
 

 ام الفحم –مدرسة المتنبي االبتدائية 
 ____ الرابع للصف  علومامتحان 

 التاريخ: ___________                          ________________________ :االسم

 
 : 1الّسؤال 

 نباتات   أربع   أخذوا. أعلى إلى معي ن   نبات   نمو   على ربة  الت   نوع   تأثير   فحُص  هدُفها تجربة   ب  طال أجرى
 مرور   بعد   .الت ربة نوع   عدا ما( واْلماء وعيةاأل اْلحرارة، درجة  : مثل  ) متماثلة   ظروف في ورب وها ُمتماثلة  

ص ف   .الن باتات ارتفاع قاسوا أي ام عد ة    :ي  اْلبيان الر سم   بواسطة   الت جربة   نتائج   بالط ال و 

 الّنموُ  على الّتربةُ  نوعُ  تأثيرُ 
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 عالمات ( 8) :اْلبياني   الر سم   في اْلمعروضة اْلمعطيات   الت الي اْلجدول في ُاكتب .أ

 بالّسنتيمترات الّنبات ارتفاع الّتربة نوع

  

  

  

  

 ) عالمتان ( سم؟ 8 إلى الن بات ارتفاع وصل تربة نوع أي   في .ب
 

 
 

 

 

 

 توصي ال تي الت ربة نوع هو ما .الت جربة في فحصه تم   ال ذي الن وع من نباتات يزرعوا أن زارعونمُ  أراد .ج
 )عالمتان ( .إجابتك علِّل باستعمالها؟ اْلمزارعين
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 - 1 - الصف الرابع                                                         امتحان في العلوم والتكنولوجيا                                            

 



 

 - 2 - الصف الرابع                                                         امتحان في العلوم والتكنولوجيا                                            

 عالمات ( 3)  2الّسؤال 

ذا كان عليهم أن ما. شاهََد أوالٌد حيوانًا صغيًرا في الحقل وأرادوا أن يفحصوا إذا كان ينتمي إلى فئة الحشرات

  يَْفَحصوا؟

1 لَْون الجسم 

2 َعَدد األرجل 

3 َحْجم الّرأس 

4 َشْكل الحركة 

 

 عالمة ( 41)   3الّسؤال 

أمامك رسوم لعدد من اْلحيوانات. صنِّف، في اْلجدول التّالي، هذه اْلحيوانات بحسب اْلمجموعة الّتي تنتمي إليها: 

 الفَْقريّات.مجموعة اْلفَْقريّات أو مجموعة ال

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 عالمات ( 1)  4الّسؤال 

اّدعى رامي بأّن الماء هو ُمَركِّب حّي في البيئة، ألن الماء يَْجري. لم تُوافق نَعيمة على هذا االّدعاء.أيّهما على 

 يفّسران إجابتك. اُكتُب تعليلَْين حّق، حسب رأيك؟

 ...................................................................................................................: 1التّعليل 

  ...................................................................................................................: 2التّعليل 

 ب. مجموعة الالفقريّات أ. مجموعة اْلفقريّات

  

  

  

  

  

  

 ضفدعة أفعى حلزون غراب سمكة قرش نملة أسد



 

 - 3 - الصف الرابع                                                         امتحان في العلوم والتكنولوجيا                                            

 عالمات ( 8) 5الّسؤال 

 .صنّف الحيوانات التالية حسب فعاليتها خالل اليوم

 (  فأر *  قطة  *   نحلة *   غراب   *   كلب   * بعوضة    * سام ابرص  *  بلبل  ) 

 ............................................................................................................: حيوانات نهارية

 ..............................................................................................................:  حيوانات ليلية

 .....................................................................................................:  حيوانات نهارية وليلية

 

 عالمات ( 5)  6الّسؤال 

 اكتب في االماكن الفارغة التالية ) تكيف بمبنى الجسم / تكيف بالسلوك (:

 ............................توجد لالسماك زعانف تمّكنها من التحرك في الماء  -1

 ............................ ترصد سمكة الفريالة لفريستها دون ان تتحرك -2

 ............................ يخزن الخلد الغذاء في مخازن ليتغذى عليها في ايام تكون التربة جافة -3

 ............................ توجد للنورس اغشية سباحة بين اصابع قدميه، بواسطتها يسبح جيدا -4

 ............................ يلتقط سرطان الرمال الغذاء بمساعدة كّماشاته -5

 

 عالمات ( 41)  7الّسؤال 

 بأي مميز حياتي يتعلق سلوك الحيوانات التالية:

 ............................ تضع انثى سلحفاة البحر بيضا داخل حفرة عميقة على شاطئ البحر -1

 ............................ يرتفع الحوت فوق سطح الماء ويستنشق الهواء -2

 ............................ يفرش الطاووس ذنبه المثير -3

 ............................ سرب من الطيور يمر فوقنا -4

 ............................ الفراشة التي تطير في الهواء على الضفدع يقبض -5

 

 

 عالمات ( 6)  8الّسؤال 

 :وجدت فاطمة في الحقل شرنقة فراشة

 نقة قبل ذلك .......................أ. ماذا كانت الشر

 ب. ماذا سيتطور من هذه الشرنقة ....................

 ج. اكتب مراحل تطور الفراشة بالترتيب ................................................................................



 

 - 4 - الصف الرابع                                                         امتحان في العلوم والتكنولوجيا                                            

 عالمات ( 8)  9الّسؤال 

 نسان / اارة لالنسان(:اكتب بجانب كل حشرة )مفيدة لال

 النطاط .........................                .........          ..دودة القز ............           

 ..............النحلة ............                   البعواة .......................                   

 

 عالمات ( 5) بونوس  

 التي تليها األسئلة عن أج بْ  ثم   التالية المعلومات قطعة اقرأ

ك صيد أْذُرع للمرجانة. فقاري ة ال بحري ة حي ة كائنات هي المرجانات   بواسطتها ت ْمس 
  مستعمرة هي المرجاني ة الشعاب. عليها وتتغذ ى البحر في تعيش صغيرة حي ة كائنات

 .السنين ماليين خالل ببطء عمرةالمست هذه تتكو ن. المرجانات من ماليين فيها
  من األنواع آالف توجد بيوت كثيرة، وفيها تعيش الشعاب في التي المرجانات بين

 شقائق البحر، فرس البحر، حلزون البحر، أفعى البحر، ُقْنُفذ البحر، ُسلحفاة: منها البحري ة، الحيوانات
 .الدالفين بعض وحت ى السمكة األخطبوط، السرطان، البحر،

ُ

ُ

 المرجاني ة الشعاب
01ُالسؤالُ

ف ت واحدة حياتي ة ميزة اكتبْ  ف التي الجملة وانس خ   القطعة، في ُوص    . الحياتي ة الميزة هذه ت ص 
  :الميزة...................................................................................... 

  :ُفها  .........................................................................الجملة التي ت ص 



 

 - 5 - الصف الرابع                                                         امتحان في العلوم والتكنولوجيا                                            

 00السؤالُ
اكتب اسم  هاسم وبجانب ، القطعة من حيوان أسماءاكتب . حيوانات كثيرة المرجاني ة الشعاب في

 .إليهاالتي ينتمي  المجموعة
   

     .................: فقريات/ال فقريات  .................... :الحيوان اسمُ:مثال

 ُ..................: فقريات/ال فقريات  .................... :الحيوان اسمُ

 

01ُالسؤالُ
ف جملة أي    المرجاني ة؟ الشعاب في األنواع ت ن وُّع ت ص 
 

1 صيد أْذُرع ولها فقاري ة ال حيوانات هي المرجانات. 
2 صغيرة حيوانات على تتغذ ى المرجانات. 
3 السنين ماليين خالل المرجاني ة شعابال تتكو ن.  
4 مختلفة حيوانات تعيش المرجاني ة الشعاب في. 
 

 

 

 
 

 فقريات الدالفين

 * نتمنى لكم النجاح يا أبطال *

 

 طاقم العلوم والتكنولوجيا


