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ذكرة مراجعة مادة م
 العلـــــــــــــوم

 للصف الخامس االبتدائي
الفصل الدراسي األول         

 م 2017/  2016
 

 

 

 اعداد مدرسة المادة :          المعلمة األولى:       يعتمد مديرة المدرسة:

 هادية عباسأ / خيرية العسكري         أ / فاطمة مشيمع               أ / 
 

 

 

 

 

 مملكة البحرين
 وزارة التربية و التعليم

 مدرسة كرانة االبتدائية للبنات
 قســـــــــــــــــــم العلــــــــــــــوم

 

 .............................................اسم التلميذة : 

 .................الصف : الخامس / 

المدرسي ..  الكتابهذه المذكرة ال تغني عن 
 استعيني باألنشطة و اإلختبارات القصيرة في الدفتر.
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 الدرس األول : العالقات في األنظمة البيئيةالفصل الثالث : التفاعالت في األنظمة البيئية                       

 الشكل ثم أجيبي عن األسئلة التي تلي. . تأمليلشكل أدناه يوضح نظاماً بيئياً ( ا1س

 

 

 

 

 

 

 

 ......طحالب..........،  .....أعشاب......،  .بط...... ما العوامل الحيوية في النظام الموضح ؟

 ...........ضوء ، تربة.......،  ........هواء........،  .....ماء..... ما العوامل الالحيوية في النظام الموضح ؟

 ......................................(.كمية الماء، الغذاء) النباتات... ؟ البطيسبب زيادة أعداد  التي ةالمحددل ما العوام

 ( ما نوع العالقة بين المخلوقات التالية؟2س

 نوع العالقة العبارة
 تبادل منفعة األشنات ) فطر + طحلب (. .1

 تعايش األوركيدا و األشجار العمالقة. .2

 تطفل و اإلنسان. اإلسكارسدودة  .3

 تبادل منفعة . األكاسيا ةالنمل و شجر .4

 تعايش . القرش و سمك الريمورا .5

 ( التفكير الناقد : 3س

 األمراض. في المقابل تنقل لإلنسانو  يتوفر لها المسكن و الغذاء،جسم اإلنسان ، حيث  بكتيريا السالمونيال داخلتعيش 

 ..........تطفل..... و اإلنسان؟ السالمونيال ما نوع العالقة بين  -

 .....االنسان..يتضرر أي المخلوقين  ........بكتيريا........... ؟ يحصل على الفائدةأي المخلوقين  -

 ............تعتمد عليه كغذاء و مأوى..... في قتل اإلنسان؟ البكتيرياسبب لماذا ال تت -

 
############################################################## 

 الوحدة الثانية : األنظمة البيئية 
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 الدرس الثاني : التكيف و البقاءالفصل الثالث : التفاعالت في األنظمة البيئية                                

 ( أكتبي المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات التالية.1س

 ( الصفات التي تساعد المخلوقات الحية على البقاء في بيئاتها. ........تكيف)....... -1

 ( من طرق التكيف يحدث فيه تعديل في سلوك المخلوق الحي. .تكيف سلوكي)..... -2

 ( تغييرات في تراكيب الجسم الداخلية أو الخارجية. .تكيف تركيبي)........ -3

 لمخلوق الحي مطابق لشكل بيئته .( من أنواع التمويه ، يكون شكل ا ..تشبه...........)..... -4

 ( تشبه حيوان بحيوان آخر أقوى منه لحماية نفسه من األعداء. ....محاكاة)...... -5

 ( ما أهمية التكيف للمخلوقات الحية؟2س

 .....البقاء في البيئة.....-3..... الحصول على الغذاء.... -2....   حماية من االعداء...-1

 . المخلوقات الموضحة في الصور التالية لتكيف تركيبي و اآلخر سلوكيمثالين أحدهما (  أكتبي 3س

 

 

 

 

 نوع التكيف الثعبان تكيفات نوع التكيف البومة تكيفات

 عيون واسعة
 ريش كثيف –مخالب 

 غدد سامة تركيبي
  

 تركيبي

 تركيبي تمويه سلوكي تصطاد ليال

 

 

 

 

 

############################################################## 

 نوع التكيف القطبي األرنب تكيفات التكيفنوع  تكيفات الطيور نوع التكيف الفيل تكيفات

 قطيع
 الصغير يمسك ذيل أمه

 تركيبي فرو  سلوكي الهجرة سلوكي

 سلوكي بيات شتوي تركيبي منقار ، أجنحة  تركيبي خرطوم ، اذن كبيرة
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 الدرس األول : الدورات في الطبيعةالفصل الرابع : الدورات و التغيرات في األنظمة البيئية                         

 على كوكب األرض.احدى الدورات في الطبيعة ( الرسم التخطيطي المقابل يشير إلى 1س

 ما اسم الدورة ؟ -

 ......دورة الماء....

 . على الشكلالماء دورة مراحل أكتبي  -

 تبخر ، تكثف ، هطول  -

 ما أشكال الهطل ؟ -

 ....برد، . ...ثلج، .... .مطر.....

 

 على كوكب األرض.احدى الدورات في الطبيعة ( الرسم التخطيطي المقابل يشير إلى 2س

 ما اسم الدورة ؟ -

 .كربون..............
في  إلى الغالف الجويينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون  -

 العمليات التالية:
 ... ......التنفس....... -1

 ..........االحتراق....... -2
 يستخدم النبات غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية  -

 ...البناء الضوئي.....
 المخلوقات الحية و بعد ماليين السنين يتحول إلى.... يتحلل.....يعود الكربون إلى التربة عندما  -

 كالنفط و الغاز الطبيعي و الفحم................. وقود احفوري...............

 على كوكب األرض.احدى الدورات في الطبيعة  ( الرسم التخطيطي المقابل يشير إلى3س

 ما اسم الدورة ؟ -

 .....نيتروجين........
 برق.... يتم تثبيت النيتروجين في الهواء بـواسطة -
 يتم تثبيت النيتروجين في التربة بواسطة -

 التي تنمو على جذور....... بكتيريا مثبتة...
 .........البقوليات.......

تتحلل و تلقي ...تعيد الحيوانات النيتروجين إلى التربة عندما  -
 .............فضالت

 ( التفكير الناقد : ) مشكلة و حل (4س

 ...........زراعة بقوليات..... -1 عة . ماذا تقترحين عليه أن يفعل ؟مزارع يشكو من عدم صالحية تربته للزرا

 ............اضافة سماد....... -2

############################################################ 
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 الدرس الثاني : التغيرات في األنظمة البيئيةالفصل الرابع : الدورات و التغيرات في األنظمة البيئية                       

 في على أسباب تغير األنظمة البيئية.( أكملي المخطط التالي ، لتتعر1س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أكملي الجمل التالية بالكلمات / الجمل المناسبة.2س

 ...........انقراض...... عندما يموت آخر فرد في الجماعة الحيوية نقول أن هذا النوع -1

 : بسببتتعرض المخلوقات الحية لخطر اإلنقراض  -2

 .....التلوث........ و تدمير الموطن...... و .....الصيد الجائر......

 من الحيوانات المهددة باإلنقراض في مملكة البحرين : -4

 ..... و البلبل البحريني  ، المها العربي ، غزال الريم ، بقر البحر ، النمر العربي، طيور الحبارى.......

 من جهود مملكة البحرين للمحافظة على الحيوانات المهددة باإلنقراض  -5

 .تقليل التلوث....   -3.......تحديد موعد الصيد  ..... -2   ......العرين إنشاء محمية.... -1

 

######################################################################### 

 

 

 

 مخلوقات حية ظواهر طبيعية اإلنسان

 ...قطع أشجار.. -1

 ...التلوث.-2

 إزالة الغابات ....-3

 ...تفجير الجبال 

 ..قندس......-1

 ....سرب الجراد.... -2

 المرجان -3

 .براكين..... -1

 ....زالزل...-2

 فيضان .-3

 .....أعاصير ، جفاف
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 الدرس األول : معالم سطح األرضالفصل الخامس : سطح األرض المتغير                                        

 قراءة علمية 115 -114الفقرات ص

 ( الشكل المجاور يبين أغلفة األرض. تأملي الشكل ثم أجيبي عن األسئلة .1س

 ......4.....ما عدد أغلفة األرض؟  -1

 .............جوي.......الحرف ) أ ( يشير الى الغالف  -2

 .............صخري.........الحرف ) ب ( يشير الى الغالف  -3

 .............مائي......... الحرف ) ج ( يشير الى الغالف -4

 الغالف الذي توجد فيه المادة الحية -5

 ........د....و يشير له الحرف  ..........الحيوي............يسمى الغالف  

 

 ( أكنبي أسماء طبقات األرض على الشكل التخطيطي المقابل.2س

 

 

 

 

 

 ( التفكير الناقد : ما طبقات األرض التي يوجد فيها النفط و المعادن النفيسة؟3س

 ....................................الغالف الصخري..........................................

 ( يتغير شكل سطح األرض بتحرك صفائح الكرة األرضية.4س

 الصور أدناه توضح كيفية تحرك الصفائح ، ماذا ينتج عن كل حركة؟ 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة : أرضنا المتغيرة 

أأ

 ج بب

د

صفيحتان عن بعضهما البعض ينتج  تتباعدعندما 
 .........محيطات........

صفيحة من صفيحة أخرى و تنثني ينتج  تقتربعندما 
 ......جبال......

 قشرة ارضية

 وشاح

 لب
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 الدرس الثاني : الزالزل و البراكينالفصل الخامس:  سطح األرض المتغير                                         

 .و عالمة )     ( أمام العبارات غير الصحيحة فيما يلي( أمام العبارات الصحيحة    √( ضعي عالمة )  1س

الزلزال هو هزة مفاجئة في القشرة (      √)     -1
 األرضية.

 
 ( التسونامي هو زلزال في المحيط.     √)     -4
 

  644( تقع معظم الزالزل على عمق يقل عن  خطأ)     -2
 كم.

 كم 80االجابة الصحيحة :  

أقوى من الزلزال  7( الزلزال الذي قوته       √)    -5
 .5الذي قوته 

 

 .ريختر ( تقاس قوة الزلزال بمقياس       √)    -3
 

( يسمى موقع حدوث الزلزال تحت سطح       √)     -6
 الزلزال. بؤرةاألرض 

 
 ( الصدع - المركز السطحي للزلزال –( حددي على الرسم التخطيطي التالي كالً من) بؤرة الزلزال 2س

 

 

 

 

 

 

 ( مشكلة و حل :3س

 تكرار حدوث الزالزل في أراضيها . ما اإلجراءات الواجب اتباعها لتفادي أخطار الزلزال؟تعاني بعض الدول من 

 ..............بناء مباني بمواصفات عالية الجودة.... -2.........توزيع نشرات تثقيفية ..... -1

 .............تدريب المواطنين على ا..... -3

 سجلي على المخطط األجزاء التي يتركب منها البركان. (4س

 

 

 

 

 

 
 ماجما

 غازات و رماد

 الالبة

فتحة 
البركان



8 

 

 

 أملئي المخطط التالي بالبيانات الصحيحة. (5س

 

 

 

 

 

 ( التفكير الناقد : 6س

 تكون األراضي المحيطة بالبراكين غنية بالزراعة غالباً . لماذا؟

قد تحمل االماجما معها الكثير من المعادن  من باطن االرض عند خروجها .
.............................................................................. 

 ...............حرات...................لموجودة سابقاً في شبه الجزيرة العربية ؟ ماذا يطلق على البراكين ا( 7س

############################################################### 

 الدرس األول : التجوية و التعرية و الترسيبالفصل السادس:  التجوية و التعرية و التربة                               

 ( أكتبي المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات التالية.1س

 (  عملية نقل التربة و فتات الصخور من مكان آلخر. ......تعرية......)  -1

 (  عملية تفتيت الصخور . ....تجوية........)  -2

 (  هبوط و استقرار فتات الصخور في مكان ما. .........ترسيب......)  -3

 ( أكملي المخطط التالي:2س

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع البراكين

 هامدة نشطة

 ساكنة

 ً قد تثور في  لن تثور أبدا نشطة دائما
 أي وقت

التجوية

..كيميائية.. .فيزيائية...

دون أن تتفتت الصخور 
يتغير تركيبها

تفاعل المواد الكيميائية 
و تفتتهاالصخور مع 

 أحد العوامل العوامل

مياه ........
..المتحركة

........
درجة .....

.......الحرارة
......

 .......تجمد الماء..

....الرياح..

المطر ......
...الحمضي
.........
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 ( مشكلة و حل:3

 بالمباني األثرية ؟ما األضرار التي تلحقها األمطار الحمضية 

 ..................................تتلف المباني............................. 

 

 الدرس الثاني : التربةالفصل السادس:  التجوية و التعرية و التربة                                              

 خليط فتات صخور و دبال.....؟  التربة ما مكونات( 1س

 ( الشكل المجاور يوضح نطاقات التربة. أكملي الجدول التالي بالبيانات المطلوبة.2س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كيف يتم المحافظة على التربة؟4س

 تسميد -1

 .دورة زراعية -2

 حراثة كنتوية-3

 مصدات الرياح. -4

 مصاطب.  -5

 متبادلةأشرطة 

 

 

 

رقم 
 محتويات النطاق النطاقاسم  النطاق

1 
 أ 

 سطحية
جذور نباتات و كمية كبيرة من 

 الدبال

2 
 ب

 تحت سطحية
فتات صخور وكمية قليلة من 

 الدبال

3 
 صخور كبيرة ج


