الفصل / 4

االسم

المهارة ( ) 2

مادة العلوم الصف الرابع

تقويم املهارات

(تحديد الوظائف األساسية للمخلوقات الحية)

السؤال األول ( :أ) أختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي وذلك بتظليل الدائرة الصحيحة :
 -1حركة نبات دوار الشمس مع ضوء الشمس تعد مثاال على . ........................
االستجابة
ج
إخراج الفضالت
ب
التكاثر
أ
 -2زيادة طول املخلوق احلي يعد مثاال على . ............................................
إخراج الفضالت
ج
احلركة
ب
النمو
أ
 -3إنتاج خملوقات حية جديدة من النوع نفسه يعرف باسم . ........................
التنفس
ج
التكاثر
ب
التغذية
أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ب) أكمل المخطط التالي:

الوظائف األساسية للمخلوقات احلية
................

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

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

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

.............................
أتقن  مل يتقن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهارة ( ) 3

(تسمية أصغر تركيب في المخلوق الحي مع المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية) *

السؤال الثاني ( :أ) أكمل الفراغات بما أراه مناسبا من الكلمات التالية :

( اخللية – البالستيدات اخلضراء – النواة – اجلدار خلوي )
 .............................. -1تتحكم يف نشاطات اخللية.
 .............................. -2أصغر وحدة أساسية يف أجسام املخلوقات احلية.
 .............................. -3حييط باخللية النباتية ويوفر هلا احلماية والدعامة.
 .............................. -4تساعد اخللية النباتية على صنع الغذاء بواسطة ضوء الشمس.
1

انظر باخللف

(ب) أضع عالمة ( √) أمام العبارات الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارات الخاطئة :
يوجد السيتوبالزم باخللية احليوانية واخللية النباتية وحييط بالنواة.
جسمي يتكون من خاليا وكذلك أجسام النمل والنبات.
حتتوي اخللية احليوانية على بالستيدات خضراء وكلوروفيل.
توجد فجوة عصارية باخللية النباتية مسؤولة عن ختزين املاء والغذاء.
توجد خملوقات حية تتكون أجسامها من خلية واحدة.

1
2
3
4
5

أتقن  مل يتقن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهارة ( ) 4

(تحديد العالقة بين النسيج والعضو والجهاز)

السؤال الثالث ( :أ) أكمل الفراغات بما أراه مناسبا:
جمموعة
منها

خلية

........

جمموعة
منه

........

جمموعة
منه

........

جمموعة

خملوق حي

منها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ب) أصل من العمود ( )1ما يناسبه من العمود (: )2
م

العمود ()1

 1النسيج
 2اجلهاز
 3العضو

اإلجابات

العمود ()2

جمموعة من األعضاء
جمموعة متنوعة من األنسجة
جمموعة من اخلاليا املتشابهة اليت تقوم بنفس الوظيفة
أتقن  مل يتقن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهارة ( ( ) 5تصنيف المخلوقات الحية إلى ممالك)*

السؤال الرابع  :أكتب اسم المملكة التي ينتمي إليها كل مخلوق موضح بالصورة :

( اململكة احليوانية – اململكة النباتية – مملكة الفطريات – مملكة الطالئعيات )

المشروم

الجمل

طحلب

شجرة

............................ ............................ ........................... .......................
انتهت األسئلة

2

أتقن  مل يتقن 
مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

