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 ملادة العلوم للصف اخلامس األولالدراسي  الفصل  شاملة  مراجعة

 

 أكملي الفراغات اآلتية :  /1س

 التصنيف يسمى العلم الذي يبحث يف ترتيب املخلوقات احلية يف جمموعات حبسب خصائصها علم  -1

 مملكة مستوى التصنيف الذي يضم أكرب عدد من املخلوقات احلية املتشابهة يف صفاتها العامة يسمى  -2

 .بني طبقيت اخلشب واللحاء لكامبيوم اتفصل طبقة  -3

 بأنها حتتوي على أنابيب ناقلة .  الوعائيةمتتاز النباتات  -4

  النتح .خروج املاء على هيئة خبار من أجزاء النبات يسمى  -5

 العذراء تتكون الشرنقة الصلبة خالل مرحلة  -6

 التلقيح انتقال حبوب اللقاح من السداة إىل الكربلة يسمى  -7

 هو احتاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث .  إلخصاب ا -8

 هي اجلزء األنثوي يف الزهرة ويتكون من امليسم والقلم واملبيض  الكربلة  -9

1  احملاكاة ة أعدائه   يسمى تقليد املخلوق احلي ملخلوق حي آخر بهدف إخاف -0

1    التطفل العالقة اليت يستفيد فيها أحد املخلوقات احلية بينما يتضرر املخلوق احلي اآلخر   -1

1    التمويه .متتزج بعض احليوانات يف بيئتها باستعمال   -2

1  . التكافل  تبادل املنفعة والتعايش نوعان خمتلفان من عالقات   -3

1   التكيفات خواص تركيبية وسلوكية تساعد  املخلوق احلي على البقاء يف بيئته تسمى   -4

1  التكثف  يتحول الغاز إىل سائل عند     -5

1  التبخر  يطلق على العملية اليت يتم فيها حتويل املاء من  حالته السائلة إىل احلالة الغازية عملية    -6

1  الدبال تة يسمى   السماد الذي يصنع من النباتات واحليوانات املي -7

1    التعاقب تسمى عملية تغري النظام البيئي إىل نظام بيئي جديد وخمتلف   -8

1  منقرض   عندما  ميوت آخر خملوق من النوع يصبح هذا النوع    -9

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 ضعي كلمة )صح( أو كلمة ) خطأ ( أمام العبارات اآلتية :   /2س

 (          صح)                  تتشابه الفطريات والبكترييا يف أن بعضها مفيد وبعضها ضار  -1

 )        خطأ        ( يشرتك كل من النباتات والفطريات يف القدرة على صناعة غذائها بنفسها  -2

 (                 صح)              الصبار الصحراوي له بشرة ساق مسيكة متنع فقدان املاء  -3

  )       صح    (    البدائيات تعيش يف  الظروف القاسية  -4

 (             خطأ)              عندما حتتوي الورقة على كميات كبرية من املاء تغلق الثغور  -5

 (    خطأ.)              نه يلزم وجود أب واحد فقط     من خصائص التكاثر اجلنسي أ -6

 )          صح         (     يتكاثر نبات الفراولة بالساق اجلارية       -7

 حيدث التحول الكامل عندما مير احليوان بثالث مراحل مميزة   )        خطأ        ( -8

 من خصائص التربعم أن األبناء ينتجون عن أبوين أثنني )     خطأ (   -9

1  حيدث التلقيح اخللطي عندما تنتقل حبوب اللقاح من زهرة لتلقح زهرة نبات آخر         )   صح            (  -0

1  (  صح    .)              اجلماعة احليوية تضم مجيع األفراد من نوع واحد من املخلوقات احلية       -1

1  هجرة الطيور يف مجاعات يف موسم الشتاء مثال على التكيف السلوكي    )        صح       ( -2

1   العوامل احليوية والالحيوية حتدد السعة التحملية للنظام البيئي      )       صح    (  -3

1  (             خطأنبات الزنبق له ساق منتفخة ختزن املاء        )          -4

1  يط املظلم على عدد كبري من املخلوقات احلية مقارنة بالسطح          )   خطأ         ( حيتوي قاع احمل -5

1  (صح      .)              يتكون جمتمع الذروة يف التعاقب األولي من أشجار كبرية وعالية        -6

1  (          خطأ  )             التعاقب األولي حيدث بسرعة أكرب من التعاقب الثانوي          -7

1  يكون احليوان مهددًا باألنقراض إذا كان عدد أفراد النوع قلياًل جدًا     )        صح       ( -8

1  (        خطأ )              مجيع أنواع البكترييا املوجودة يف الرتبة تلحق الضرر بالنباتات         -9

2  (                 صح)          تتغري األنظمة البيئية بسبب األحداث الطبيعية وبفعل اإلنسان         -0

 

 

 

 

 



 أختاري اإلجابة الصحيحة  /3س

 حتول املادة من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة                              -1
 التجمد -د االنصهار -ج التبخر  -ب التكثف  -أ

 املاء الذي يدخل إىل جوف األرض يسمى         -2
 املياه اجلارية -د املياه السطحية  -ج اهلطول  -ب املياه اجلوفية  -أ

 انتقال الكربون بني املخلوقات احلية بشكل مستمر       -3
 دورة النيرتوجني    -د دورة األكسجني   -ج دورة الكربون   -ب دورة اهليدروجني  -أ

 تقوم بتفكيك النباتات واحليوانات امليتة            -4
 املنتجات-د آكالت اللحوم  -ج احمللالت  -ب آكالت األعشاب  -أ

 يتم إعادة النيرتوجني  إىل اجلو مرة أخرى عن طريق    -5
 الطالئعيات  -د الفطريات -ج البدائيات  -ب البكتري يا  -أ

 العالقة بني النمل وشجرة األكاسيا تسمى عالقة                             -6
 التمويه -د التعايش  -ج التطفل  -ب تبادل املنفعة  -أ

 مثال على العوامل الالحيوية        -7
 األفعى   -د نبات الصبار -ج العصفور  -ب الرتبة  -أ

 أي عنصر يتحكم يف معدل منو اجلماعات احليوية زيادة ونقصان      -8
 السعة التحملية   -د اجلماعة احليوية  -ج العامل احملدد  -ب النظام البيئي -أ

 أي احليوانات التالية له خف مسطح يساعده على السري يف الصحراء           -9
 الفيل -د األسد   -ج اجلمل  -ب احلصان  -أ

1  ما الذي يساعد النباتات املائية على التخلص من األكسجني  و أخذ  ثاني أكسيد  الكربون   -0
 البالستيدات  -د القشرة -ج األدمة  -ب الثغور  -أ

1  أي احليوانات اآلتية هلا غطاء صلب حيميها من األعداء                                 -1
 األفعى   -د السلحفاة  -ج الضفدع  -ب السمكة       -أ

1  األجزاء اخلارجية للزهرة اليت تتميز بألوانها اجلميلة هي                            -2
 الكرابل   -د األسدية  -ج السبالت  -ب البتالت   -أ

1  ما نوع التكاثر يف اهليدرا ؟       -3
 تكاثر خضري  -د جتدد-ج انقسام  -ب تربعم  -أ

1  البدائيات والبكترييا تتكاثران بواسطة     -4
 تكاثر خضري  -د التربعم      -ج االنقسام  -ب البذور  -أ

1  أي هذه املخلوقات تتكاثر تكاثر جنسي          -5
 الطالئعيات -د البكترييا -ج الثدييات  -ب البدائيات  -أ

1  أي هذه املخلوقات تشبه آباءهم متامًا    -6
 فأر  -د أسد  -ج أرنب  -ب املرجان  -أ

1  أي هذه احليوانات متر بعملية التحول الناقص                                -7
 النحل   -د اجلراد  -ح الذباب -ب الفراش      -أ



1  أي هذه احليوانات حيدث فيها اإلخصاب اخلارجي  -8
 الثدييات  -د الضفادع  –ج   الطيور  -ب الزواحف  -أ

1  أي املمالك التالية تضم خملوقات تشبه النباتات وخملوقات تشبه احليوانات يف خواصها ؟                           -9
 البكترييا   -د الفطريات   -ج البدائيات  -ب الطالئعيات      -أ

2  أي نوع من النباتات التالية ينتج الثمار ؟      -0
 معراة البذور -د الالبذرية -ج الالوعائية   -ب مغطاة البذور  -أ

2  املستوى التصنيفي الذي يضم أكرب عدد من جمموعات املخلوقات احلية يسمى    -1
 رتبة   -د طائفة     -ج مملكة   -ب شعبة   -أ

2  أي احليوانات التالية ينتمي إىل جمموعة الالفقاريات ؟         -2
 مسكة -د عصفور -ج يعسوب  -ب ثعبان  -أ

2  أي النباتات التالية تتبع جمموعة النباتات الالوعائية :   -3
 الصنوبر  -د الطلح  -ج الشيح -ب احلزازيات  -أ

2  أي ممالك املخلوقات احلية التالية يعيش أفرادها يف ظروف بيئية قاسية ؟                               -4
 النباتات   -د البدائيات  -ج الطالئعيات  -ب البكترييا        -أ

 :      عددي فقط    /4س     

 أنواع اجلذور  /1

             / وتدية         ليفية /2          هوائية/1

 طرق التكاثر الالجنسي   /2

 التربعم  /3التكاثر اخلضري   /2االنقسام     /1

 أشكال اهلطول     /3

 مطر     /3ثلج           /2برد     /1

 أمثلة على الوقود األحفوري     /4

 النفط  /3الفحم      /2الغاز  الطبيعي      /1

 

                  

 شريفة السادة      معلمة املادة /                           بالتوفيق ورداتي اجلميالت ,,,                          
 



 العلوم للصف اخلامسمراجعة شاملة  الفصل  الدراسي األول ملادة 

 

 أكملي الفراغات اآلتية :  /1س

 ...................................يسمى العلم الذي يبحث يف ترتيب املخلوقات احلية يف جمموعات حبسب خصائصها علم  -1

 ...................................مستوى التصنيف الذي يضم أكرب عدد من املخلوقات احلية املتشابهة يف صفاتها العامة يسمى  -2

 بني طبقيت اخلشب واللحاء . ...................................تفصل طبقة  -3

 بأنها حتتوي على أنابيب ناقلة . ...................................متتاز النباتات  -4

 ...................................خروج املاء على هيئة خبار من أجزاء النبات يسمى  -5

 ...................................تتكون الشرنقة الصلبة خالل مرحلة  -6

 ...................................انتقال حبوب اللقاح من السداة إىل الكربلة يسمى  -7

 هو احتاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث . ................................... -8

 هي اجلزء األنثوي يف الزهرة ويتكون من امليسم والقلم واملبيض  ................................... -9

1  ...................................يسمى تقليد املخلوق احلي ملخلوق حي آخر بهدف إخافة أعدائه    -0

1  ...................................العالقة اليت يستفيد فيها أحد املخلوقات احلية بينما يتضرر املخلوق احلي اآلخر   -1

1  ...................................متتزج بعض احليوانات يف بيئتها باستعمال   -2

1  ................................... تبادل املنفعة والتعايش نوعان خمتلفان من عالقات   -3

1  ...................................خواص تركيبية وسلوكية تساعد  املخلوق احلي على البقاء يف بيئته تسمى  -4

1  ...................................يتحول الغاز إىل سائل عند    -5

1  ...................................لغازية عملية   يطلق على العملية اليت يتم فيها حتويل املاء من  حالته السائلة إىل احلالة ا -6

1  ...................................السماد الذي يصنع من النباتات واحليوانات امليتة يسمى   -7

1  ...................................تسمى عملية تغري النظام البيئي إىل نظام بيئي جديد وخمتلف  -8

1  ...................................النوع يصبح هذا النوع    عندما  ميوت آخر خملوق من -9

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 ضعي كلمة )صح( أو كلمة ) خطأ ( أمام العبارات اآلتية :   /2س

 (         )              تتشابه الفطريات والبكترييا يف أن بعضها مفيد وبعضها ضار      -1

 يشرتك كل من النباتات والفطريات يف القدرة على صناعة غذائها بنفسها  )                       ( -2

 )                   (     الصبار الصحراوي له بشرة ساق مسيكة متنع فقدان املاء      -3

   البدائيات تعيش يف  الظروف القاسية    )                 ( -4

 عندما حتتوي الورقة على كميات كبرية من املاء تغلق الثغور      )               (  -5

 (         .)              من خصائص التكاثر اجلنسي أنه يلزم وجود أب واحد فقط      -6

 )                 (     يتكاثر نبات الفراولة بالساق اجلارية       -7

 مير احليوان بثالث مراحل مميزة   )                         (حيدث التحول الكامل عندما  -8

 من خصائص التربعم أن األبناء ينتجون عن أبوين أثنني )                  (   -9

1  حيدث التلقيح اخللطي عندما تنتقل حبوب اللقاح من زهرة لتلقح زهرة نبات آخر         )                    (  -0

1  (              .)              مجيع األفراد من نوع واحد من املخلوقات احلية       اجلماعة احليوية تضم -1

1  هجرة الطيور يف مجاعات يف موسم الشتاء مثال على التكيف السلوكي    )                     ( -2

1   (   العوامل احليوية والالحيوية حتدد السعة التحملية للنظام البيئي      )                    -3

1  نبات الزنبق له ساق منتفخة ختزن املاء        )                     (  -4

1  حيتوي قاع احمليط املظلم على عدد كبري من املخلوقات احلية مقارنة بالسطح          )                      (  -5

1  (             .)         يتكون جمتمع الذروة يف التعاقب األولي من أشجار كبرية وعالية        -6

1  (             )             التعاقب األولي حيدث بسرعة أكرب من التعاقب الثانوي          -7

1  يكون احليوان مهددًا باألنقراض إذا كان عدد أفراد النوع قلياًل جدًا     )                   ( -8

1  (            )                    مجيع أنواع البكترييا املوجودة يف الرتبة تلحق الضرر بالنباتات   -9

2  (              )          تتغري األنظمة البيئية بسبب األحداث الطبيعية وبفعل اإلنسان         -0

 

 

 

 

 



 أختاري اإلجابة الصحيحة  /3س

 حتول املادة من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة                              -1
 التجمد -د االنصهار -ج التبخر  -ب التكثف  -أ

 املاء الذي يدخل إىل جوف األرض يسمى         -2
 املياه اجلارية -د املياه السطحية  -ج اهلطول  -ب املياه اجلوفية  -أ

 انتقال الكربون بني املخلوقات احلية بشكل مستمر       -3
 دورة النيرتوجني    -د دورة األكسجني   -ج دورة الكربون   -ب دورة اهليدروجني  -أ

 تقوم بتفكيك النباتات واحليوانات امليتة            -4
 املنتجات-د آكالت اللحوم  -ج احمللالت  -ب آكالت األعشاب  -أ

 يتم إعادة النيرتوجني  إىل اجلو مرة أخرى عن طريق    -5
 الطالئعيات  -د الفطريات -ج البدائيات  -ب البكتري يا  -أ

 العالقة بني النمل وشجرة األكاسيا تسمى عالقة                             -6
 التمويه -د التعايش  -ج التطفل  -ب تبادل املنفعة  -أ

 مثال على العوامل الالحيوية        -7
 األفعى   -د نبات الصبار -ج العصفور  -ب الرتبة  -أ

 أي عنصر يتحكم يف معدل منو اجلماعات احليوية زيادة ونقصان      -8
 السعة التحملية   -د اجلماعة احليوية  -ج العامل احملدد  -ب النظام البيئي -أ

 أي احليوانات التالية له خف مسطح يساعده على السري يف الصحراء           -9
 الفيل -د األسد   -ج اجلمل  -ب احلصان  -أ

1  ما الذي يساعد النباتات املائية على التخلص من األكسجني  و أخذ  ثاني أكسيد  الكربون   -0
 البالستيدات  -د القشرة -ج األدمة  -ب الثغور  -أ

1  أي احليوانات اآلتية هلا غطاء صلب حيميها من األعداء                                 -1
 األفعى   -د السلحفاة  -خ الضفدع  -ب السمكة       -أ

1  األجزاء اخلارجية للزهرة اليت تتميز بألوانها اجلميلة هي                            -2
 الكرابل   -د األسدية  -ج السبالت  -ب البتالت   -أ

1  ما نوع التكاثر يف اهليدرا ؟       -3
 تكاثر خضري  -د جتدد-ج انقسام  -ب تربعم  -أ

1  البدائيات والبكترييا تتكاثران بواسطة     -4
 تكاثر خضري  -د التربعم      -ج االنقسام  -ب البذور  -أ

1  أي هذه املخلوقات تتكاثر تكاثر جنسي          -5
 الطالئعيات -د البكترييا -ج الثدييات  -ب البدائيات  -أ

1  أي هذه املخلوقات تشبه آباءهم متامًا    -6
 فأر  -د أسد  -ج أرنب  -ب املرجان  -أ

1  أي هذه احليوانات متر بعملية التحول الناقص                                -7
 النحل   -د اجلراد  -د الذباب -ب الفراش      -أ



1  أي هذه احليوانات حيدث فيها اإلخصاب اخلارجي  -8
 الثدييات  -د الضفادع  –ج   الطيور  -ب الزواحف  -أ

1  أي املمالك التالية تضم خملوقات تشبه النباتات وخملوقات تشبه احليوانات يف خواصها ؟                           -9
 البكترييا   -د الفطريات   -ج البدائيات  -ب الطالئعيات      -أ

2  أي نوع من النباتات التالية ينتج الثمار ؟      -0
 معراة البذور -د الالبذرية -ج الالوعائية   -ب مغطاة البذور  -أ

2  املستوى التصنيفي الذي يضم أكرب عدد من جمموعات املخلوقات احلية يسمى    -1
 رتبة   -د طائفة     -ج مملكة   -ب شعبة   -أ

2  أي احليوانات التالية ينتمي إىل جمموعة الالفقاريات ؟         -2
 مسكة -د عصفور -ج يعسوب  -ب ثعبان  -أ

2  أي النباتات التالية تتبع جمموعة النباتات الالوعائية :   -3
 الصنوبر  -د الطلح  -ج الشيح -ب احلزازيات  -أ

2  أي ممالك املخلوقات احلية التالية يعيش أفرادها يف ظروف بيئية قاسية ؟                               -4
 النباتات   -د البدائيات  -ج الطالئعيات  -ب البكترييا        -أ

 :      عددي فقط    /4س     

 أنواع اجلذور  /1

1/...................................       2/ ...................................      3/ ...................................          

 طرق التكاثر الالجنسي   /2

1/ ...................................  2/ ...................................3/................................... 

 أشكال اهلطول     /3

1/ ...................................    2/ ...................................         3/ ................................... 

 أمثلة على الوقود األحفوري     /4

1/ ...................................2/ ...................................    3/ .................................. 

             

 شريفة السادة     معلمة املادة /                            بالتوفيق ورداتي اجلميالت ,,,                          
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 



 
 
 


