
 
 االسم:............................                                                         الصف :الرابع 

 ورقه عمل عن االنظمه فى الحيوانات

 السؤال االول اختر االجابه الصحيحه من بين االلواس :-

نظام التحكم الرئيسى فى الجسم هو الجهاز  -1  

العضلى -التنفسى                      د –العصبى                      ج  -الهضمى                  ب -أ  

الجهاز المسؤل عن الحركه فى الجسم هو الجهاز  -2  

العصبى  -االخراجى                    د -الدورى                      ج -ب   العضلى                 -أ  

حيوانات تحتوى على للب مكون من ثالث حجرات  -3  

الثدييات  –الطيور                      د  -البرمائيات                     ج -االسمان                 ب  -ا  

ت السائله فى الحيوانات هو العضو الذى يتخلص من الفضال -4  

المثانه  -الخياشيم                     د -الجلد                          ج –الرئتين                   ب  -ا  

سم 25.........................هوانبوب عضلى طويل يبلغ طوله  -5  

الفم  -االمعاء                        د -ج   المعده                        -المرئ                   ب-ا  

جهاز مسؤل عن عمليه الهضم فى الحيوانات  -6  

العصبى -التنفسى                      د  -الهضمى                      ج  -الجهاز الدورى        ب -ا  

يتكون الجهاز العضلى من  -7  

الخاليا –العضالت                    د  -ج                   الفمرات        -العظام                ب -ا  

جهاز يموم بالتماط االكسجين من الماء او الهواء-8  

الهضمى -الدورى                       د -التنفسى                          ج –العضلى           ب  -ا  



 
 السؤال الثانى:-

-:اكتب وظيفه االعضاء االتيه   

 العضو الوظيفه

 الكبد والكليتين 

  
 الملب

  
 

 الرئتين

  
 

 االمعاء

  
 

 الجلد

  
 االمعاء الغليظه     

 
 
 

 اعداد المعلمه/ساره دمحم 

 



 

 مراجعه على الوحده الثالثه  

الصف :الرابع                         االسم :......................                         

 السؤال االول :-

 اختار االجابه الصحيحه فى كل مما يلى :

العضو المسؤل عن ضخم الدم لكل خاليا الجسم هو ........ -1  

الملب  -ب                               الرئتين                                                    -أ  

المثانه  -د                              المعده                                                     -ج  

كائنات حيه تتكاثر بالتبرعم : -2  

المرجان  -ب                               الهيدرا                                                   -أ  

بيض السمن   -د                                                                      نجم البحر       -ج  

طريمه تصرف لم يكتسبها الحيوان لكنها توجد بصوره غريزيه  -3  

الغريزه -ب                                السلون الموروث                                      -أ  

صفه مكتسبه  -د                                    ب                                السلون المكتس -ج  

يتكاثر نجم البحر عن طريك  -4  

التجدد -ب                                 التبرعم                                                -أ  

االخصاب  -د                                             االنمسام                                 -ج  

العضو المسؤل عن تخزين الفضالت السائله بالجسم  -5  

الرئتين  -ب                           الجلد                                                      -أ  

الكليتين -د                             المثانه                                                 -ج  



 
-السؤال الثانى :  

-اكتب وظيفه االعضاء االتيه :  

 العضو الوظيفه
 الكبد والكليتين 

  
 االمعاء الغليظه

 العظام 
 

 الرئتين 

 المرئ 

 

-السؤال الثالث :  

 عرف كل من

التحول................................................................................................................

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

مده الحياه 

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

 االخصاب .....................................................................................................

 

 مع التمنيات بالتوفيك  

 اعداد المعلمه /ساره دمحم 



 

 مراجعه عامه على الوحده الرابعه

-:اختر االجابه الصحيحه من صندوق الكلمات  

 –االنتخاب الطبيعى   -التاللم  – التكيف  – المحميات –االنمراض  –الفيضانات 
تخزين الماء   –الهجره  –التنوعات  –التمويه   

 

......................باالختالفات بين افراد النوع نفسه .تعرف  -1  

تعرف نظريه داروين باسم ........................... -2  

.............................من االحداث الطبيعيه التى تسبب تغير المواطن البيئيه  -3  

الحى على البماء حيا فى بيئته ....هى سمات بدنيه او سلوكيه تساعد الكائن.................. -4  

تكون هذا الكائنات معرضه ل ال تستطيع الحيوانات التاللم مع تغيرات النظام البيئى  -5

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

  يطلك على استجابه الكائن الحى للتغير اسم ........................ -6

رف هذا ب ...........................عندما تغير الكائنات الحيه لونها لتمتزج بالبيئه يع -7  

يمنع االنسان الحيوانات من  االنمراض بانشاء ............................. -8  

..................عندما التتاللم الحيوانات مع التغير فى االنظمه البيئيه تبحث عن احتياجاتها  -9

 فى مكان اخر.

اء .......................... من مظاهر تكيف الحيوانات فى الصحر -11  

مع التمنيات بالتوفيك   



 
 

    


