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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/5science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   
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 األسئلة التدريبية للوحدة الثانية



 درس لماذا يحتوي النبات على أزهار                                           

 األزهار هي الجزء من النبات الذي يكَون :) ظلل اإلجابة الصحيحة(-1

 ثمار  نبات جديد                  

 أوراق         بذور                        

 

 يوضح المخطط دورة حياة النبات غير مرتبه بشكل صحيح :- 2

 

 

 

 

 

 

 

 رتب التسلسل الصحيح لدورة حياة نبات التفاح باالستعانة بالشكل : -أ

 

 

 

 رقم  المرحلة التي تتواجد فيها ازهار هي ............................. -ب

 المرحلة التي تتكون فيها البذور داخل الثمرة هي .............................. -ج

 

            

 

2 



 درس لماذا يحتوي النبات على أزهار؟                                           

 امام العبارة بما يناسبها .√( ضع عالمة )   -3

 

 

 

 

 

 

 ظلل اإلجابة الصحيحة : -4

 تتشابه االزهار  في : -1

 الرائحةاللون         الحجم           الوظيفة       

 

 ادرس المخطط البياني امامك ثم اجب عن األسئلة  -5

 لون الزهرة األكثر شيوعا ................. -أ

 لون الزهرة األقل شيوعا ............... -ب

 هل النتائج بالمخطط السابق كافية إلعطاء -ج

استنتاج حول أنواع االزهار الشائعة )؟ظلل اإلجابة  
 الصحيحة :(

 النعم                   

 

 فسر اجابتك : ....................................................................

د. الخاصية التي يوضحها المخطط وتتميز بها االزهار من خالل المخطط 
 هي  ..................................

 خطأ صح العبارة م

   تختلف االزهار في خواص اللون والرائحة والحجم  1

   وظيفة االزهار هي صنع الغذاء 2

3 
من الممكن ان تتواجد الثمرة و الزهرة في نفس 

 الوقت في االشجار
  

   تتحول االزهار إلى ثمار و تحوي بذور بداخلها 4



 درس : نشر البذور    

 ( الطريقة األنسب لنشر البذور في الشكل هي )ظلل اإلجابة الصحيحة(1

 الرياحاالنفجار                          

 الحيواناتالمياه                        

 ( امام العبارة بما يناسبها في الجدول :√( ضع عالمة )2

 

 

 

 

 

 

 

 ( اذا كان لديك مجموعة من البذور التي تنشر بواسطة الحيوانات كما في الصورة 3

 صل القائمة )أ( بما يناسبها من القائمة )ب(  :                       

 شكل البذرة المناسب   القائمة )ب(                            طريقة النشر للبذورالقائمة )أ(          

 دفن البذور -1         

 تلتصق بالفراء -2         

 تطرح الفضالت          -3         

 خطأ صح العبارة م

1 
انتقال البذور من مكانها األصلي لمكان اخر بعيد 

 يسمى بـ انتشار البذور
  

2 
تنمو شتالت النبات بشكل صحي اكثر اذا 

 تشاركت الماء و الضوء على مساحة صغيرة
  

   تنشر الحيوانات البذور ذات المراوح الرفيعة 3

4 
تعمل الطيور على نشر بذور التوت عند طرحها 

 في الفضالت 
  



 ( عدد طريقتين من طرق نشر الحيوانات للبذور :4

 ............................ –ب...........................               –أ

 

 ( انظر الى المخطط امامك والذي يوضح نبات التوت في حالتين مختلفتين :5

 أي البذور ستنتشر و تنمو بشكل افضل ؟ ....................... -أ

 فسر اجابتك : ........................................................

 

 

 

 

 

 ( أمام العبارة بما يناسبها:√( ضع عالمة )6
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 خطأ صح العبارة م

1 
تتميز بذور الهندباء بامتالكها مظلة من الشعر 

 تساعدها على الطفو في الماء
  

2 
تمتلك الخشخاش وعاء مسامي به فتحات تنذر 

 البذور بعيدا عن النبات عند هبوب الرياح
  

   ينتشر نبات الثريا بواسطة المياه 3

4 
تنتشر ثمرة جوز الهند بسبب وجود طبقة 

 اسفنجية تساعدها على ذلك
  



( تمعن في الصورة التي امامك والتي تحتوي أنواع مختلفة 7
 من البذور :

 اختر بذرتين تحمالن نفس الخواص : -أ

....................... ، ....................... 

 اعط سببا الختيارك : .....................................

 

 ( يعرض الشكل نوعين من البذور اكمل الجدول بما يناسبه :8

 

 

 

 

 (   صل بين القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(9

 القائمة )أ(  وصف البذرة                                     القائمة )ب(  طريقة االنتشار       

 الماء -تحمل أجنحة رفيعة و خفيفة و جافة                                أ -1

 االنفجار -بها اشواك او خطاف                                               ب -2

 الحيوان -تنفجر مطلقة البذور بعيدا                                           ج -3

 الرياح -طبقة اسفنجية تساعد على الطفو                                    د -4

 الصفات التي تساعد البذور على االنتشار 

  أ

  ب

F 

 أ

 جوز الهند

 ب

 الهندباء 



 ( قام مجموعة من الطالب بتسجيل بيانات مختلفة عن البذور التي تنتشر كما بالجدول:11

 

 

 

 

 البذرة التي تنتشر بواسطة الرياح هي : -أ

1– .............................. 

 ارسم شكل البذرة السابقة بناءا على البيانات الموجودة بالجدول -ب

 

 البذرة التي تنتشر بواسطة فراء الحيوان هي ..................... -ج

 اعط سببا الختيارك ..............................................

 البذرة التي تنتشر بواسطة الماء هي ..................... -د

 

 ( ضع تحت  كل صورة الطريقة األنسب لنشر البذور :11

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 تطفو مراوح او مظلة طبقة اسفنجية اشواك جافة و خفيفة الوزن البذرة

A ال نعم ال ال نعم 

B نعم ال نعم ال ال 

C ال ال ال نعم ال 



 يوضح المخطط مجموعه من البذور  تم تصنيفها حسب طريقة االنتشار  -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ (  أكتب الطريقة المناسبة لنشر البذور في المجموعات السابقة 

 

 

 

 فسر العبارات التالية باالعتماد على االشكال في المجموعات  السابقة ب 

 

 (    مراوح رفيعة او مظلة من الشعر   Fتمتلك البذور في المجموعة )   -1

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

 (   اشواك ومسننات   Dتمتلك البذور في المجموعة )  -2

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

 (  طبقة اسفنجية cاحتواء بذور المجموعة )  -3

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

 ( تنشر بذورها بنفسها عند ارتفاع درجة الحرارة  Bبذور المجموعة )  -4

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

D C B A F 

D 

C B A 

F 



يوضح المخطط مجموعة من البذور ،ضع طريقة النشر المناسبة من الطرق التالية امام كل نوع  -13
 االنفجار واالنفالق ، الرياح ’,من البذور ) طرح الفضالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح الشكل مجموعه من البذور  التي تنتشر بالرياح وتختلف في عدد االجنحة ، -14

 أ( البذرة التي  ستنتقل لمسافة أطول في الهواء هي .................................

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

 الخشخاش البرتقال

 قرن اللوبيا

 الطماطم

 بذرة بجناحين  بذرة بثالثة اجنحة بذرة ب أربعة اجنحه 



قام مجموعه من الطالب باختبار تصميم اجنحة بذور تنتشر بواسطة الرياح وسجلت النتائج كما  -15
 بالجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ( أفضل أنواع االجنحة لحمل البذور هو الجناح ذو الشكل ................................

ب( النمط الذي من الممكن مالحظته في الجدول  حول عالقة طول الجناح والمسافة التي سيقطعها في 
 الهواء 

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

 ج( هل النتائج  السابقة كافية لتأكيد النمط الذي تم استنتاجه ؟

 ال نعم                                   

 فسر اجابتك ..................................................

 

اذا كان لديك بذرتان تنشرهما الرياح  مختلفتان بالكتلة وعدد المراوح  كما بالشكل  ، أي   -16
 البذرتين ستقطع مسافة أطول عندما تنتشر ؟......................................

 فسر اجابتك ..................................................................

 

المسافة ) سم( التي يقطعها  طول الجناح  سم شكل الجناح 
الجناح  في الهواء حتى 

  11  5 مستقيم 

 21 11 مستقيم 

 5 5 بيضاوي

 11 11 بيضاوي

 3 5 منحني 

 5 11 منحني
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يوضح الشكل مجموعه من البذور، الطريقة الصحيحة النتشار البذور ستكون كالتالي ) ظلل  -17
 اإلجابة الصحيحة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح المخطط فترة بقاء أنواع من البذور المجنحة التي تنتشر بواسطة الهواء  وتم تمثيل  –18
 البيانات بيانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 أ(  البذرة التي تبقى أقل فترة زمنية في الهواء هي ...................

 ( في الهواء ....................Bب( يبلغ الزمن الذي يبقى فيه البذرة )  

 ج( أي االجنحة تتوقع أن يكون شكله مستقيم وأطول ؟.......................

 فسر اجابتك ...............................

 3البذرة  2البذرة  1البذرة  الخيار

 الرياح فراء الحيوان االنفجار  أ

 الرياح االنفجار فراء الحيوان  ب

 فراء الحيوان  الماء الرياح ج

 االنفجار الرياح الماء د

 اشواك

 قرن

 مظلة من 

  

1 
2 3 



 درس : أجزاء الزهرة    

( في الشكل هو : )ظلل اإلجابة  Aالجزء المشار اليه بالرمز )  -1
 الصحيحة (

 المتكالكربلة                        

 السبالتالبتالت                        

 

 ضع أجزاء الزهرة التالية في المخطط امامك : -2

 السداة ( -الميسم  -البتالت  -) السبالت    

 

 

 

  -توضح بيانات الجدول استكشاف نمط اعداد و أجزاء الزهرة المختلفة : -3

 

 

 

 

 

 

 أ (االزهار التي يتساوى فيها عدد السبالت و عدد البتالت هي ...............

 ؟     C  /   Bب( ما االستنتاج الذي يمكن التوصيل إليه من خالل بيانات الزهرتين 

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

 ج(  من خالل بيانات الجدول : الزهرة المؤنثة و الغير تامة  هي الزهرة ...................

 فسر اجابتك ..................................................  

 ؟.................( 4)د( تنبأ بعدد االسدية التي تتواجد في زهرة عدد بتالتها 

 

 

 

 

 عدد المياسم عدد االسدية عدد البتالت عدد السبالت رقم الزهرة

A 4 4 4 1 

B 4 8 8 4 

C 3 6 6 1 

D 5 5 1 5 

A 



 ( ) ظلل اإلجابة الصحيحة (Aوظيفة الجزء المشار إليه بالرمز ) -4

 انتاج و حماية البويضات انتاج و تخزين حبوب اللقاح                      

 حماية برعم الزهرةجذب الحشرات                                        

 

 صل القائمة )أ( بما يناسبها من القائمة )ب(  : -5

 القائمة )أ( )جزء الزهرة(                   القائمة )ب(  )الوظيفة(  

 السبالت                                         انتاج حبوب اللقاح -1  

 البتالت                                         تحتوي على البويضات -2  

 السداة                                          حماية برعم الزهرة -3  

 الكربلة                                         جذب الحشرات -4  

 اكتب نوع الزهرة في االشكال امامك  -7

 

 

 

 

 

 

 

 ارسم الجزء الناقص من الزهرة حتى تكون زهرة تامة  في الرسم . -6

 

 

 

 

 

 

 مذكرة
 تامة مؤنثة



 ادرس المخطط البياني المقابل الذي يوضح اعداد )السبالت،البتالت،االسدية، المياسم( -7

 في زهرة ما . 

يبلغ عدد الكربلة  -أ
 الموجودة ..........................

توقع كم يبلغ عدد البتالت في هذه  -ب 
 الزهرة .............

   ........................... فسر اجابتك 

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

 . ارسم اجابتك بعدد البتالت على المخطط البياني 

 

 ما النمط المالحظ بين عدد االسدية و السبالت ؟ -ج 

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

 هل يمكن االعتماد على النمط السابق للحصول على نتيجة دقيقة ؟ -د 

 النعم                                    

 فسر اجابتك .................................................................

 يوضح الجدول بيانات تم تسجيلها بعد بحث اعداد أجزاء مجموعة من االزهار : -8

 الزهرة الغير تامة يمثلها الرمز .............. -أ

 الزهرة التامة يمثلها الرمز ................. -ب

فسر 
 اجابتك ..............................................

 .   Aارسم شكل الزهرة  -ج

 

 

ارسم مخططا يوضح تركيب الكربلة مع وضع البيانات التالية عليه ) المبيض ، البويضات ، القلم  -9
 ، الميسم (

 

 

 

 عدد البتالت عدد المياسم عدد االسدية الزهرة

A 6 1 6 

B 4 1 4 

C 1 5 5 



 ( التلقيح5-2الدرس ) 

 ( امام العبارة بما يناسبها .√ضع عالمة ) -1

 

 

 

 

 

 

 

 جزء الزهرة الموضح بالشكل هو ) ظلل اإلجابة الصحيحة( -2

 السبالتالبتالت                    الكربلة               السداة                 

 

 اذكر شرطين البد من توافرها في االزهار التي تلقيحها بواسطة الحشرات : -3

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

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

 

 يوضح الشكل نوعين من االزهار ، ادرس الصورة ثم اجب عن األسئلة . -4

 ....................... الزهرة التي يتم تلقيحها بواسطة الحشرات هي 

 .............................................فسر اجابتك 

 يوضح الشكل نوعين من االزهار ،  -5

 اكمل الجدول بما يناسبه .

 

 

 

 خطأ صح العبارة م

   يتم نقل حبوب اللقاح من الميسم الى السداة 1

   عملية نقل حبوب اللقاح تسمى بنشر البذور  2

3 
يتم نقل حبوب لقاح االزهار عديمة البتالت 

 بالرياح
  

   االزهار زاهية اللون يتم تلقيحها بالحشرات 4

 التلقيح الذاتي الرياح طريقة التلقيح

   نوع الزهرة

 ب أ

 أ

 ب



 ادرس الجدول الذي يصف مواصفات بعض االزهار . -6

 

 

 

 

 ........................ الزهرة التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح هي 

 فسر اجابتك .................................................................

 ......................... رمز الزهرة التي يتم تلقيحها بالحشرات هو 

 

توضح العبارات امامك كيف يحدث عمليات التلقيح و االخصاب في الزهرة ، رتب العبارات بشكل  -7
 (4-1صحيح حسب تسلسل حدوثها في الواقع من ) 

 . تتحد حبة اللقاح مع البويضة مكونة البذرة 

  تنقل حبة اللقاح من السداة الى الميسم 

 . تموت بتالت و اسدية الزهرة و تنتفخ المبيض مكونا الثمرة 

 . تنمو حبات اللقاح مكونة أنبوب طويل يصل للمبيض 

 

امامك صورتين توضحان عمليتي التلقيح و االخصاب ، ضع كلمتي ) التلقيح أو االخصاب ( في  -8
 مكانها المناسب تحت الصورة .

 

 لها بتالت لها رائحة لونها زاهي 
تمتلك حبوب لقاح كثيرة 

 جدا

A √ √ √ × 

B × × × √ 

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

 ب أ



 اكمل الفراغات في الفقرة بما يناسبها من الكلمات ) المبيض ، االخصاب ، ميسم ، ثمرة ، البذور( -9

 ، يتم نقل اللقاح من السداة إلى ...................... من نفس النوع و تسمى هذه العملية بـ التلقيح 

 يعقب ذلك نزول حبة اللقاح إلى ................... ، فتتحد مع البويضة مكونة ......................

 وتسمى هذه العملية بـ ........................ ، ويعقب هذه العملية تحول المبيض إلى ..................

 

 صل القائمة )أ( بما يناسبها من القائمة )ب(  : -11

 القائمة )ب( المصطلح                                        التعريفالقائمة )أ(    

 نقل حبوب اللقاح من السداة الى الميسم                    االخصاب -1

 اتحاد حبوب اللقاح مع البويضة لتكوين البذور             زهور تلقح بالرياح -2

 ازهار تحتوي على حبوب لقاح كثيرة                       زهور تلقح بالحشرات -3

 ازهار لونها زاهي و بها بتالت ذات رائحة زكية             التلقيح -4

 

 يوضح المخطط امامك عضو الكربلة من الزهرة اثناء حدوث التلقيح و االخصاب -11

 ........................ الجزء الذي يتحول الى ثمرة هو 

 ............................ الجزء الذي ينتج البذور هو 
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 يوضح الجدول بيانات لبعض االزهار المختلفة . -12

 

 

 

 

 

 أ( رمز الزهرة التي يتم تلقيحها ذاتيا هو ...........................

 ب( رمز الزهرة التي لن تنتج ثمارا ابدا هو .........................

 ................................................................. فسر اجابتك 

 ج( رمز الزهرة التي يتم تلقيحها بواسطة الحشرات او الرياح هي .........................

 

 من خالل الجدول امامك اجب عن األسئلة التالية : -13

أ( الزهرة التي ستلقحها الطيور 
 هي ...................

 ........................... فسر اجابتك 

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

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

 ب(  الزهرة التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح هي ....................

 Bج( اقترح الملقحات المناسبة لتلقيح الزهرة 

 

 

 

 

 المياسم االسدية الرمز

A √ × 

B √ √ 

C × √ 

 الزهرة
كمية حبوب 

 اللقاح
 الشكل اللون

A انبوبية احمر كثيرة 

B ذات بتالت متعدد األلوان قليلة 

C بدون بتالت اخضر كثيرة 



يوضح المخطط عدد المرات التي  -14
تقف فيها الملقحات على نوع معين من 

 االزهار .

أ( الملقحات األكثر زيارة لألزهار 
 هي .....................

ب( الملقحات األقل زيارة  لألزهار 
 هي ..................

 ج( تنبأ بصفات األزهار التي ترتادها النحل ؟

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

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

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

 د( ارسم شكل األزهار التي ترتادها الطيور لتلقيحها .

 

 

 

 

 

س( يوضح الشكل زهرة الجثة التي تتميز برائحة تشبه رائحة 
 اللحم المتعفن .

اقترحي ملقحا يستطيع نقل حبوب اللقاح الى هذا النوع من 
 االزهار .  ........................................................

 

 

 



 استقصاء التلقيح

 

 اعط مثالين على الملقحات التي تلقح االزهار . -1

 .......................................................... –أ

 ........................................................ –ب

 

 

 يوضح الشكل نوعين منه االزهار . -2

أ( أي االزهار تم تلقيحها بواسطة الطيور 
 غالباً ....................

 ب( اقترح سبباً لذلك ....................................................

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

 

 ( امام العبارة بما يناسبها .√ضع عالمة ) -3

 

 

 

 

 

 

 خطأ صح العبارة م

   تستطيع الحشرات بكل سهولة تلقيح االزهار الحمراء 1

   االزهار االنبوبية يتم تلقيحها بواسطة النحل فقط 2

   الحشرات التي تلقح االزهار ليال هي حشرة العث 3

 ب أ
 



 ادرس بيانات الجدول ثم اجب عن األسئلة : -4

 

 

 

 

 أ( رمز الزهرة التي سيلقحها الذباب هي .........................

 ب( اعط سبباً الختيارك .......................... 

 ج( سيتمكن النحل على االغلب من تلقيح الزهرة ذات الرمز ......................

 ..................................... Aد( اقترح ملقحاً مناسباً لتلقيح الزهرة 

 

 

 ادرس المخطط ثم اجب عن األسئلة . -5

أ( اكثر الملقحات زيارة لألزهار 
 هي ........................

ب( يبلغ عدد مرات زيارة الملقح  )   
B       .................... لألزهار) 

لألزهار  Aج( اعط سببا يجذب الملقح 
 المختلفة .

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

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

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

 الرائحة الشكل اللون الزهرة

A زكية انبوبي احمر 

B زكية بتالت مسطحة ابيض 

C رائحة اللحم المتعفن بتالت ضخمة احمر داكن 



 دورة حياة النبات

 ( امام العبارة بما يناسبها .√ضع عالمة ) -1

 

 

 

 

 

 

 رتب مراحل دورة حياة النبات الزهري بشكل صحيح . -2

 تكوين االزهار 

  انبات البذور 

  تكوين الثمار و البذور 

 نمو النبات 

 حدوث عمليتي التلقيح و االخصاب 

 االنتشار 

 

 خطأ صح العبارة م

1 
التغيرات التي ترافق مراحل حياة النبات تسمى بـ 

 دورة حياة النبات
  

2 
النباتات الحولية هي النباتات التي تزهر و تثمر كل 

 عام
  

3 
النباتات المعمرة هي النباتات التي تموت مباشرة بعد 

 انتاجها للبذور و الثمار 
  



 صل بين العبارة من القائمة )أ( و ما يناسبها من القائمة )ب( . -3

      التغير الذي يحدث في المرحلةالقائمة )ب(                                     لمرحلةالقائمة )أ( ا     

 البذرة                                                                   نمو -1  

 النبات الصغير                                                       تلقيح و اخصاب -2

 الزهرة                                                                   انتشار -3

 الثمرة بداخلها بذور                                                      انبات -4

 

 يوضح الشكل نوعين من النباتات . -4

 -أ( وضح أي النباتين معمر و ايهما حولي :

 

 

 

 اعط سبباً ألجابتك : .................................................................................................

 

ضع المراحل التالية في المكان المناسب لدورة حياة النبات ) تلقيح و اخصاب/ انبات/ انتشار/ نمو/ تكوين ثمار  -5
 وبذور  (

 

 ب أ

  

 أ

 ب



 صل بين العبارة من القائمة )أ( و ما يناسبها من القائمة )ب( . -3

      التغير الذي يحدث في المرحلةالقائمة )ب(                                     لمرحلةالقائمة )أ( ا     

 البذرة                                                                   نمو -1  

 النبات الصغير                                                       تلقيح و اخصاب -2

 الزهرة                                                                   انتشار -3

 الثمرة بداخلها بذور                                                      انبات -4

 

 يوضح الشكل نوعين من النباتات . -4

 -أ( وضح أي النباتين معمر و ايهما حولي :

 

 

 

 اعط سبباً ألجابتك : .................................................................................................

 

ضع المراحل التالية في المكان المناسب لدورة حياة النبات ) تلقيح و اخصاب/ انبات/ انتشار/ نمو/ تكوين ثمار  -5
 وبذور  (

 

 ب أ

  

 أ

 ب


