتزام بعالماتالترقٌم
 فقلت ٌا أبً ما أصعب عمل الفالح ! ذهبت مع أبً إلى المزرعة بالقرٌة وٌجهز األرض الستقبال مٌاه الري وهناك شاهدت الفالح ٌعمل بجد تحت أشعة الشمس وأخرج أبً الحانً من حافظته نقودا ووضعها فً مالبس الفالح المعلقة على الشجرة فقال أبً  :إن الفالح هو عماد اقتصادنا ٌا أحمد ؛ لذا ٌجب أن نكافئه............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................ ............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

أوراق عنل لغيت الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول –  4112هـــ

الدرس األول  :مراجعة مكتسباتً السابقة

( محلـــول )

 من الحروف الشمسٌة  :ت  ،ث  ،د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،س  ،ش -من الحروف القمرٌة  :أ  ،ب  ،ع  ،غ  ،ج  ،ي  ،و  ،ف

 الحرف المشدد  ...حرفــان  ....أولهما  .....سـاكـــن  ...واآلخر ...متحــرك ... التاء  ...المربــوطــــة  ......تنطق ها ًء عند الوقف من عالمات الترقٌم وتوضع فً نهاٌة الجملة  ....النقطــة ..... من عالمات الترقٌم وتوضع بٌن الجمل التً تذكر السبب فً حصول ما قبلها  ...الفاصلةالمنقـــوطــة ....
 من عالمات الترقٌم وتأتً بٌن الجمل التً تحمل التأثٌر والعواطف مثل التعجب والفرحوالدهشة  ...عالمــة التعجـــب .....
 التنوٌن نون ساكنة تلحق آخر  ...االســـم  ...نطقا ال َّ ...خطــا  ...ووصال ال  ..وفقــا ...
 أنواع التنوٌن  :تنوٌن بــ  ...الضـــم  .....وتنوٌن بــ ....الفتـــح  .....وتنوٌن بــ .....الكســـر .............
االسم المبدوء بــ  ...ال  .......التعرٌف ال ٌقبل التنوٌــن
الرسول محمد  -صلى هللا علٌه وسلم  -هو آخر األنبٌاء والمرسلٌن  ،فبه ختمت الرساالت من
إنسان على وجه األرض اإلٌمان ب ِه .
السماء إلى األرض ؛ لذلك وجب على كل
ٍ
المؤمنون بال ّنبً محمد هم الموحدون ح ًّقـا ؛ ألن اإلسالم فً حقٌقته دٌن التوحٌد والطاعة
هلل ورسوله  ،فهنٌئا لمن اتبع النور الذي أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم .
استخرج من القطعة السابقة
 كلمة منونة تنوٌن ضم  ...محمد .......... -كلمة فٌها مد بالواو  ...الرسول ..........

 كلمة فٌها حرف مشدد  ....كل .......... كلمة مبدوءة بــ ( ال ) الشمسٌة  ...النــور ......... كلمة مبدوءة بــ ( ال ) القمرٌة  .....التوحٌــد ....... كلمة مختومة بتاء مربوطة  .....الطاعة .......... كلمة مختومة بتاء مفتوحة  .....الرساالت ............لماذا وجب على كل إنسان أن ٌؤمن برسالة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ؟
 ......ألن رسالة النبً محمد هً خاتمة الرساالت وشاملة على كل الرساالت ...........

الوحدة األوىل  :صحـتــــــي والبيئة
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :ما من مسلم ٌغرس غرسا أو ٌزرع زرعا
 .....فٌأكل منه طٌر أو إنسان أو بهٌمة إال كان له به صدقة ..........
المفهوم من الحدٌث الشرٌف أن اإلسالم ر َّغــب فً  ....الزراعة والغرس ما ٌنفع المخلوقات
وتتب على ذلك أجر الصدقة ...........................
ما النعمة التً قٌل عنها أنها أغلى مفقود وأرخص موجود ؟  ......نعمـــة المــاء ..........

 االسم الذي ٌد على واحد ٌسمى  ....مفر ًدا  ..........مثل :قلم  ،تفاحة  .... ،طرٌق ، ..... ....سٌارة  .....واالسم الذي ٌدل على اثنٌن أو اثنتٌن ٌسمى  ..مثنى  .....مثل  :طرٌقان ،
غٌمتٌن  .... ،عالمٌن  ...... ، ............قصٌدتان  .........واالسم الذي ٌدل على ثالثة
فأكثر ٌسمى  ....جمعًا  ..........مثل  :طالب  ،سماعات  ... ،أفران ..... ، ...........
معلمـات ............

 أرتب الجمل اآلتٌة ألحصل على فقرة مترابطة  ،وأكتبها مع مراعاة االلتزام بعالماتالترقٌم
 فقلت ٌا أبً ما أصعب عمل الفالح ! ذهبت مع أبً إلى المزرعة بالقرٌة وٌجهز األرض الستقبال مٌاه الري وهناك شاهدت الفالح ٌعمل بجد تحت أشعة الشمس وأخرج أبً الحانً من حافظته نقودا ووضعها فً مالبس الفالح المعلقة على الشجرة . -فقال أبً  :إن الفالح هو عماد اقتصادنا ٌا أحمد ؛ لذا ٌجب أن نكافئه

 .............ذهبت مع أبً إلى المزرعة بالقرٌة  ،وهناك شاهدت الفالح ٌعمل بجد تحت أشعة
الشمس  ،وٌجهز األرض الستقبال مٌاه الري  ،فقلت ٌا أبً ما أصعب عمل الفالح !  ،فقال
أبً  :إن الفالح هو عماد اقتصادنا ٌا أحمد ؛ لذا ٌجب أن نكافئه  ،وأخرج أبً الحانً من
حافظته نقودا ووضعها فً مالبس الفالح المعلقة على الشجرة ............................ .

أوراق عنل رياضيات الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول –  4112هــ
( غٌر محلول )

س1
اكتب القٌمة المنزلٌة للرقم الذي تحته خط
3745984
5164328712
758132456

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

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

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

اكتب العدد بالصٌغتٌن التحلٌلٌة واللفظٌــة
65943872
......................................................................................................................................................................................................................................

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

اكتب العدد بالصيغتين القياسية واللفظية
64444444 + 04444 + 0444 + 44 + 3
......................................................................................................................................................................................................................................

21111111 + 5111111 + 91111 + 4111 + 211
.......................................................................................................................................................................................................................................

اكتب العدد بالصٌغتٌن القٌاسٌة والتحلٌلٌة
خمسة وستون ملٌونا  ،وثالث مئة وسبعة وعشرون ألفا  ،وست مئة واثنان
.......................................................................................................................................................................................................................................

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

مئتان وسبعة مالٌٌن وخمس مئة وثالثة وعشرون ألفا  ،وتسعــة
.......................................................................................................................................................................................................................................

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

قارن بٌن العددٌن باستعمال < = ، > ،
2537

2547

3689143

45167
3689134

9653276327

45168

256891232

9653376327

256891232
431116

431126

اكتب رقما مناسبا لتكون الجملة صحٌحة
< 654386

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

< 8543943

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

> 548532

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

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

> 298659

أوراق عنل رياضيات الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول –  4112هــ
اكتب القٌمة المنزلٌة للرقم الذي تحته خط
3745984

044444 .........................................

0444 .................................... 5164328712
758132456

( محلــول )
.........................................

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

54444444 ...............................

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

اكتب العدد بالصٌغتٌن التحلٌلٌة واللفظٌــة
65943872
64444444 + 5444444 + 044444 + 44444 + 3444 + 044 + 04 + 2 ........
 ........خمسة وستون مليونا وتسع مئة وثالثة وأربعون ألفا وثمان مئة واثنان وسبعون

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

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

اكتب العدد بالصيغتين القياسية واللفظية
64444444 + 04444 + 0444 + 44 + 3
64400443 ...........

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

ستون مليونا وسبعة عشر ألفا وثالثة وأربعون

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

21111111 + 5111111 + 91111 + 4111 + 211
.....................

 ............ 25404244خمسة وعشرون مليونا وأربعة وتسعون ألفا ومئتان

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

اكتب العدد بالصٌغتٌن القٌاسٌة والتحلٌلٌة
خمسة وستون ملٌونا  ،وثالث مئة وسبعة وعشرون ألفا  ،وست مئة واثنان
65320642 .........................

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

64444444 + 5444444 + 344444 + 24444 + 0444 + 644 + 2 .........

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

مئتان وسبعة مالٌٌن وخمس مئة وثالثة وعشرون ألفا  ،وتسعــة
240523440 ...........

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

244444444 + 0444444 + 544444 + 24444 + 3444 + 0 ..........

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

قارن بٌن العددٌن باستعمال < = ، > ،
2537

<

3689143
9653276327

2547
>

45167
3689134

<

<

256891232

9653376327

431126

45168
=

>

256891232

431116

اكتب رقما مناسبا لتكون الجملة صحٌحة
654300 ........ < 654386

240000 ........... > 548532

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

0543050 ............. < 8543943

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

200660 .......

.........

.........

> 298659

أوراق عنل علــوم الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول –  4112هــ
( غٌر محلول )

الدرس األول  :الخالٌا
 -1ما الخلٌة ؟

................................................................................................................
 -2اذكر حاجات المخلوقات الحٌة لتظل عل قٌد الحٌاة .
.............................................................................................................
 -3قارن فً جدول بٌن الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة
....................................................................................................................
 -4من الخصائص الممٌزة للمخلوقات الحٌة  ...................وٌعنً إنتاج أفراد جدٌدة للنوع
 -5المخلوقات الحٌة تحتاج إلى  ....................كــً تنمو وبعضها ٌحصل على الطاقــة من .......
الغذاء إال أن  ........................تصنع غذاءها بنفسها
 -6الكائنات الحٌة تستجٌب لتغٌرات  .....................من حولها كما ٌحدث فً النبات أن ٌنمو فً اتجاه
الضوء وهذا ما ٌعرف بــ ..............................
 -7عرف السٌتوبالزم .
..................................................................................................................
 -8عرف النســٌـج .
.....................................................................................................................
 -9عرف العضو .
..............................................................................................................

ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة اخلاطئة
 -جمٌع األنسجة فً العضو الواحد متشابهة

)

(

 جمٌع الخالٌا فً النسٌج الواحد متشابهة ( -القلب عضو من أعضاء جهاز الحركة (

)
)

أوراق عنل علــوم الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي األول –  4112هــ
الدرس األول  :الخالٌا

( محلـــول )

 -1ما الخلٌة ؟
الخلٌة هً أصغر وحدة فً بناء المخلوق الحً  ،وهً وحدة بناء الكائن الحً
وأجسام المخلوقات الحٌة تتكون خلٌة أو أكثر
 -2اذكر حاجات المخلوقات الحٌة لتظل عل قٌد الحٌاة .
الماء – الغذاء – األكسجٌن – مكان تعٌش فٌه ( الموطن )
 -3قارن فً جدول بٌن الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة
الخلٌة النباتٌة
بها جدار خلوي ٌدعمها
بها بالستٌدات خضراء مملوءة بالكلوروفٌل
فجوتها العصارٌة كبٌرة

الخلٌة الحٌوانٌة
لٌس لها جدار خلوي بل لها غشاء خلوي
ال تحتوي على الكلوروفٌل
فجوتها العصارٌة صغٌرة

 -4من الخصائص الممٌزة للمخلوقات الحٌة  ....التكاثر  ........وٌعنً إنتاج أفراد جدٌدة للنوع
 -5المخلوقات الحٌة تحتاج إلى  ......الطاقة  ......كــً تنمو وبعضها ٌحصل على الطاقة من .......
الغذاء إال أن  ........النباتات  ........تصنع غذاءها بنفسها .
 -6الكائنات الحٌة تستجٌب لتغٌرات  ......البٌـئــــة  ...........من حولها كما ٌحدث فً النبات أن ٌنمو
فً اتجاه الضوء وهذا ما ٌعرف بــ  .......االنتحاء الضوئً ........
 -7عرف السٌتوبالزم .
مادة شبه سائلة فً الخلٌة تحتوي على بعض المواد الكٌمٌائٌة المهمة.

 -8عرف النســٌـج .
مجموعة من الخالٌا المتماثلة تجتمع وتتعاون معا لتؤدي وظٌفة محددة .
 -9عرف العضو .
مجموعة من األنسجة تجتمع معا لتكون العضــو لٌقوم بوظٌفة محددة .

ضـــــع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة اخلاطئة
 -جمٌع األنسجة فً العضو الواحد متشابهة

(

 -جمٌع الخالٌا فً النسٌج الواحد متشابهة (





)

 -القلب عضو من أعضاء جهاز الحركة ( ) 

)

أوراق عنل مادة العلوم الصف الرابع االبتدائي  ،الفصل الدراسي األول  4112هــ
الفصل الثاني ( المملكة الحيوانية )

الدرس األول  :الحيوانات الالفقارية

نسخــة يجيب الطالب بنفسه

اسم الطالب ............................................................................................... /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة مما يلي :
 -1الالفقارٌات هً حٌوانات لها عمود فقري (

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

 -2لبعض الفقارٌات غطاء صلب ٌحمٌها (

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

 -3تصنف الالفقارٌات إلى سبع مجموعات

( ................

ٌ -4تكون جسم االسفنجٌات من طبقتٌن

(................

)
)

)

 -5الالسعات لها أجزاء تسمى لوامس تنتهً بخالٌا السعة
 -6قندٌل البحر من االسفنجٌات (

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

)

(................

)

)

 -7تتكون أجسام الدٌدان المفلطحة من ثالث طبقات () .................
 -8المرجان من الالسعات () .................
اكتب المصطلح العلمــي
 -1لها جلد ٌحمل أشواك ولها هٌكل داخلً (

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

)

 -2مجموعة تشمل الروبٌان والسرطان () ................
 -3حٌوانات الفقارٌة وتعٌش فً أصداف

(................

)

 -4المجموعة األكبر عددا فً الالفقارٌات () ................
 -5أبسط أنواع الدٌدان () ................
أكمل العبارات التالية
 -1دودة األرض من

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

 -2تنقسم المفصلٌات إلى أربع مجموعات :

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

، ................ ، ................ ،

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

أوراق عنل مادة العلوم الصف الرابع االبتدائي  ،الفصل الدراسي األول  4112هــ
الدرس األول  :الحيوانات الالفقارية

الفصل الثاني ( المملكة الحيوانية )

نسخــة محلــــولة

اسم الطالب ............................................................................................... /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة مما يلي :
 -1الالفقارٌات هً حٌوانات لها عمود فقري (
 -2لبعض الفقارٌات غطاء صلب ٌحمٌهــا (
 -3تصنف الالفقارٌات إلى سبع مجموعات (
ٌ -4تكون جسم االسفنجٌات من طبقتٌن (

)



)



)



)



 -5الالسعات لها أجزاء تسمى لوامس تنتهً بخالٌا السعة (
 -6قندٌل البحر من االسفنجٌات (



)

 -7تتكون أجسام الدٌدان المفلطحة من ثالث طبقات (
 -8المرجان من الالسعات (





)



)

)

اكتب المصطلح العلمــي
( شوكيات الجلد )

 -1لها جلد ٌحمل أشواك ولها هٌكل داخلً
 -2مجموعة تشمل الروبٌان والسرطان

( المفصليــات )

 -3حٌوانات الفقارٌة وتعٌش فً أصداف

( الرخويات )

 -4المجموعة األكبر عددا فً الالفقارٌات

( المفصليــات )

 -5أبسط أنواع الدٌدان

( الديدان المفلطحــة )

أكمل العبارات التالية
 -1دودة األرض من

.....

الديدان الحلقية

........

 -2تنقسم المفصلٌات إلى أربع مجموعات  ...... :الحشرات
 ...... ،القشريات  ....... ، ..........العنكبيــات .........

........

 ......... ،عديدة األرجل

اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها

........

( غيــر حلـــول )

 -1تصنف الالفقارٌات إلى ( سبع – ثمان – ثالث ) مجموعات
 -2من الالفقارٌات ( الحصان – سمكة البلطً – دودة األرض )
 -3لشوكٌات الجلد دعامة داخلٌة تسمى ( الهٌكل الداخلً  -القشرٌات – العمود الفقري )
 -4الصفة التً تشترك فٌها الالسعات والدٌدان
 لها عمود فقري تعٌش داخل أجسام الحٌوانات غٌر قادرة على الحركــة لٌس لها عمود فقـــري -5الروبٌان من ( الفقارٌات – الالفقارٌات – الزواحف )
 -6دٌدان معظمها غٌر ضار ( الدٌدان األسطوانٌة – الدٌدان الحلقٌة – الدٌدان المفلطحة )

اذكر المجموعات التً تصنف إلٌها الالفقارٌات
-1

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

-5

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

-2

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

-6

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

-3

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

-7

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

-4

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

-8

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

( حملـــول )

اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها
 -1تصنف الالفقارٌات إلى ( سبع – ثمان – ثالث ) مجموعات
 -2من الالفقارٌات ( الحصان – سمكة البلطً – دودة األرض )

 -3لشوكٌات الجلد دعامة داخلٌة تسمى ( الهٌكل الداخلً  -القشرٌات – العمود الفقري )
 -4الصفة التً تشترك فٌها الالسعات والدٌدان
 لها عمود فقري تعٌش داخل أجسام الحٌوانات غٌر قادرة على الحركــة لٌس لها عمود فقـــري -5الروبٌان من ( الفقارٌات – الالفقارٌات – الزواحف )
 -6دٌدان معظمها غٌر ضار ( الدٌدان األسطوانٌة – الدٌدان الحلقٌة – الدٌدان المفلطحة )

اذكر المجموعات التً تصنف إلٌها الالفقارٌات
 -1االسفنجٌات  -2الالسعات ( الجوفمعوٌات )
 -5المفصلٌات  -6الدٌدان المفلطحة

 -3الرخوٌات

 -7الدٌدان األسطوانٌة

 -4شوكٌات الجلد
 -8الدٌدان الحلقٌة

علوم الصف الرابع  ،الدرس الثاني  :احليوانات الفقارية

( غري حملــول )

أكمل العبارات التالٌة بكلمات صحٌحة علمٌا مما درســت
ٌ -1عد جزء من الهٌكل الداخلً الذي ٌدعم الجسم

( ) ...............................

 -2الطٌور والثدٌٌات من ( ) ...............................
 -3مادة مرنة تحتوي علٌها هٌاكل األسماك الالفكٌة والغضروفٌة ( ) ............................
 -4تضم السحالً والثعابٌن والسالحف ( ) ...............................
ٌ -5غطً اجسامها الرٌش ( ) ...............................
 -6تضم الفقارٌات سبع طوائف هــــً ) ............................... ( :
، ............................ ،............................ ، ............................ ، ............................
............................ ، ............................ ، ............................
اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها
 -1األسماك والبرمائٌات فقارٌات ( ثابتة درجة الحرارة – متغٌرة درجة الحرارة – تعٌش
خارج الماء وداخله )
 -2تقسم الفقارٌات إلى ( خمس – ست – سبع ) طوائف
 -3تستخدم بعض الفقارٌات ( التكاثر – الماء – الغذاء ) لتحافظ على درجة حرارة أجسامها
 -4األكثر تنوعا من بٌن مجموعات الفقارٌات ( الطٌور – الزواحف – األسماك العظمٌة )
 -5الكنعد والهامور من األسماك ( الالفكٌة – العظمٌة – الغضروفٌة )

 -6البرمائٌات ( الفقارٌات – تبدأ حٌاتها على الٌابسة – تبدأ حٌاتها فً الماء )
 -7تضع البرمائٌات بٌضها ( على الٌابسة – على أوراق األشجار – فً الماء )
 -8إذا جف جلد البرمائٌات فإنها ( تتكاثر – تنمو – تموت )
 -9تختلف الزواحف عن البرمائٌات

( أنها الفقارٌة  -جلدها جاف  -تعٌش فً الماء )

 -11حٌوانات متغٌرة درجة الحرارة وتعٌش على الٌابسة ( الزواحف – الطٌور – الثدٌٌات )
 -11مما ٌساعد الطٌور على الطٌران
 العظام الخفٌفة الرئات القوٌة شكل األجنحة جمٌع ما سبق -12الثدٌٌات فقارٌات ( متغٌرة – ثابتة – منخفضة ) درجة الحرارة
 -13أهم صفة ممٌزة للثدٌٌات أنها

( تتحرك – ترعى صغارها – تتكاثر )

 - 14فقارٌات لها رئات وتتنفس عن طرٌق الجلد أٌضا ( الزواحف – الطٌور – البرمائٌات )

علوم الصف الرابع  ،الدرس الثاني  :احليوانات الفقارية

( حملــول )

أكمل العبارات التالٌة بكلمات صحٌحة علمٌا مما درســت
ٌ -1عد جزء من الهٌكل الداخلً الذي ٌدعم الجسم

(  ........العمود الفقــري ) ...........

 -2الطٌور والثدٌٌات من (  ...........الفقارٌات ) ...........
 -3مادة مرنة تحتوي علٌها هٌاكل األسماك الالفكٌة والغضروفٌة (  ......الغضروف ) ..........
 -4تضم السحالً والثعابٌن والسالحف (  .......الزواحـــف ) .............
ٌ -5غطً اجسامها الرٌش (  .......الطٌـــور ) ...........
 -6تضم الفقارٌات سبع طوائف هــــً :
 .......األسماك الالفكٌــة ، ........
 .....البرمائٌات  ........ ، ..........الزواحـــــف

 ......األسماك الغضروفٌــة

، ........

، .........

 ........األسماك العظمٌــة

 ........الطٌــور

، .......

، ........

 .......الثدٌٌات ..........

اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها
 -1األسماك والبرمائٌات فقارٌات ( ثابتة درجة الحرارة – متغٌرة درجة الحرارة – تعٌش
خارج الماء وداخله )
 -2تقسم الفقارٌات إلى ( خمس – ست – سبع ) طوائف
 -3تستخدم بعض الفقارٌات ( التكاثر – الماء – الغذاء ) لتحافظ على درجة حرارة أجسامها
 -4األكثر تنوعا من بٌن مجموعات الفقارٌات ( الطٌور – الزواحف – األسماك العظمٌة )
 -5الكنعد والهامور من األسماك ( الالفكٌة – العظمٌة – الغضروفٌة )

 -6البرمائٌات ( الفقارٌات – تبدأ حٌاتها على الٌابسة – تبدأ حٌاتها فً الماء )
 -7تضع البرمائٌات بٌضها ( على الٌابسة – على أوراق األشجار – فً الماء )
 -8إذا جف جلد البرمائٌات فإنها ( تتكاثر – تنمو – تموت )
 -9تختلف الزواحف عن البرمائٌات

( أنها الفقارٌة  -جلدها جاف  -تعٌش فً الماء )

 -11حٌوانات متغٌرة درجة الحرارة وتعٌش على الٌابسة ( الزواحف – الطٌور – الثدٌٌات )
 -11مما ٌساعد الطٌور على الطٌران
 العظام الخفٌفة الرئات القوٌة شكل األجنحة جمٌع ما سبق -12الثدٌٌات فقارٌات ( متغٌرة – ثابتة – منخفضة ) درجة الحرارة
 -13أهم صفة ممٌزة للثدٌٌات أنها

( تتحرك – ترعى صغارها – تتكاثر )

 - 14فقارٌات لها رئات وتتنفس عن طرٌق الجلد أٌضا ( الزواحف – الطٌور – البرمائٌات )

هدية مو األستاذ  /فارس نبيل إىل موقع  ( :تو عــرب ) ألنه خيدم العنلية التعلينية

