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الصحيحةالعبارةأمام( √)عالمةضع :األولالسؤال

:الصحيحةغيرالعبارةأمام( X)وعالمة

(X)الالبذريةالنباتاتمنالصباريصنف-١

(√)الالزهريةالبذريةالنباتاتمنالصنوبريات-٢

(√).المادة تعتبر من الخواص الطبيعية لها حالة  .٣

(X)أجزاءأربعمنمكونةالزهورجميع-٤

(√)األزهاربعضتلقيحعلىالحيواناتوبعضوالحشراتالرياحتساعد-٥

(√)الجرامهياألجسامكتلةلقيسالمستخدمةالوحدة-٦

(√)وتحميهاالبذورتغطيالنبتةمبيضمنتتشكلالتيالثمرة-٧

(√)الكمونمرحلةفيتكونفإنهاجافةالبذورتكونعندما-٨

(X)الرطوبةلهاتوفرتإذاأقلبكمياتومتنالبذور–٩

(X)العالمفيالحيواناتمنعددااألكثرهيالفقاريةالحيوانات–١٠

(√)الفقاريةالحيواناتمنالجلجليةالحيةتعد-١١

(√)رأسلهليسالفقاريحيوانالبحرقنديل-١٢

(√)قدمهفييوجدالحلزونفم-١٣

(√)الطيرانعلىالقادرةالوحيدةالالفقاريةالحيواناتهيالحشرات-١٤

(X)أذرعخمسمنأقلالبحرلنجم–١٥

(X)لحميهاصلبغالفالبحرقنديلجسميغطي–١٦

(X)وبطنرأسلجسمهاجزئينللحشرات–١٧

(√)ووحلقيطويلذيلللعقرب-١٨

(X)األرجلمنأزواجاربعةولهكالبات للنملة –١٩

األولالدراسيالفصلاألولالعلومالمتحانأسئلةنماذج

٢٠١٩-٢٠١٨الدراسيللعاماالبتدائيالخامسللصف

2 الحميدينورةالمعلمةإعداد-األولالدراسيالفصلاالبتدائيالخامسللصفاألولالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi

WWW.KweduFiles.Com



الالبذريةالنباتاتمن-١

التوليب⃞تباع الشمس       ⃞السراخس       ⃞الصبار            ⃞

البذريةالنباتاتمناألكبرالمجموعة-٢

الحزازيات⃞السراخس               ⃞الصنوبريات              ⃞الزهرية  .    ⃞

نفسهاالنبتةعلىاألزهارمنواحدنوعلهانبتة-٣

القرع⃞البلوط     .⃞النخيل    ⃞الذرة                  .⃞

:التاليةاالختياراتبينمنالصحيحةاالجابةاختر :الثانيالسؤال

فيالبذورشكلتت-٤

الميسم  ⃞المبيض        ⃞السداة              ⃞المتك              ⃞

3

الجافةالثمارمن-٦

عنب⃞قشور الثمار الجوزية        ⃞تفاح            ⃞عنب              ⃞

الفلقتينفيالمختزنالغذاءفيهاينفذالتيالمرحلة-٧

تنبتبذرة⃞بذرة كامنة        ⃞بادرة   ⃞بداية إنبات البذرة   ⃞

واحدةفلقةذاتبذرة-٥

شعير⃞بازالء        ⃞حمص              ⃞بازالء             ⃞
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)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

الشمستباع.١ البذريةالنباتاتمناألكبرالمجموعة ٥

حزازيات .٢ مخاريطلها ٣

صنوبريات .٣ البذورطريقعنتتكاثر ١

سراخس .٤ األوراقأسفلأبواغهاتوجد ٤

الزهريةالنباتات .٥ أكياسفيأبواغهاتنتج ٢

بالمجموعةمنالشكلأوالعبارةاخترالتاليالجدولفي :الثالثالسؤال

أالمجموعةعباراتمنمايناسبهاأمامرقمهاواكتب

)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

المبيض .١ البويضاتينتجالزهرةمنجزء ٤

السبلة .٢ البذورفيهتتشكل ١

السداة .٣ الزهرةبرعمتحمي ٢

المتاع .٤ الزهرةمنالملونالجزء ٥

البتلة-٥ اللقاححبوبينتج ٣

4

)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

لبحرقنديل .١ له صدفة تحمي جسمه الرخو ٢

حلزون .٢ على الغذاءله ثقوب في جسمه للحصول ٤

البحرنجم .٣ له لوامس طويلة ذات خاليا السعة وجسمه رخو ١

االسفنج .٤ له أقدام انبوبية  دقيقة  ٣
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فلقتينذاتبذرة ةالفلقوحيدةبذرة )اختالف(مقارنةحيثمن

٢ ١ الفلقاتعدد

الفلقتينفي فلقتهاحول الغذاءاختزانمكان

بامية-فول–حمص–بازالء شعير-قمح مثال

5

مكسرات تفاح

ثمار الشبهوجه

مكسرات تفاح حيثمن

جاف عصاري الثمارنوع

القطة الحية حيثمن

فقاريةحيوانات-الفقاريالعمودوجود الشبهوجه

دودة البحرنجم حيثمن

فقاريةالحيوانات الشبهوجه

البحرقنديل االسفنج حيثمن

االسعةالخاليافيسم

لوامسهفيالموجودة

كريهةرائحةيصدر هلنفسحمايتهطريقة

العناكب الحشرات حيثمن

الخارجيالهيكلوجود–الفقاري الشبهوجه

العناكب الحشرات حيثمن

٨ ٦ األرجلعدد
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؛التاليةالعباراتمنكلعلىالدالالعلميالمصطلحاكتب :الخامسالسؤال

)تكاثر(نفسهالنوعمنجديدةأفرادإنتاج-١

)تصنيف /صنّف(.واالختالفالشبهأوجهإلىاستناًدامجموعاتإلىتقسيمأوفرز-٢

)صنوبريات(.مخاريطداخلبذورتنتجنباتات-٣

(حافظةجرثومية/ بوغ).خلية دقيقة تنمو إلى نبتة جديدة -٤

(ةسبل). أحد األجزاء ورقية الشكل التي تحمي برعم الزهرة والتي تكون عادة خضراء-٥

(هرةالزعضو التأنيث في –متاع ).  جزء من الزهرة ينتج البويضات التي تنمو لتصبح بذور -٦

(العضو الذكري في الزهرة / سداة ) . الزهرة ينتج غبار الطلع جزء من -٧

(حبوب اللقاح / الطلع غبار ). دقيقة تنتج بذور عند اتحادها ببيضة الزهرة حبيبات -٨

(تلقيح ). انتقال حبوب اللقاح من السداة إلى المتاع -٩

(إخصاب ). اتحاد خلية ذكرية من حبيبة اللقاح ببيضة لتشكيل البذرة  . ١٠

(مبيض).  الجزء السفلي من من المتاع حيث تتشكل البذور -١١

(بويضة). الجزء الداخلي من المبيض والذي يحتوي على بيضة -١٢

(جنين).جزء دقيق من البذرة يمكن أن ينمو ليصبح نبتة جديدة -١٣

(وحيدة الفلقة بذرة ).  بذرة ذات فلقة واحدة وغذاء مختزن خارج فلقتها -١٣

(ذات فلقتين بذرة ).  بذرة ذات فلقتين تختزنان الغذاء -١٤

(كمون ).  مرحلة الرقاد أو الراحة التي تمر بها البذرة -١٥

(اري الفقالعمود ).  سلسلة من العظام المتصلة في الناحية الظهرية من وسط جسم بعض الحيوانات وفي ظهر اإلنسان أيضا -١٦

(يالهيكل الخارج).  غالف خارجي صلب يدعم بعض الحيوانات الالفقارية ويحميها -١٧

(انسالخ ).  طرح الهيكل الخارجي للحيوان والتخلص منه -١٨
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:سليماعلمياتعلياليليلماعلل :السادسالسؤال

.نوعينإلىالنباتاتالعلماءيقسم-١

تكاثرهاطريقة /النباتاتبينواالختالفالشبهأوجهبسبب

ملونةاألزهاربتالت-٢

إليهاالحشراتلتجذب

النباتبعضفياألزهاروجود-٣

البذورلتنتج

سميكالمبيضجدار-٤

 .بداخلهالبيضليحمي

للبذرةغالفوجود-٥

ليحميها

منتصباجسمهامنجزءالحيةتبقي-٦

.الفقاريالعمودوجودبسبب

البحرنجمجسمعلىقاسيغالفوجود /لبحرقنديلجسمفيالسعةخالياذاتلوامسوجود-٧

كريهةرائحةاالسفنجيصدر /الحلزونجسمعلىصلبةصدفةوجود

لحمايته

االسفنجحيوانجسمفيالثقوبوجود-٨

.الغذاءمعهحامالالماءإليهليتدفق
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:أجب عما يلي : السؤال السابع 

كيف ينتج النباتات المادة السكرية ؟  بم تتشابه النباتات كلها ؟-١

.ريةالسكالمادةإلنتاجالشمسضوءمنوالطاقةالكربونأكسيدثانيغازوالماءتستخدم

كيف يصنف العلماء النباتات ؟-٢

والبذريةبذرية /تكاثرهاطريقةحسب

؟والحزازياتالسراخسبذريةالالالنباتاتتتكاثركيف-٣
 .الجرثوميةالحافظات /األبواغطريقعن

كيف تنتج النباتات البذرية البذور ؟ -٤

كيف تختلف النباتات الزهرية والصنوبريات في إنتاج البذور ؟

المخاريطفيالبذورتنتجوالصنوبرياتاالزهارفيالبذورتنتجالزهرية

ماهي أجزاء الزهرة األربعة ؟ اذكر اجزاء الزهرة من الخارج إلى الداخل -٥

متاع–سداة–بتلة–سبلة

تتشكل  البذور ؟/ في أي جزء من الزهرة تنتج–٦

المبيض /المتاعفي

كيف تنتج النباتات ذات النوعين من األزهار البذور ؟–٧

كيف يتشكل كوز الذرة ؟ 

تاعملهاالتياالزهارفيبالبيوضاالسديةذاتاالزهارلقاحفيالذكريةالخليةتتحد

؟األزهارفيالتلقيحيتمكيف-٨

.المتاعإلىالسداةمناللقاححبوبانتقالعند

؟اإلخصابفيالتلقيحيتمكيف-٨

.بالبيضةاللقاححبوبمنذكريةخليةاتحادعند
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كيف تتشكل البذور -٩

البذورلتشكلالمتاعفيببيضةاللقاححبوبمنالذكريةالخليةتتحد

كيف تختلف البذرة وحيدة الفلقة عن البذرة ذات الفلقتين ؟ -١٠

فلقتهاحولمختزنوغذاءواحدةفلقةالفلقةوحيدةللبذرة

 .المختزنالغذاءبهمافلقتينالفقلتينذاتوللبذرة

؟لتنموالكامنةالبذرةإليهتحتاجماذا-١١
 .المناسبةالحرارةودرجةواالكسجينالماء

ماذا تصبح البادرات عندما تنمو ؟ -١٢

ناضجنبات

مالذي تحتاج إليه البادرات لتنضج ؟-١٣

.تربة–الشمسضوء–مناسبةحرارةدرجة–هواء–ماء

كيف تنمو نبتة الفاصوليا من بذرة فاصوليا ؟ -١٤

بادرةلتصبحتنمومناسبةحرارةودرجةأكسجينوماءعلىالكامنةالبذرةتحصلعندما

.ناضجةنبتةثم

؟تتشكلوكيفالثمرةماهي-١٥

.ثمرةكلليشينموبالبذوريحيطالذيالمبيضيكبرعندما،وتحميهالبذورتغطيالثمرة

؟كبيرتينمجموعتينفيالحيواناتالعلماءيصنفكيف–١٦

والفقاريةفقارية

؟غذاءهعلىويحصل؟البحرنجميتنقلكيف-١٧

الرفيعةاالنبوبيةأقدامهخاللمن

؟العناكبعنالحشراتتختلفبم-١٨

أرجل٨لحشراتوللجسمهاجزئينللعناكب/ أرجل٦ولهالجسمهاأجزاء٣للحشرات
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ماذا يحدث في الحاالت التالية : السؤال الثامن 

.عند اإلفراط في الرطوبة للبذور أو عدم توفير الرطوبة لها -١

.اإلنباتبعدحيةالتبقىوقدتنبتالتيالبذورأعدادتقل

عندما يضيق الهيكل الخارجي على الحشرة -٢

االنسالخعمليةتحدث

10

النباتات

التاسعالسؤال التاليالمخططأكمل : : 

بذريةالبذرية

زهريةالزهرية

صنوبريات

حزازياتسراخس

.أجبثمالتاليالبيانيالرسمادرس

البذورإنباتتجربةخاللمن

فيهتكونالذيالكيسفإن

أكثرتنبتالتيالبذورعدد

 ……ب…هو

العاشرالسؤال للتجربةإجرائكخاللمن : : 
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11

الزهرةأجزاءيمثلالشكل

متاع

سداة

سبلة

بتلة

البذرةأجزاءيمثلالشكل

البذرةغالف

مختزنغذاء

جنين

فقاريعمود

القطةيمثلالشكل

عشرالحاديالسؤال للتجربةإجرائكخاللمن : : 
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الصحيحةالعبارةأمام( √)عالمةضع :األولالسؤال

:الصحيحةغيرالعبارةأمام( X)وعالمة

(.....)الالبذريةالنباتاتمنالصباريصنف-١

(.....)الالزهريةالبذريةالنباتاتمنالصنوبريات-٢

(.....).المادة تعتبر من الخواص الطبيعية لها حالة  .٣

(.....)أجزاءأربعمنمكونةالزهورجميع-٤

(.....)األزهاربعضتلقيحعلىالحيواناتوبعضوالحشراتالرياحتساعد-٥

(.....)الجرامهياألجسامكتلةلقيسالمستخدمةالوحدة-٦

(.....)وتحميهاالبذورتغطيالنبتةمبيضمنتتشكلالتيالثمرة-٧

(.....)الكمونمرحلةفيتكونفإنهاجافةالبذورتكونعندما-٨

(.....)الرطوبةلهاتوفرتإذاأقلبكمياتتنوالبذور–٩

(.....)العالمفيالحيواناتمنعددااألكثرهيالفقاريةالحيوانات–١٠

(.....)الفقاريةالحيواناتمنالجلجليةالحيةتعد-١١

(.....)رأسلهليسالفقاريحيوانالبحرقنديل-١٢

(.....)قدمهفييوجدالحلزونفم-١٣

(.....)الطيرانعلىالقادرةالوحيدةالالفقاريةالحيواناتهيالحشرات-١٤

(.....)أذرعخمسمنأقلالبحرلنجم–١٥

(.....)لحميهاصلبغالفالبحرقنديلجسميغطي–١٦

(.....)وبطنرأسلجسمهاجزئينللحشرات–١٧

(.....)ووحلقيطويلذيلللعقرب-١٨

(.....)األرجلمنأزواجاربعةولهكالباتللنملة –١٩

األولالدراسيالفصلاألولالعلومالمتحانأسئلةنماذج

٢٠١٩-٢٠١٨الدراسيللعاماالبتدائيالخامسللصف
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الالبذريةالنباتاتمن-١

التوليب⃞تباع الشمس       ⃞السراخس       ⃞الصبار            ⃞

البذريةالنباتاتمناألكبرالمجموعة-٢

الحزازيات⃞السراخس               ⃞الصنوبريات              ⃞الزهرية  .    ⃞

نفسهاالنبتةعلىاألزهارمنواحدنوعلهانبتة-٣

القرع⃞البلوط     .⃞النخيل    ⃞الذرة                  .⃞

:التاليةاالختياراتبينمنالصحيحةاالجابةاختر :الثانيالسؤال

فيالبذورتشكل-٤

الميسم  ⃞المبيض        ⃞السداة              ⃞المتك              ⃞

13

الجافةالثمارمن-٦

عنب⃞قشور الثمار الجوزية        ⃞تفاح            ⃞عنب              ⃞

الفلقتينفيالمختزنالغذاءفيهاينفذالتيالمرحلة-٧

تنبتبذرة⃞بذرة كامنة        ⃞بادرة   ⃞بداية إنبات البذرة   ⃞

واحدةفلقةذاتبذرة-٥

شعير⃞بازالء        ⃞حمص              ⃞بازالء             ⃞

الحميدينورةالمعلمةإعداد-األولالدراسيالفصلاالبتدائيالخامسللصفاألولالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi

WWW.KweduFiles.Com



)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

الشمستباع.١ البذريةالنباتاتمناألكبرالمجموعة

حزازيات .٢ مخاريطلها

صنوبريات .٣ البذورطريقعنتتكاثر

سراخس .٤ األوراقأسفلأبواغهاتوجد

الزهريةالنباتات .٥ أكياسفيأبواغهاتنتج

بالمجموعةمنالشكلأوالعبارةاخترالتاليالجدولفي :الثالثالسؤال

أالمجموعةعباراتمنمايناسبهاأمامرقمهاواكتب

)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

المبيض .١ البويضاتينتجالزهرةمنجزء

السبلة .٢ البذورفيهتتشكل

السداة .٣ الزهرةبرعمتحمي

المتاع .٤ الزهرةمنالملونالجزء

البتلة-٥ اللقاححبوبينتج

14

)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

لبحرقنديل .١ له صدفة تحمي جسمه الرخو

حلزون .٢ على الغذاءله ثقوب في جسمه للحصول

البحرنجم .٣ له لوامس طويلة ذات خاليا السعة وجسمه رخو

االسفنج .٤ له أقدام انبوبية  دقيقة 
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فلقتينذاتبذرة ةالفلقوحيدةبذرة )اختالف(مقارنةحيثمن

الفلقاتعدد

الغذاءاختزانمكان

مثال

15

مكسرات تفاح

الشبهوجه

مكسرات تفاح حيثمن

الثمارنوع

القطة الحية حيثمن

الشبهوجه

دودة البحرنجم حيثمن

الشبهوجه

البحرقنديل االسفنج حيثمن

هلنفسحمايتهطريقة

العناكب الحشرات حيثمن

الشبهوجه

العناكب الحشرات حيثمن

األرجلعدد
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؛التاليةالعباراتمنكلعلىالدالالعلميالمصطلحاكتب :الخامسالسؤال

)...........(نفسهالنوعمنجديدةأفرادإنتاج-١

)...........(واالختالفالشبهأوجهإلىاستناًدامجموعاتإلىتقسيمأوفرز-٢

)...........(مخاريطداخلبذورتنتجنباتات-٣

)...........(.خلية دقيقة تنمو إلى نبتة جديدة -٤

)...........(. أحد األجزاء ورقية الشكل التي تحمي برعم الزهرة والتي تكون عادة خضراء-٥

)...........(. جزء من الزهرة ينتج البويضات التي تنمو لتصبح بذور -٦

)...........(. الزهرة ينتج غبار الطلع جزء من -٧

)...........(. دقيقة تنتج بذور عند اتحادها ببيضة الزهرة بيبات ح-٨

)...........(.انتقال حبوب اللقاح من السداة إلى المتاع -٩

)...........(. اتحاد خلية ذكرية من حبيبة اللقاح ببيضة لتشكيل البذرة  . ١٠

)...........(. الجزء السفلي من من المتاع حيث تتشكل البذور -١١

)...........(. الجزء الداخلي من المبيض والذي يحتوي على بيضة -١٢

)...........(.جزء دقيق من البذرة يمكن أن ينمو ليصبح نبتة جديدة -١٣

)...........(. بذرة ذات فلقة واحدة وغذاء مختزن خارج فلقتها -١٣

)...........(. بذرة ذات فلقتين تختزنان الغذاء -١٤

)...........(. مرحلة الرقاد أو الراحة التي تمر بها البذرة -١٥

)...........(. سلسلة من العظام المتصلة في الناحية الظهرية من وسط جسم بعض الحيوانات وفي ظهر اإلنسان أيضا -١٦

)...........(. غالف خارجي صلب يدعم بعض الحيوانات الالفقارية ويحميها -١٧

)...........(. طرح الهيكل الخارجي للحيوان والتخلص منه -١٨
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:سليماعلمياتعلياليليلماعلل :السادسالسؤال

.نوعينإلىالنباتاتالعلماءيقسم-١

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

ملونةاألزهاربتالت-٢

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

النباتبعضفياألزهاروجود-٣

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

سميكالمبيضجدار-٤

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

للبذرةغالفوجود-٥

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

منتصباجسمهامنجزءالحيةتبقي-٦

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

البحرنجمجسمعلىقاسيغالفوجود /لبحرقنديلجسمفيالسعةخالياذاتلوامسوجود-٧

كريهةرائحةاالسفنجيصدر /الحلزونجسمعلىصلبةصدفةوجود

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

االسفنجحيوانجسمفيالثقوبوجود-٨

.....................................................................................................................................
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أجب عما يلي : السؤال السابع 

كيف ينتج النباتات المادة السكرية ؟  بم تتشابه النباتات كلها ؟-١
.................................................................................................................................................

كيف يصنف العلماء النباتات ؟-٢

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

؟والحزازياتالسراخساالبذريةالنباتاتتتكاثركيف-٣
....................................................................................................................................

كيف تنتج النباتات البذرية البذور ؟ -٤

كيف تختلف النباتات الزهرية والصنوبريات في إنتاج البذور ؟

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

ماهي أجزاء الزهرة األربعة ؟ اذكر اجزاء الزهرة من الخارج إلى الداخل -٥

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

تتشكل  البذور ؟/ في أي جزء من الزهرة تنتج–٦
..............................................................................................................................................

كيف تنتج النباتات ذات النوعين من األزهار البذور ؟–٧

كيف يتشكل كوز الذرة ؟ 
.................................................................................................................................................

؟األزهارفيالتلقيحيتمكيف-٨
.................................................................................................................................................

؟اإلخصابفيالتلقيحيتمكيف-٨

.....................................................................................................................................
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كيف تتشكل البذور -٩
.................................................................................................................................................

كيف تختلف البذرة وحيدة الفلقة عن البذرة ذات الفلقتين ؟ -١٠

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

؟لتنموالكامنةالبذرةإليهتحتاجماذا-١١
.................................................................................................................................

ماذا تصبح البادرات عندما تنمو ؟ -١٢

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

مالذي تحتاج إليه البادرات لتنضج ؟-١٣

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

كيف تنمو نبتة الفاصوليا من بذرة فاصوليا ؟ -١٤
.................................................................................................................................................

؟تتشكلوكيفالثمرةماهي-١٥
...........................................................................................................................................................................

؟كبيرتينمجموعتينفيالحيواناتالعلماءيصنفكيف–١٦
.................................................................................................................................................

؟غذاءهعلىويحصل؟البحرنجميتنقلكيف-١٧

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

؟العناكبعنالحشراتتختلفبم-١٨
.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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ماذا يحدث في الحاالت التالية : السؤال الثامن 

.عند اإلفراط في الرطوبة للبذور أو عدم توفير الرطوبة لها -١

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

عندما يضيق الهيكل الخارجي على الحشرة -٢

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

20

النباتات

التاسعالسؤال التاليالمخططأكمل : : 

بذرية

حزازياتزهرية

.أجبثمالتاليالبيانيالرسمادرس

البذورإنباتتجربةخاللمن

فيهتكونالذيالكيسفإن

أكثرتنبتالتيالبذورعدد

 ………هو

العاشرالسؤال للتجربةإجرائكخاللمن : : 
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11

الزهرةأجزاءيمثلالشكل

البذرةأجزاءيمثلالشكل

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

القطةيمثلالشكل

عشرالحاديالسؤال للتجربةإجرائكخاللمن : : 

الحميدينورةالمعلمةإعداد-األولالدراسيالفصلاالبتدائيالخامسللصفاألولالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi

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

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

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

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

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

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

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

WWW.KweduFiles.Com


