


 1الصفحة  

 هـ1444العام الدراسي  األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس:  .............................................. اسم الطالبة: 

    

 السؤال األول:  

 

 )ب( اكتبي مستويات التنظيم مرتبة من األصغر إلى األكبر: 

1-   ......................... 2-   ......................... 3-   ......................... 4-   ......................... 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 رابع ابتدائي :   الصف  
 : علوم   المادة    

 ة ونصف ساعالزمن   : 
 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة رقم السؤال  

 كتابة  رقًما 

    غير   فقط ل                  األول 

 غير   فقط ل   الثاني 

 غير   فقط ل   الثالث

    غير   فقط ل   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:     )أ( ضعي عالمة )  

 )              (    . لكي نرى الخاليا نحتاج إلى المجهر -1

 )              (  . تصنف دودة األرض من الديدان األسطوانية   -2

 )              (  . الحراشف تغطي أجسام الزواحف -3

 )              (    . الحيوان على الحركةالجهاز التنفسي يساعد  -4

 )              (  األسماك من الحيوانات الفقارية.  -5

 )              (  . األنسان والحيوان والنبات من العوامل الالحيوية  -6

 )              (  بركة الماء مثال على النظام البيئي.   -7

 (             )    تبدأ السلسلة الغذائية بالمستهلكات.   -8

 )              (  يتكون الجهاز الهيكلي من العظام.   -9

 )              (  أكبر مجموعة في الالفقاريات هي الرخويات.  - 10

 )              (  األمثلة على المحلالت النباتات. من  - 11
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 2الصفحة  

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )أ(  السؤال الثاني:

 ........................ ممالكاتفق العلماء إلى تقسيم المخلوقات الحية إلى  -1

 سبعة  ▢ ستة  ▢ خمسة  ▢

 حيوان فقاري متغير درجة الحرارة وجلده رطب يعيش بالقرب من الماء؟   -2

 الثعبان  ▢ الخروف ▢ الضفدع ▢

 جهاز يساعد على تفكيك الطعام وتحليله؟   -3

 الجهاز اإلخراجي  ▢ الجهاز الهضمي  ▢ الجهاز التنفسي  ▢

 غذاءها بنفسها؟ مخلوقات حية تقوم بصنع   -4

 المحلالت ▢ المستهلكات  ▢ المنتجات  ▢

 إضافة أشياء ضارة إلى الماء أو الهواء أو التربة يسمى؟  -5

 التكيف  ▢ التلوث  ▢ المواءمة ▢

 القلب من األمثلة على ؟  -6

 األجهزة  ▢ األنسجة   ▢ األعضاء ▢

 من األنظمة البيئية المائية؟  -7

 الصحراء ▢ البحيرات  ▢ الجبال  ▢

 صراع بين المخلوقات الحية على الطعام والماء يسمى بـ    -8

 التكيف  ▢ التطفل  ▢ التنافس  ▢

 ؟  نات معًااتتغذى على النباتات والحيومخلوقات حية  -9

 منتجات ال ▢ المستهلكات  ▢ قارتة  ال ▢

 يتم إخراج الفضالت عن طريق الجهاز؟   - 10

 الجهاز الدوراني  ▢ الجهاز الهضمي  ▢ الجهاز اإلخراجي  ▢

 

 المصطلحات اختاري المناسب ثم اكتبيه أمام كل تعريف: أمامك مجموعة من  (ب )

 االنقراض(  –الموطن  –الخلية   – الفقاريات  – الالفقاريات  – )الوراثة 

 ...............................................  الحيوانات التي لديها عمود فقري تسمى   .1

 ...............................................  أصغر تركيب في المخلوق الحي يسمى  .2

 ...............................................  مكان يعيش فيه المخلوق الحي .3

 ...............................................  اختفاء جميع أفراد النوع إلى األبد   .4

 ...............................................  األبناء انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى  .5

 

15 



 3الصفحة  

 السؤال الثالث:  

   : بكتابة كلمة نعم أو ل( قارني بين الخلية النباتية والحيوانية أ)

 الخلية النباتية  الخلية الحيوانية  وجه المقارنة 

   الجدار الخلوي 

   النواة 

   السيتوبالزم 

   البالستيدات 

 

 )ب( صلي العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(: 

 )ب( الرقم )أ(

 . منطقة حيوية فيها أشجار كثيرة  الالسعات   -1

 يتحكم في جميع أجهزة الجسم.   الطيور   -2

 لها ريش خفيف وثابتة درجة الحرارة.   الجهاز العصبي   -3

 لها خاليا لسعة.   غابة  ال-4

 

 ج( أعطي مثال واحد لكل مما يلي : )

 .............................................  ثدييات لها كيس    -1

 .............................................  عضو في الجهاز العصبي    -2

 .............................................  من الكوارث الطبيعية   -3

 .............................................  مستهلك في النظام البيئي  -4

 

 

 

 

 

 

 

10 

 انتهت األسئلة طالبتي الجميلة

 بداوم التوفيق والنجاح 
ِ

 مع تمنياتي لك

 معلمة المادة 



 1الصفحة  

 هـ1444العام الدراسي  األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس:  ..................................... .........اسم الطالبة: 

    

 السؤال األول:  

 

 )ب( اكتبي مستويات التنظيم مرتبة من األصغر إلى األكبر: 

1-   ......................... 2-   ......................... 3-   ......................... 4-   ......................... 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 رابع ابتدائي :   الصف  
 : علوم   المادة    

 ة ونصف ساعالزمن   : 
 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة رقم السؤال  

 كتابة  رقًما 

    غير   فقط ل                  األول 

 غير   فقط ل   الثاني 

 غير   فقط ل   الثالث

    غير   فقط ل   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:     )أ( ضعي عالمة )  

 )              (    . لكي نرى الخاليا نحتاج إلى المجهر -1

 )              (  . تصنف دودة األرض من الديدان األسطوانية   -2

 )              (  . الحراشف تغطي أجسام الزواحف -3

 )              (    . الحيوان على الحركةالجهاز التنفسي يساعد  -4

 )              (  األسماك من الحيوانات الفقارية.  -5

 )              (  . األنسان والحيوان والنبات من العوامل الالحيوية  -6

 )              (  بركة الماء مثال على النظام البيئي.   -7

 (             )    تبدأ السلسلة الغذائية بالمستهلكات.   -8

 )              (  يتكون الجهاز الهيكلي من العظام.   -9

 )              (  أكبر مجموعة في الالفقاريات هي الرخويات.  - 10

 )              (  األمثلة على المحلالت النباتات. من  - 11

15 

 نموذج اإلجابة 

  جهاز حيوي  عضو   نسيج الخلية 



 2الصفحة  

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )أ(  السؤال الثاني:

 ........................ ممالكاتفق العلماء إلى تقسيم المخلوقات الحية إلى  -1

 سبعة  ▢ ستة  ▢ خمسة  ▢

 حيوان فقاري متغير درجة الحرارة وجلده رطب يعيش بالقرب من الماء؟   -2

 الثعبان  ▢ الخروف ▢ الضفدع ▢

 جهاز يساعد على تفكيك الطعام وتحليله؟   -3

 الجهاز اإلخراجي  ▢ الجهاز الهضمي  ▢ الجهاز التنفسي  ▢

 غذاءها بنفسها؟ مخلوقات حية تقوم بصنع   -4

 المحلالت ▢ المستهلكات  ▢ المنتجات  ▢

 إضافة أشياء ضارة إلى الماء أو الهواء أو التربة يسمى؟  -5

 التكيف  ▢ التلوث  ▢ المواءمة ▢

 القلب من األمثلة على ؟  -6

 األجهزة  ▢ األنسجة   ▢ األعضاء ▢

 من األنظمة البيئية المائية؟  -7

 الصحراء ▢ البحيرات  ▢ الجبال  ▢

 صراع بين المخلوقات الحية على الطعام والماء يسمى بـ    -8

 التكيف  ▢ التطفل  ▢ التنافس  ▢

 ؟  نات معًاات والحيواغذى على النبات تتمخلوقات حية  -9

 مستهلكات  ال ▢ منتجات ال ▢ قارتة  ال ▢

 يتم إخراج الفضالت عن طريق الجهاز؟   - 10

 الجهاز الدوراني  ▢ الجهاز الهضمي  ▢ الجهاز اإلخراجي  ▢

 

 المصطلحات اختاري المناسب ثم اكتبيه أمام كل تعريف: أمامك مجموعة من  (ب )

 االنقراض(  –الموطن  –الخلية   – الفقاريات  – الالفقاريات  – )الوراثة 

 الفقاريات  الحيوانات التي لديها عمود فقري تسمى   .1

 الخلية  أصغر تركيب في المخلوق الحي يسمى  .2

 الموطن  مكان يعيش فيه المخلوق الحي .3

 االنقراض  اختفاء جميع أفراد النوع إلى األبد   .4

 الوراثة  األبناء انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى  .5
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 3الصفحة  

 السؤال الثالث:  

   : بكتابة كلمة نعم أو ل( قارني بين الخلية النباتية والحيوانية أ)

 الخلية النباتية  الخلية الحيوانية  وجه المقارنة 

 نعم ال  الجدار الخلوي 

 نعم نعم النواة 

 نعم نعم السيتوبالزم 

 نعم ال  البالستيدات 

 

 )ب( صلي العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(: 

 )ب( الرقم )أ(

 . منطقة حيوية فيها أشجار كثيرة 4 الالسعات   -1

 يتحكم في جميع أجهزة الجسم.  3 الطيور   -2

 لها ريش خفيف وثابتة درجة الحرارة.  2 الجهاز العصبي   -3

 لها خاليا لسعة.  1 غابة  ال-4

 

 ج( أعطي مثال واحد لكل مما يلي : )

 ثدييات لها كيس    -1
 ............................................. 

 عضو في الجهاز العصبي    -2
 ............................................. 

 من الكوارث الطبيعية   -3
 ............................................. 

 .............................................  مستهلك في النظام البيئي  -4

 

 

 

 

 

 

 

10 

 انتهت األسئلة طالبتي الجميلة

 بداوم التوفيق والنجاح 
ِ

 مع تمنياتي لك

 معلمة المادة 

 ، الكواال   الكنغر

  الدماغ ، أعضاء الحس 

   ، االمطار  األعاصيرالبراكين ، 

    ماعز ، أرنب ، أسد ، الخ



 

ىالمملكةىالعربوةىالدودوة
 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة الرتبية والتعليم ........
 مكتب التعليم بـ......

 ............ابتدائية 

الرحمــنىىاللهىبدـم
 الرحوــم

 
 
 
 
 

ىىىىى
ىىىىى
ىىىى

ال
دؤ

ال
 

 الدرجـــة

حح
مص
ال

 

راج
الم

ع
 

 كتابة رقمًا

     1سىعلومىالمادةى:

ى:الصف رابعال   2س 
  

ى3سىىىىىىىادمىالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ى
 

  

ى
 

 

 رقمىالجلوسى
ىىىى

  
جم

لم
ا

ع
و

 

   

ىدرجةأربعونى 44

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                                  
 
 
 
 
 

  

 (   )    هً تقسٌمها فً مجموعات على حسب درجة التشابة تنصٌف المخلوقات الحٌة  1

 (   )    ٌتكون النظام البٌئً من عوامل حٌوٌة وعوامل الحٌوٌة    2

 (    )   من االمثلة على شوكٌات الجلد قنفذ البحر 3

 (   )      بفعل الظواهر الطبٌعٌة النظام البٌئً  ٌتغٌر 4

 (   )    ٌدانمحلالت الدمن األمثله على ال 5

 )      (  ٌغطً جسم الزواحف الرٌش  6

 )      ( الخلٌة هً أصغر وحدة فً المخلوق الحً     7

 )      ( الموطن هو المكان الذي ٌعٌش فٌه المخلوق الحً     8

 )      ( تشكل عضو   مجموعة خالٌا 9

 )      ( بالستٌدات خضراءالخلٌة الحٌوانٌة ٌوجد لها  11

   
              

                                                                                                                                                                               
 

  :.( سلسلة الغذائٌةال -النظام البٌئً، -الموطن، -ئٌة،الشبكة الغذا -الخلٌة ،-الهضمً،  )الجهاز                   

 ............(.................. )                                  أصغر تركٌب فً المخلولات الحٌة هً -1

 ...........(..)..................            ٌحلل الجسم الطعام وٌفكن إلى أجزاء بسٌطة فً           -2

 .......(...........).............                                      سلسلتٌن غذائٌتٌن أو أكثر   اتحاد -3

 ...(...........................المكان الذي ٌعٌش فٌه المخلوق الحً وٌالئم طرٌمة عٌشه          ). -4

 ........(....................)...            مخلولات حٌة وأشٌاء غٌر حٌة تتفاعل بعضها مع بعض -5

                                                                                 ........(.......)................                        انتمال الطالة من مخلوق إلى اخر               -6

ى
ىرىالنهائيأدئلةىاالختبا

ىعلومىالصفىالرابع
ىاألولالفصلىالدراديى:ى

 العامىىالدراديى:ى

              هـىى1444ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  

 السؤال األول
 

 مام العبارة الخاطئة(أ  X وعالمة )   مام العبارة الصحٌحة(أ  √ضع عالمة )   أ

 مة المناسبة فً الفراغ المناسب فٌما ٌلً؟ضع الكل ب
 

 
  _______ 

        22 
    
 
  01 

 
 

23 
4 



 
 
 
 
 
 
 

   ... من الشبكة الغذائٌة ٌوضح كمٌة الطاقة فً كل مستوى   -1

 أ لشبكة الغذائٌةا ب هرم الطالة 

 ج المنتجات د التنافس

 ...درجة الحرارة حٌوان ثابت  -2

 أ الضفدع ب سلحفاةال

 ج لسلمندرا د االنسان

 ر نظام بٌبً بسبب ظواهر طبٌعٌة تغٌ ...........هو-3

 أ الفٌضانات  ب  الصٌد الجائر

 ج باإلحتطا د سرب الجراد 

 ... منقرضحٌوان  -4

 أ الصمر ب غزال الرٌم

 ج  الدٌناصور  د بطرٌكلا

 ...جهاز ٌتحكم بجٌع األجهزة الحٌوٌة -5

 أ هضمًالجهاز ال ب  الجهاز الدورانً

 ج الجهاز الهضمً د  عصبًالجهاز ال

 
 

        
 
 
 

 )ب(   ( أ)

أفراد النوع الواحد من -2
 المخلولات الحٌة

 نواع المنمرضة األ  ).....(

مجموعات حٌوٌة من -3
 المخلولات الحٌة

 
)......( 

 الجماعة الحٌوٌة 
 

استجابة المخلوق الحً  -4
  للتغٌر فً البٌئة

 

 من األنظمة البٌئٌة على الٌابسة  
 

 
 الصحراء واألراضً العشبٌة-5
 
 
 
 

).......( 
 

).......( 
 
 

 
 الموائمة والتكٌف

 
 

   

  

 

 الثانًالسؤال 
 

 ضع دائرة على الحرف الذي ٌسبك اإلجابة الصحٌحة  لكل مما ٌلً :
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21 

 الثالثالسؤال 
 

 
 

      8      

 ب ضع الرلم المناسب من العمود )أ( مع ما ٌناسبه أمام العمود ) ب(  



 

 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

م ..................... إدارة التعلي  
  .......................... مكتب التعليم 

........................  مدرسة  

 

  
 

 

 

 

 

:..............................................................................  الطالبأسم   ..........................................  رقم اجللوس  

 

الدرجة  
 رقما  

الدرجة   
 كتابتا  

 التوقيع  أسم املراجع  التوقيع  أسم املصحح  

     

 ن : تتكون األعضاء م  -1

 العضو -د الجهاز  -ج األنسجة -ب خاليا ال -أ

 :  صراع بين املخلوقات الحية على الطعام واملاء  -2

 اإلنتاج  -د البيئة  -ج التنافس  -ب املوطن  -أ

 : اختفاء أو عدم وجود أفراد النوع يسمى  -3

 محاكاة  -د مفترسات  -ج االنقراض  -ب اختباء  -أ

 : يتكون الجهاز العصبي من عضو أساس ي هو  -4

 املعدة  -د الكلية  -ج الدماغ  -ب القلب -أ

 :  بنفسهمخلوق حي يستطيع صنع غذائه  -5

 الفطريات  -د البكتيريا  -ج النباتات  -ب الحيوانات  -أ

 :  في تتشابه الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية -6

 النواة  -د البناء الضوئي  -ج الجدار الخلوي  -ب البالستيدات  -أ

 من الظواهر الطبيعية التي تغير النظام البيئي :  -7

 الهزات األرضية -د االحتطاب  -ج إزالة الغابات  -ب كتظاظ السكاني اال -أ

 يسمى املكان الذي يعيش فيه املخلوق الحي : -8

 ملوطن ا -د العامل الحيوي  -ج الجماعة الحيوية  -ب نظام البيئي ال -أ

 :  اململكةمستويات التصنيف بعد أي مما يلي أكبر   -9

 شعبة ال -د الصنوبر  -ج الطائفة  -ب جنس ال -أ

 أصغر وحدة في املخلوق الحي : -10

 خليةال -د جهاز ال -ج النسيج -ب عضوال -أ

 املادة : علـوم 
 التاريخ :     

االبتدائي  رابعالصف : ال  
ة ونصفالزمن : ساع  

هـ   4144  للعام الدراس ي ول )الدور األول( الفصل الدراس ي األ  اختبار مادة )العلوم(   

-اختر اإلجابة الصحيحة من بين ما يلي :السؤال األول :    

 

 

 

10 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

  

 

 ) ب (   ) أ ( 

ت البرمائيا -1  لها شعر أو فرو يكسو جسمها  ....................  

األسماك -2  جلدها مغطي بحراشف يحميها من فقدان الماء  ....................  

الثدييات -3  تقضي حياتها بين الماء واليابسة  ....................  

الزواحف  -4  يغطي جلدها القشور أو الغضاريف  ....................  
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 السؤال الثاني : ىى                
 -:  ( أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي   X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √)  أ/ضع عالمة                 

  الثديات والطيور من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة 1

  القلب هو العضو الرئيسي في الجهاز الدوراني   2

  يتكون التعاقب الثانوي أسرع من التعاقب األولي  3

  يعمل الجهاز الهضمي على تفكيك الطعام وتحليله   4

  يزداد التنافس في النظام البيئي إذا نقص الغذاء فية  5

  البالستيدات الخضراء موجودة في الخلية الحيوانية  6

مستوى في تصنيف المخلوقات الحية  أصغر المملكة هي  7   

  النسج هو مجموعة من األعضاء  8

                          جهاز التنفسي ينقل اإلشارات الى أجهزة الجسم ال 9

خلوقات الحية الممواطن من قبل اإلنسان يزيد من  إزالة الغابات  10   

 
  -ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية : ج/

( المنتجات,  الوراثة,  التلوث,  المحلالت,عضو ) ال  

إضافة أشياء ضارة إلى املاء والهواء والتربة )  .......................................  (  --1  

مخلوقات حية تقوم بإنتاج غذائها بنفسها)  .......................................  (  -2  

 بأداء وظيفة معينة )  .......................................  (  -3
ً
مجموعة من االنسجة تقوم معا  

ل املواد امليتة للحصول على الطاقةتقوم بعض املخلوقات بتحلي)  .......................................  (  -4  

انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء )  .......................................  (  -5  

-نصل العمود ) أ ( بما يناسبه من  العمود ) ب ( : /أ السؤال الثالث :   

.المخلوقات الحية  اذكر ثالثة من ممالك  – ب   

1- .......................................................        

2- .......................................................           

3-  .......................................................        

 انتهت األسئلة،   

 

 

 

 

_________ 
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جسم الحيوانات .كر ثالثة من أجهزة ذأ –  ج  

1- .......................................................        

2- .......................................................           

3-  .......................................................        

 


