
كـفـرمنـدا  –مـدرسـة الـرازي األبـتـدائـيـه   

 أمتحان علوم وتكنولوجيا للصف الرابع

 أسم الطالب _________                أىل عامل احليوانات                    التاريخ ________

 أجب على جميع األسئله

اليت تقسوا على احليوانات, القانون اجلديد  سن "قانون رفاهية احليوانات" خالفا للقوانني السابقهيف بريطانيا . 1
جيرب مريب احليوانات باألهتمام لتوفري كل حاجاهتم.  أكتبوا على األقل ثالثة حاجات جيب على مريب احليوانات 

 توفريها لكي تعيش احليوانات جيدا.

 أ. _______________________________________________________ .

_______________________________________.ب. _______________  

 ج. ______________________________________________________.

 

هل نستطيع القول أن هناك أشياء مشرتكه لكل احليوانات؟   أحط بدائره األجابه الصحيحه. 2  

أ.  ال, تعيش احليوانات يف بيئات حياتيه خمتلفه.     

تختلفه اها أشكال خمتلفه.ب. ال, احليوانات امل    

ج. نعم, كل احليوانات تستطيع العيش بدون مساعدة األنسان.    

د. نعم, كل احليوانات تتغذى , تتنفس, تتطور , تتكاثر وتستطيع احلركه.     

 



أعطي مثالني لتكيف بالسلوك حليوانات يف بيئتها.. 3  

أ.  ___________________________________________      

ب.___________________________________________     

 

أعطي مثالني لتكيف مببىن اجلسم حليوانات يف بيئتها.. 4  

أ.  ___________________________________________     

ب. ___________________________________________    

 

أقرأ القطعه وأجب على األسئله. 5  

هكذا جسمه بعيد عن األرض الساخنه. يستطيع اجلمل العيش أيام كثريه يف الصحراء بدون شرب  أرجل اجلمل طويله جدا ,
املاء. عندما جيد اجلمل املاء, يستطيع شرب كميات كبريه يف وقت قصري.  اجلمل خيرج للمرعى يف ساعات الصباح الباكر أو 

أقدام اجلمل عريضه ومتنع غرزها يف رمل الصحراء.عند الغروب. يف هذه الساعات يكون الطقس بارد أكثر يف الصحراء.   

جسم اجلمل مع بيئته الصحراء؟ __________________________________يتالئم مبنى أ. كيف   

   ____________________________________________________________  

_______________اجلمل مع بيئته الصحراء؟ _____________________ يتالئم سلوكب. كيف   

    .____________________________________________________________  

 



أكتب على األقل مخسة حيوانات تعيش يف بيئتك القريبه.. 6  

.__________  ,__________ ,___________ ,_________ , ________ 

الذي تصفه اجلمله. المميز الحياتيأكتب جبانب كل مجله . 7  

يفرش الطاووس ريشه اجلميل. ___________________. أ.    

 ب. أنثى السلحفاه تسبح يف أجتاه الشاطئ وتزحف على اليابسه لكي تضع بيضها داخل حفر يف رمال شاطئ البحر.

     .______________________  

_________.ج. يفرش الطري جناحيه وينجح يف القبض على الفراشه اليت تطري يف ااهواء. ___________  

 د. يرتفع احلوت فوق سطح املاء ويستنشق ااهواء.  __________________. 

 

. أذا كانت الغيوم كائن حيما بينهما فيربيع وتغريد تناقشوا . 8  

أن الغيوم هي كائن حي ألنه يتحرك.تغريد قالت       

يها كل املميزات احلياتيه.صحيح أن  الغيوم تتحرك ولكنها ليست كائن حي ألن ال يوجد لد ربيع قال     

_________________________________________  من منهم صدق في قوله ؟ فسر.    

  .__________________________________________________________  

 

 بالنجاح والتوفيق يا طاليب األعزاء

 


