
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 السُّوريَّةُ  الَعربيَّةُ  الُجْمهوريَّةُ 

 التَّربَية وزارةُ 
 
 العلوم

 الفصل األول
 

  
 األساسي   التَّعليم   مرحلةُ 

 الخامس الصَّفُّ 
 

 المعلم : سامر إبراهيم جنوب 
 م  9191 – 9102
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس نبض الحياة وحل أسئلة الدرس 
 01ص

  أمسي أقسام جهاز الدوران ؟ -1

 .الّدمويّة واألوعية والّدم القلب  : من الدوران   جهاز   يتكّون  

 عّرف القلب ؟ -2

، مضّخة   بوصف ها باستمرار   تعمل   إراديّة، ال محراء عضلة   القلب    تنقبض 

 .الدمويّة   األوعية   داخل   الدم   وتنبسط  فتدفع  

 مّم يتكون القلب ؟ -3

 كلّ  بي   يوجد   وبطينان، أذينان:   هي أجواف   أربعة   من القلب   يتكّون  

 دّسام)الصّمام ( تسّمى وبطي فتحة   أذين

 عّرف الصمام / الدسام ؟ -4

 من باملرور   للدم   وبطي تسمح أذين كلّ  بي  : هو فتحة توجد الدّسام 

 .بالعودة له تسمح   وال البطي   إىل األذين

 أين يقع القلب ؟ وما هو شكله ؟ -5

تجويف الصدري بي الرئتي ، شكله يقع القلب يف الناحية اليسرى من ال
 خمروطي ، حجمه حجم قبضة اليد .

 ما هي وظيفة الدسام / الصمام ؟ -6
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 له يسمح   وال البطي   إىل األذين من باملرور   للدم   يسمح الصمام / الدسام 

 .بالعودة
 : نشاط
 .به أشعر  ما أذكر   ثّ  اليسرى، اجلهة   من صدري على يدي أض ع   -1

 نبضات قليب .
 يدي أضع   ثم  دقائق، ثالث مّدة املكان يف أجري -2

 تسارع نبضات قليب  .به أشعر   ما أذكر   ثّ  اليسرى، اجلهة من صدري على
 واليت هبا، شعرت اليت )الّدقات  ( النبضات هذه عن املسؤول   أمّسي•

 القلب .بذل  اجلهد؟   بعد ازدادت

 الدم يدفع نبضة؟ كلّ  عند جسمي أحناء إىل القلب   يدفع   ماذا  

 جهاز الدوران .جسمي؟  يف الدمويّة واألوعّية والدم القلب   يشّكل   ماذا•
 :اآلتية الكلمات شطب بعد املفقودة الكلمة   إجياد يف زمالئي أناقش  •

 )دمويّة أوعية - الدم - قلب(
 هـ ج ة ي ع و أ
 ة ي و م د ا ق
 ر و د ل ا ز ل
 م د ل ا ن ا ب

 دوران .جهاز ال : املفقودة الكلمة•
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 :هي أجواف، أربعة من القلب   يتكّون -1

 األذ ينت ي يسممي ان صغريان جوفان•
 (  ميىنأذينة  – يسرى) أذينة 

 البطيني يسممي ان كبريان جوفان•
 ( أمينبطي  – أيسر) بطي 

 
 90َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 :يأتي مّما الصحيحةَ  اإلجابةَ  أختارُ  :أولا 

 :عددها أجواف   من إلنسان  ا لدى القلب   . يتكّون  1

 واحد جوف .ج جوفان .ج أجواف ثالثة .ب أجواف أربعة .أ

 :بوساطة البطي إىل األذين من املرور   للدم   ي ْسم ح  . 2

 الدمويّة األوعية .ج الّصّمام .ج النبض .ب األذين .أ
 :علمّياا  تفسيراا  أعطي :ثانياا 

 .القلب يف راأليس والقسم األمين القسم بي عضليّ  حاجز   وجود   .1
 البطي وعدم السماح له بالعودة  وذلك للسماح للدم باملرور من األذين إىل

 .اجملهود وبذل اجلري بعد القلب ضربات   عدد   زيادة   .2
 وذلك بسبب زيادة منسوب ضخ الدم .
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 :اآلتي المخّططَ  أكملُ  :ثالثاا 
 
 
 
 

 قسم أمين                                 قسم أيسر      
 

 يسر           األذين األمين      البطي األمين البطي األ األذين األيسر
 :قلبه ضربات عدد زيادة   وفق يأيت ما أرّتب   :رابعا  

 راشد شاب - عجوز رجل - رضيعة
  رجل عجوز -شاب راشد -  رضيعة

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 امر إبراهيم جنوبمعكم المعلم س
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس شبكة الحياة وحل أسئلة الدرس 
 99ص

 عرف كالا مما يلي :  -0

 األوعية الدموية , الشريان , الوريد , الشعيرات الدموية 
 مجيع   يف تنتشر   عضلّية جدران ذات أنابيب هي الدمويّة   األوعية  

 .القامت موالد القانئ الدم   وحتمل   اجلسم، أحناء

 اجلسم  أحناء مجيع إىل القلب من الدم ينقل   دمويّ  هو وعاء الشريان

  القلب إىل اجلسم أحناء مجيع من الدم ينقل   دمويّ  هو وعاء الوريد

 فيها تتمّ  والشرايي األوردة هنايات يف دقيقة تفّرعاتهي  الدمويّة الشعريات  

 .والغازية الغذائية املبادالت

 عية الدموية ؟ما هي أنواع األو  -9

 الشعريات الدموية  –األوردة  –الشرايي 

 ما هي وظيفة الشعيرات الدموية ؟ -3

 تتم فيها املبادالت الغذائية والغازية 
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 قارن بين الشريان والوريد من حيث نقل الدم وتسميته : -4
 الوريد الشريان 

 نقل

 الدم
 أحناء إىل القلب من

 اجلسم
 إىل اجلسم أحناء من

 القلب
منس
 يه

  والشريان األهبر الشريان
 الرئوي

 و أربعة رئوية أوردة
األجوفان  الوريدان

 السفلي والعلوي
 

 

 92َمعلوماتي ص أختبرُ 

 :اآلتية العبارات من لكلّ  الموافق العلميّ  المصطلح أكتب :أولا 

)  القلب إىل اجلسم أحنا ء من الدم تنقل   الدمويّة   األوعية   من نوع .1
 ( األوردة

 املبادالت فيها تتمّ  والشرايي األوردة هنايات يف دقيقة تفّرعات   .2

 ( الدمويّة ) الشعريات  والغازيّة  الغذائّية

)  اجلسم أحنا ء القلب إىل من الدم تنقل   الدمويّة   األوعية   من نوع .3
 ( الشرايي
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 :فيها المنقول الدم لون إلى الدمويّةَ  األوعيةَ  أصلُ  :ثانياا 

 القاين الدم                              األهبر الشريان•

 الرئوي الشريان•

 القامت الدم                      األربعة الرئوية األوردة•

 األجوفان الوريدان•
 :علمّياا  تفسيراا  أعطي :ثالثاا 

ألنه حمممل بالفضالت وغاز ثنائي أكسيد  .قامت الرئوي الشريان يف الدم لون  •
 الكربون .

 ألنه حمممل بغاز األوكسجي . . األهبر قانئ  الشريان يف دمال لون  •
 .قسم كلّ  في الدم لون المجاور وفق الشكل في القلب   أقسامَ  ألّونُ : رابعاا 

 
 
 

 

 

 

 

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

almanahj.com/sa

https://www.facebook.com/SAMERJNOUP1972/?modal=admin_todo_tour


 م 9191 -9102 الفصل األول األساسي الخامس الصف العلوم محلول

 https://www.facebook.com/SAMERJNOUP1972/?modal=admin_todo_tour جنوبالمعلم سامر إبراهيم  9

 
 

الدرس أنقل , أحمي , أغذي وحل أسئلة أسئلة مهمة شاملة خاصة ب
 91الدرس ص

 مما يتكون الدم ؟ -0

 دمويّة وصفيحات دم بيضاء وكريات دم محراء كريات من : الدم   يتكّون  

  )بالزما( ومصّورة

 عرف الدم ؟ -9

 اللون أمحر لزج سائل   هو الدم  

 ما هي وظيفة كل مما يلي : -3

فيحات الدموية , كريات الدم الحمراء , كريات الدم البيضاء , الص
 (المصورة ) البالزما 

 كريات الدم احلمراء تقوم بنقل األوكسجي وغاز ثنائي أكسيد الكربون .
 كريات الدم البيضاء تقوم بالدفاع عن اجلسم ضد األمراض .  
 الصفيحات الدموية توقف نزف الدم ) ختثر الدم ( 
 الت .املصورة ) البالزما ( تقوم بنقل الغذاء املهضوم والفض 
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 عدد وظائف الدم ؟ -4
 إىل مجيع أحناء اجلسم واألكسجي الغذاء نقل   -1

 .اإلطراح مراكز إىل الفضالت نقل   -2

 اجلسم من األمراض  محاية   -3
) اللون  حيثُ  من البيضاء والكريات   الحمراء الكريات   بين قارن -2

 , العدد , الوظيفة ( 
 الوظيفة العدد اللون السم

الكريات 
 الحمراء

ماليين  2حوالي  حمراء
 0كرية في كل 

 دم 3ملم

تقوم بنقل غاز 
األوكسجين 
وغاز ثنائي 

 أكسيد الكربون
الكريات 
 البيضاء

 2إلى  1من  بيضاء
آلف كرية في 

 دم 3ملم 0كل 

الدفاع عن 
الجسم ضد 

 األمراض
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 َمعلوماتي أختبرُ 

 :ةصحيح اآلتية العبارات لتصبحَ  الُملوَّنة الكلمات   أصّححُ  :أولا 

 ) الكريات احلمراء (.األمحر اللون الدم البيضاء الكريات   تعطي -1

)  .والفضالت املهضوم الغذاء نقل   الدمويّة الصفيحات وظائف من -2
 املصورة (

 :الثاني العمود من يناسُبه وما األّول العمود بين بخط   أصلُ 

 الثاين العمود                     األول العمود

 وقتلها عليها للقضاء باجلراثيم حتيط            • احلمراء الكريات•

 الدم ختثر• املصورة                     •

 أمحر لون الدم تكسب          • البيضاء الكريات•

 والفضالت املهضوم الغذاء نقل       • الدموية الصفيحات•
 :علمياا  تفسيراا  أعطي :ثالثاا 

 .املرض أثناء يف البيضاء الكريات عدد   زيادة•
 لتقضي على اجلراثيم للدفاع عن اجلسم ضد األمراض 
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 :اآلتي المخّطط أكمل :رابعاا 
 

 

 نقل األوكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون
    وقتلها                                        للقضاءعليها بالجراثيم تحيط                   أحمر لون الدم تكسب  

 

  المصورة                                                                                                                  
 

 

                                                    

 

 

 

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 جنوبمعكم المعلم سامر إبراهيم 
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس رحلة في جسمي وحل أسئلة الدرس  
 39ص

 من اكتشف الدورة الدموية الصغرى ؟ -0

 العامل العريب ابن النفيس 

 من اكتشف الدورة الدموية الكبرى ؟ -9

 العامل وليم هاريف

 ماذا نسمي مسار الدم من القلب والرئتين ؟ -3

 الدورة الدموية الصغرى

 اذا نسمي مسار الدم من القلب وأنحاء الجسم ؟م -4

 الدورة الدموية الكربى

 اشرح كيفية مسار الدم في الدورة الدموية الصغرى ؟ -2
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 اشرح كيفية مسار الدم في الدورة الدموية الكبرى ؟ -1
 
 
 
 
 
 

 33َمعلوماتي ص أختبرُ 

 :المناسبة   بالكلمة   اآلتية   الفراغات   أمأل :أولا 

 .والرئتي القلب بي الدم مسار   الصغرى الدمويّة   دورة  ال متّثل   -1

أجزاء  ومجيع القلب بي الدم مسار   الكربى الدمويّة الدورة متّثل   -2
 .اجلسم

 إىل أحنا ء األيسر البطي   من القاىنء الدم بنقل األهبر الشريان   يقوم   -3

 .اجلسم
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 :اآلتية العبارات   في بخط إليها المشار الكلمات   أصّححُ  :ثانياا 

 البطي عرب األمين األذين من الدم   خيرج الصغرى الدمويّة الدورة يف .1

  الشريان الرئوي .ثّ الرئتي ،األيسر

 ومجيع أحناء اجلسم  .والرئتي القلب بي الكربى الدمويّة الدورة تتمّ  .2
 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :ثالثاا 

 .غالبا   الرئويّة بالدورة الصغرى الدمويّة الدورة تسمية -1

 ألهنا تتم بي القلب والرئتي 

 .النقل جهاز   الدوران جهاز   تسمية -2

 ألنه يسمح للدم واألوعية الدموية بتبادل ونقل املواد الغذائية للجهاز القليب 

 عملّية لتتمَّ  الرئتين إلى األكسجين غاز منه يأتي الذي المكانَ  أبّينُ  :رابعاا 

 .الصغرى مويّةالد الدورة مسار الغازّي في التبادل
 القلب

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس وقاية وحماية وحل أسئلة الدرس 
 33ص

 المكتسبة الطبيعية , المناعة أولا : عرف ما يلي : المناعة , المناعة
 .األمراض مقاومة على اجلسم درة  ق هي المناعة

 .املمرضة العوامل مجيع ضد اجلسم يف املوجودة املناعة هي الطبيعية المناعة

 أخذ بعد أو املرض بعد اجلسم يكتسبها اليت املناعة هي المكتسبة المناعة

 .اللقاح
 الصحّية القواعد مّتبعاا  الدوران جهاز صّحة   على ثانياا : كيف أحافظُ 

 ؟  اآلتية
 .بانتظام الرياضة ارسةمم .1

 .واملتوازنة واملتنّوعة الصحّية األغذية تناول   .2

 .واملخّدرات التدخي عن االبتعاد   .3

 .الدمسة واملواد السكرّيات تناول من التقليل   .4

 .الطويل والوقوف الضّيقة، املالبس ارتداء عن االبتعاد   .5
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 َمعلوماتي أختبرُ 

 :سبةالمنا بالكلمة   الفراغات   أمأل :أولا 

 اإلصابة من وتقّلل جهاز الدوران تنشط الرياضّية التمرينات ممارسة   .1

 . القلبيةبالنوبات 

 .باألمراض نصاب ال حىت جسمنا عن البيضاء الكريات تدافع .2

 :صحيحة العبارة لتصبح بخط إليها المشار الكلمة أصّححُ  :ثانياا 

 . الضيقة .الدموية األوعية على يضغط املرحية املالبس ارتداء .1

 الحتافظ.الدوران جهاز صحة   على حتافظ واملخدرات التدخي   .2

  بالسمنة.الدم فقر مبرض اإلصابة إىل تؤّدي الدمسة األطعمة تناول   .3

 اجلدري.اجلدريّ  مرض ضدّ  مناعة جسمنا احلصبة لقاح يكسب .4
 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :ثالثاا 

 احلديد بعناصر الغنّية األغذية تناول   أمهّية. 
 سمنا طاقة كافية وتزودنا بامناعة اجليدة .لتعطي ج

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس تتشابه وتختلف وحل أسئلة الدرس 
 44ص

 42ص :نشاط

 : منها كلّ  يف القلب   أجواف   عدد   أدّون   ثّ  السابقة ، األشكال   أتأّمل  
عدد  السم

أجواف 
 القلب 

 اسم أجواف القلب

 9 السماك 
 جوفين

 أذينة

 واحدة
 بطين واحد

ثالثة  3 الضفادع
 أجواف

 واحد بطين أذينتان

ثالثة  3 الزواحف
 أجواف

 بحاجز مقسوم واحد بطين أذينتان

 مكتمل غير
أربعة  4 الطيور

 أجواف
 بطينان أذينتان

بعة أر  4 الثديات
 أجواف

 بطينان أذينتان
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 :نشاط

 القلب أجواف عدد أدّون   ثّ  فقاريّة، حيوانات   مخسة أمساء   وجمموعيت أنا أمّسي

 .عندها
 43َمعلوماتي ص أختبرُ 

 :يناسبها بما اآلتية الفراغات   أمأل :أولا 

 القلب من يتأّلف   الذي دوران جهاز بوجود   الفقاريّات تتشابه   .1

لها يف يسري   اليت األوعية الدموية و  .الدم   داخ 

 . األجواف من خمتلف عدد   من الفقاريّات لدى القلب يتأّلف   .2

 :لديه الدوران بجهاز المرتبط القلب مع الحيوان اسم أصل :ثانياا 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الحمام الحرباء الضفدع التمساح السمك األرنب
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 :صحيحة العبارة لتصبحَ  بخطّ  إليها المشار الكلمةَ  أصّححُ  :ثالثاا 

 غري حباجز مقسوم   واحد   وبطي أذينتي من الطيور عند القلب   يتكّون   .1

  الزواحف  .مكتمل

 .الفقاريّات لدى والغذائّية الغازيّة املبادالت بعملية   الشرايي تقوم   .2
 الشعريات الدموية 

 
 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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صة بالدرس المسافة / الزمن وحل أسئلة الدرس  أسئلة مهمة شاملة خا
 43ص 

 51ص  :نشاط

 أحسب   :. املطلوب    s 20 قدر ه زمن   يف m 40 مسافة   رياضي   قطع  

 .للرّياضيّ  الوسطى الّسرعة

 :احللّ 

 s 20 الزمن ، m 40 سافةامل :عطياتامل

 الرّياضي سرعة   :اجملاهيل  

 

 
 :تعلَّمتُ 

تحرِّك اجلسم   يقطع ه ّلذيا املسار   طول   :املسافة  •
 
 .حرك ته خالل   امل

دمد زمن   خالل   املقطوعة املسافة بزيادة   م تحرِّك   سرعة   تزداد  •  .حم 

دمدة مسافة   لقطع   الالزم الّزمن بنقصان   م تحرِّك   سرعة   تزداد  •  .حم 

 الالّزم الّزمن على املقطوعة املسافة قسمة   حاصل   :الوسطى السرعة  •

 :بالعالقة نكتب هالقطع ها،و 
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 m. باملرت ت قدمر   :املسافة  

 s. بالثانية ي قّدر   :الزمن

 m/s. الثّانية/باملرت ت قدمر   :الّسرعة  

 .م عيمنة حلظة   يف اجلسم   سرعة   :الّلحظيمة الّسرعة  
 الزمن × المسافة = السرعة 

 السرعة÷ الزمن = المسافة 

 
 24َمعلوماتي ص أختبرُ 

 ) عرف مايلي (  :اآلتية العبارات   من لكل   العلميّ  الُمصطَلح أكتبُ  :أولا 

 .م تحرِّك جسم   يقطع ه الذي املسار ( طول   المسافة)  -1

دمد   زمن   يف م تحرِّك جسم   يقطع ها اليت ( املسافة   السرعة)  -2  .حم 

 .م عيمنة   حلظة   يف اجلسم   ( سرعة    الّلحظيَّة الّسرعةُ ) -3
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 :الصَّحيحة ةَ اإلجاب أختارُ  :ثانياا 

 ُمعيَّنةا  مسافةا  ثابتة   بسرعة   ُمتحر ك جسم   ليقطعَ  الالّزمُ  الزَّمنُ  -0

 :بالعالقة ُيحَسبُ 

 .املسافة ÷ الّسرعة = الّزمن .ب .املسافة × الّسرعة = الزممن   .أ

 .الزممن  +الّسرعة  =الّزمن .د .الّسرعة ÷ املسافة  =الزممن   .ج
 ُمعّين زمن   خاللَ  ثابتة   بسرعة   تتحّركُ  سيارة   تقطُعها التي المسافة -9

 :بالقانون تحَسبُ 

 .الزممن ÷ السُّرعة = املسافة .ب .الزممن + السُّرعة = املسافة .أ

 .الزممن × السُّرعة  =املسافة .د .السُّرعة ÷ الزممن  =املسافة .ج

 :هي الّدولّية بالوحدات السُّرعة قياس   وحدةُ  -3

 km/h .د .m/s ج m/h .بm/s .2 أ
بة باألرقام اآلتي الجدولَ  أمأل :ثالثاا   قانون   على اعتماداا  الُمناس 

 :الّسرعة
الجسم 

 المتحرك 
المسافة  s الزمن

 المقطوعة

m 

 السرعة

m/s 

 6 48 8 الدراجة
 6 90 15 السيارة
 200 600 3 الطائرة
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 مسائل مهمة 
أحسب السرعة  20sخالل زمن قدره  m 60قطعت سيارة مسافة  -1

 لوسطى للسيارة ؟ا

 الحل : 

 m/s 3=    =  السرعة = 

أحسب املسافة  5sخالل زمن قدره  m/s 20مشى ربيع بسرعة  -2
 اليت قطعها ربيع ؟

 الحل : 

  m 100=   الزمن = × املسافة = السرعة 

أحسب الزمن   m/s 10وكانت سرعته  m 40قطع حسن مسافة  -3
 زم لقطعها  ؟الال

 الحل : 

 s 4=    =  الزمن =
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أحسب  s 30خالل زمن قدره  m 90قطعت سيارة مسافة  -1
 السرعة الوسطى للسيارة ؟

 الحل : 

 m/s 3=    =  السرعة = 

أحسب املسافة  4sخالل زمن قدره  m/s 30مشى حممد بسرعة  -2
 ها حممد ؟اليت قطع

 الحل : 

 m  120=   الزمن = × املسافة = السرعة 

أحسب الزمن   m/s 10وكانت سرعته  m 60قطع علي مسافة  -3
 الالزم لقطعها  ؟

 الحل : 

 s 6=     = الزمن =

 
 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 م المعلم سامر إبراهيم جنوبمعك
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 ورقة عمل الوحدة األولى 
  21ص  –ورقة عمل 

 :عليه المسّمَيات   وأضعُ  المجاور, الشكلَ  أتأّملُ  :أولا 
 وريد أجوف سفلي . .0

 بطين أيسر . .9

 شريان رئوي. .3
 :يأتي مّما لكلّ  الصحيحة اإلجابة أختارُ  :ثانياا 

 :عرب الرئتي إىل الدم القلب . يدفع  1

 الدمويّة الشعريات .ج الرئويّة األوردة .ب الرئوي انالشري .أ

 : الدم مكّونات . من2

 احلمراء الكريات .ج اليسرى األذينة .ب أ. الصّمام
دمد ، زمن   يف اجلسم   يقطع ها اّليت املسافة   ازدياد   . عند  3  :السُّرعة فإنم  حم 

 ثابتة .ج تنقص   .ب تزداد   .أ

دمد زمن   يف تقطع ها اليت املسافة   فإنم  سرع تك، ازدياد   . عند  4  :حم 

 ثابتة .ج تنقص   .ب تزداد   .أ

 : هي . السُّرعة5

سافة  /الزّمن .أ
 
سافة .ب امل

 
سافة .ج الزممن  /امل

 
 الزممن × امل
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 :المناسبة بالكلمة اآلتية الفراغات   أمأل :ثالثاا 

 األوكسجي وغاز املهضوم الغذاء الدوران جهاز يف )البالزما( املصّورة تنقل  
  اإلطراح أعضاء إىل الكربون أكسيد ثنائي وغاز والفضالت اجلسم، أحنا ء إىل
 .منها للتخّلص اجلسم يف
 

 
 بعون اهلل تعالى ورقة العملانتهى حل 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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 بداية الوحدة الثانية 
ة خاصة بالدرس نافذة على العالم وحل أسئلة الدرس أسئلة مهمة شامل

 19ص
 عرف العي :  -1

 األشياء نرى وبوساطتها اإلنسان جسم يف الرؤية حاّسة عضو هي العي

 .ومنيزها واأللوان
 أكمل مايلي : -2

 ،الدمعّية الغّدة ،األهداب ،اجلفنان ،احلاجبهي   بالعي امللحقة   األعضاء
 .احملركة العضالت

 .الشبكّية ،املشيمّية ،)البيضاء ( الصلبة :هي العي كرة رجدا طبقات  
 ماوظيفة كل مما يلي :  -3

 للعي احملركة العضالت الّدمعيتان ، الغّدتان اجلفنان واألهداب، احلاجب،
 .العرق من العي حيمي :احلاجب  •

 .الشمس وأشّعة الغريبة األجسام من العي محاية :واألهداب اجلفنان•

 ويغسلها العي يرّطب الذي باستمرار الدمع تفرزان :معيتانالدّ  الغّدتان•

 .األجفان حركة اجلراثيم ويسّهل من وينظّفها

 .االجتاهات مجيع يف كرة العي حتريك وظيفتها :للعي احملرّكة العضالت  •

 ؟ الداخل إىل اخلارج من العي كرة جدار طبقات أرّتب   -4
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 الشبكية  –املشيمية  –الصلبة 
 ؟ يتم اإلحساس بالرؤيةكيف اشرح   -5

 الشبكّية على ومقلوبا   صغريا   اخليال   بتشكيل   البّلوري اجلسم   يقوم. 

 املخ إىل البصريّ  بالعصب التنبيه وينتقل الشبكّية، اخليال ينّبه. 

   بالرؤية اإلحساس فيحدث   وتفسريه، اخليال بتصحيح املخم  يقوم. 
 12َمعلوماتي ص أختبرُ 

 :اآلتية الصورة على العين طبقات مسمََّيات أكتبُ  :أولا 
 الصلبة . -1

 املشيمية . -2

 الشبكية . -3
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 بشكل الرؤية في مراحَل اإلحساس تتضّمن بطاقة أصّممُ  :ثانياا 

, متسلسل    .في الّصف زمالئي على أعرضها ثمّ  ومبّسط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكبر وُأسّمي ( حيوانات, 3) رؤية  وأحاول الصورة, في أدّقق :ثالثاا 

 بأعداد رأيتها التي الحيوانات عدد أقارن ثم من الحيوانات راهأ عدد

 .زمالئي رآها التي الحيوانات
 فيل ، حصان، أسد ، فهد ،  خنزيرمجل ، زرافة ، دب ، 

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 الرؤية في مراحَل اإلحساس
 ومقلوبا   صغريا   اخليال   بتشكيل   البّلوري اجلسم   يقوم•

 .الشبكّية على

 البصريّ  بالعصب التنبيه وينتقل الشبكّية، اخليال ينّبه•

 .املخ إىل

 فيحدث   وتفسريه، اخليال بتصحيح املخم  يقوم  •

 .بالرؤية اإلحساس
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رس أبيض وأسود وحل أسئلة الدرس أسئلة مهمة شاملة خاصة بالد
 11ص

ها درجة   حبسب األوساط   أو األجسام   ت صنمف    :ثالثة إىل الضموء لنفاد   مساح 

 خلف ه املوجودة األجسام   وبرؤية   الضموء مبرور   يسمح   :الّشفماف الوسط•

 .بوضوح

 األجسام   برؤية   يسمح   وال الضموء، مبرور   يسمح   :الشفماف نصف الوسط•

 .خلف ه بوضوح املوجودة

 املوجودة األجسام   برؤية   يسمح   وال الضموء، مبرور   يسمح   ال :العامت   الوسط•

 .خلف ه
 :نشاط

ناسب احلقل   يف (✓ ) إشارة   أضع  
 
 :جسم   لكلِّ  امل

 نصفُ  وسط   شفَّاف   وسط   الجسمُ 

 شّفاف  
 عات م   وسط  

  ✓  الورقّية املناديل  
 ✓   الّشجر أوراق  
  ✓  العك ر ء  املا

صقول الزُّجاج  
 
   ✓ امل

  ✓  املقّسى الزُّجاج  
 ✓   اإلنسان يد  
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 أفّكر

؟ نعم جسم   إىل الّشفماف اجلسم حتويل   ميك ن   هل  عامت 
 :أستنتج

 بزيادة   عامت    أو شفماف   نصف   جسم   إىل الّشفماف اجلسم حتويل   ميكن  

 .كثاف ته
 :تعلَّمتُ 

ها درجة   حبسب   وساط  األ أو األجسام   تصنمف    :ثالثة   إىل الضمو ء لنفاد مساح 

خلف ه  املوجودة األجسام وبرؤية   الّضوء مبرور   يسمح   :الّشفماف الوسط  •
 .بوضوح

األجسام  برؤية   يسمح   وال الضموء، مبرور   يسمح   :الشمفاف نصف   الوسط  •
 .بوضوح خلف ه املوجودة

املوجودة  األجسام برؤية   يسمح   وال لضموء،ا مبرور يسمح   ال :العامت   الوسط  •
 .خلف ه

 بزيادة   وعامت    شفماف   نصف   جسم   إىل الّشفماف   اجلسم   حتويل مي كن  •

 .كثاف ته
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 31َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 :ياتي مّما لكل   الصَّحيحة اإلجابةَ  أختارُ  :أولا 

ة أوساطا   اآلتية املوادُّ  ت عدُّ  -1  :ماعدا عامت 

 .اجللد .ج .املاء .ب .شباخل .أ

، خلف ه األجسام برؤية   يسمح   ال اّلذي امللومن   الّزجاج   -2  هو بوضوح 

 :جسم  

 .عامت   .ج .شّفاف نصف   .ب .شفماف .أ

 :األجسام ضمن   األملنيوم ورق   ي صنمف   -3

ة .ج .الّشفمافة نصف .ب .الشّفافة .أ  .العامت 
 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :ثانياا 

 .الضمباب بوجود   شّفاف   نصف   وسط   إىل شّفاف   وسط من اهلواء ومل  يتح
 اهلواءبسبب زيادة كثافة 
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 الجدول   وفقَ  الّضو ء لنفاد   قابلّيتها حيثُ  من اآلتية الموادَّ  أصن فُ  :ثالثاا 

 :اآلتي

قومى الو رق - اهلواء - املاء - احلديد - الّسلوفان و رق
 
 قالور  - امل محاة - امل

بلمل
 
ناديل- امل

 
 .الورقّية امل

 عاتم نصف شفاف شفاف
بلمل الورق املاء

 
 امل محاة امل

 احلديد  اهلواء
قومى الو رق  

 
 امل

ناديل  
 
 الورقّية امل

 الّسلوفان و رق  
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 30ص :اآلتية المفاهيم خريطةَ  ُأكم لُ  :رابعاا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ىانتهى حل الدرس بعون اهلل تعال

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 

 األوساط حسب درجة سماحها لنفود الضوء 

   عاتموسط  ف   وسط نصف شفا وسط شفاف   

 يسمح بمرور الضوء   

 

 ليسمح بمرور الضوء   

 برؤية   يسمحُ  ل

 األجسام

 الموجودة خلَفه
 

 برؤية   يسمحُ  ل

األجسام الموجودة 
 خلفه بوضوح   

 بمرور الضوء    يسمح

األجسام  برؤيةيسمُح 
 الموجودة خلفه بوضوح   
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس منظار الصورة وحل أسئلة الدرس 
 39ص

 :أستنتج

 بسطح ي حمدود   البالستيك، أو الزُّجاج من شّفاف   جسم   :العدسات  •

 .مستو   كروّي وآخر   بسطح   أو كروّيي

 :نوعان للعدسات•

دم -  مقربة ( .)الوسط ومسيكة   احلوافّ  رقيقة   :بةحم 
 ) مبعدة (  .الوسط ورقيقة احلواف مسيكة :مقّعرة-
 :الصمحيحة اإلجابة   أختار   ثم 
 .خالهلا من )تنفد   ال - تنفد   (العدسة على الوار دة الضًّوئّية األشعة  -

 .)تنعكس  - تنكسر   (العدسة على الوار دة الضموئّية األشعة  -

ز على الّضوئّية الب قعة حة  مسا-  من تقري به عند   )ثابتة   تبقى -تتغيّ ر  ( احلاج 

 .العدسة

رة الّضوئّية األشعة- حدمبة العدسة   عن املنكس 
 
  .)تفرمق ت - جتممع ت (امل

رة الّضوئّية األشعة  - نكس 
 
 قعمرة العدسة   عن امل

  .)تفرمقت - جتممع ت (امل

  .)م بعِّدة- م قرِّبة (عدسة تسممى الوسط يكة  ومس احلوافّ  رقيقة   العدسة  -

  .)م بعِّدة - م قرِّبة  (عدسة تسّمى الوسط   ورقيقة   احلوافّ  مسيكة   العدسة  -
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 :أستنتج

 :اآليت الشمكل يف كما العدسة على الوار دة الضموئّية األشعة   تنفد  -
بة العدسة- حدم

 
ّمع امل  .الضوئّية األشعة جت 

 قعم  العدسة-
 .الضموئّية األشعة   ت فرِّق رةامل

 :نشاط

 .تركي به يف العدسات   تدخل   جهازا   أمسِّي•
 :الّصحيحة اإلجابةَ  أختارُ 

كرّبة العدسة دون من الطّبّية   الّنشرة   كلمات   تبدو-
 
 .)كبرية - صغرية (امل

ة العدسة   باستخدام  - كربِّ
 
 .)وضوحا   أقل - وضوحا   أكثر (الكلمات   تبدو امل

 :تجأستن

ة العدسة   كربِّ
 
م أداة   امل  .بوضوح الصمغرية األجسام   لرؤية   ت ستخد 
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 :نشاط

 است خد م ت اليت األجهزة   وأمسِّي اآلتية، واألجهزة األدوات يف الّنظر أ نعم  

 اسم الجهاز             :صناع تها يف عدسات  
 اجملهر الضوئي                                     

 
 

 العدسة املكربة                                    
 
 

 الكامريا                                            
 
 
 

 منظار                                           
 

 نظارة طبية                                          
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 :أستنتج

 :منها البصريّة واألجهزة   األدوات   نم العديد   صناعة   يف العدسات   تدخل  

 .الطّبية الضموئّي والّنظارات اجملهر  
 :أتفكر

 اإلنسان؟ عي   يف املوجودة العدسة   نوع   ما
 :تعلَّمتُ 

 بسطح ي حمدود   البالستيك، أو الزُّجاج من شّفاف   جسم   :العدسة•

 .مستو   وآخر   كرويّ  أو بسطح   كروّيي

 :نوعان للعدسات•

دمبة-  قرِّبة وتسممى الوسط، ومسيكة   احلوافّ  رقيقة   :حم 
ا بامل مِّع األشعة   ألهنم  جت 

 .الضموئّية

بّعدة وتسممى الوسط، ورقيقة   احلوافّ  مسيكة   :مقّعرة-
 
ا بامل األشعة  ت فرِّق ألهنم

 .الّضوئّية

م• ة العدسة ت ستخد  كربِّ
 
 .بوضوح الصمغرية األجسام لرؤية امل

 .البصريمة واألجهزة   األدوات   من العديد   صناعة   يف العدسات   تدخل  •
 :أكثر أبحثُ 

م   ا، الكواكب   م راق بة يف الّتلسكوب   ي ستخد   مصادر أحد يف أحبث   وحركاِت 

مة أنواع العدسات   عن التعّلم ستخد 
 
 عدسات حمدبة .فيه امل
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 بةمقعرة     حمدبة      مقعرة                 حمد                
 32َمعلوماتي    ص أختبرُ 

 :يناسُبها بما اآلتيةَ  العبارات   أكم لُ  :أولا 

حدمبة العدسة   .1
 
 .  املقربة بالعدسة تسممى امل

 بعِّدة العدسة   .2
 .  املبعدة بالعدسة تسممى امل

م   .3  ميكن   ال واّليت جدا ، الصغرية األجسام لرؤية   اجملهر   ي ستخد 

 جرمدة بالعي رؤيتها
 .امل

 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :اا ثاني

 .احلرائ ق تسبِّب   أن ميكن   الغابات   يف الفار غة الّزجاجات   .1

 سبب انكسار الضور وجتمعه يف نقطة واحدة .

ة العدسة السماعات   م صلِّح   يستخد م   .2 كربِّ
 
 .امل

 لرؤية القطع الصغرية بوضوح 
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 :اآلتية العدسات   من كل   يوض حُ  تخطيطّياا  شكالا  أرسمُ  :ثالثاا 
 الوجَهين ُمحدَّبة الوجَهين ُمقعَّرة ُمستويّة ُمقعَّرة    

       
ظُ  :رابعاا   :بينهما وأقارنُ  المجاور الشكل في العدستين ألح 

  الُمقارَنة أوجهُ 
 
 

 محدبة الوجهين مقعرة الوجهين العدسة شكل  
 سميكة  رقيقة  الوسط يف العدسة مساكة  

 حدبةم مقعرة العدسة نوع  
 األشعة ح زمة شكل  

 للعدسة الوار دة
 متوازية متوازية

 األشعة ح زمة شكل  

رة نكس 
 
 العدسة من امل

 تجمع األشعة تفرق األشعة

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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وحل أسئلة الدرس  أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس عيني على عيني
 31ص

 :أستنتج

 من يعانون الذين الناس   بعض   عند الرؤية   عيوب   الطبية النظارات   تصّحح  

 .)البصر قصر البصر، مد( :مثل البصر  الشائعة مشاكل   بعض  
 :تعلَّمتُ 

 :اآلتية النصائحَ  مّتبعاا  عينيّ  سالمة   على أحافظُ 

 .يوميا   باملا ء وجهي أغسل  •

 .التلفاز عن مناسبة مسافة   بعد على أجلس  •

 .نظيف مبنديل عيين أمسح  •

 .القراءة عند جّيدة إضاءة أستخدم  •

 .يوميا   ساعات مثان أنام  •

 .دوريّ  بشكل العيون طبيب   أراجع  •

 .مباشرة احلّدادين حلام   إىل أو الشمس   إىل أنظر   ال•
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 33َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 :المناسبة لمة  بالك اآلتية   الفراغات   أمأل :أولا 

 . دوريبشكل  العيون طبيب   أزور .1

 .القراءة عند جّيدة إضاءة أستخدم   .2

 .الناس بعض عند عيوب الرؤية الطبّية النظارات تصّحح   .3

 للحفاظ   مناسبة أجُدها التي الشروط فيها أكتبُ  بطاقةَ  أصّممُ  :ثانياا 

 .القراءة   في أثنا ء عيني صّحة   على
 
 
 
 
 
 
 

 ون اهلل تعالىانتهى حل الدرس بع
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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 34أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس ألوان وحل أسئلة الدرس ص
دمد اجّتاه   وفق   الضمو ء ارتداد   هو :الضموء انعكاس  •  .حم 

 :االنعكاس نوعا•

نتظ م االنعكاس   .1
 
اه   يف الّضوئيمة األشعة ترتدُّ  :امل ما واحد ، اجتِّ  تسقط   عند 

 .م صقول   سطح   على

نتظ م غري   االنعكاس   .2
 
اهات، عدمة يف الضموئيمة األشعة   ترتدُّ  :امل ما اجتِّ  عند 

 .م صقول   غري   سطح   على تسقط  

 .امل رآة إىل الضموئيّ  املنبع   من الصمادر   الشُّعاع   :الوار د   الشُّعاع  •

 .امل رآة بسطح   الوار د الشُّعاع قيتال نقطة   :الورود نقطة  •

نعك س الشُّعاع  •
 
 .الورود نقطة   من امل رآة عن الصمادر   الشُّعاع   :امل

 قام   العمود   :الناظ م  •
 .امل رآة سطح   على الورود نقطة   من امل

نعك س والشُّعاع   الوار د الشُّعاع من كل   يقع  •
 
 يف الورود نقطة   يف والّناظ م امل

 م ستو  

دو   .اح 
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 32َمعلوماتي ص أختبرُ 

 : اآلتية العبارات   من كل   أكم لُ  :أولا 

 ......... و رؤية اإلجسام من حولنا الضموء انعكاس   فوائ د من .1

نتظ م غري   االنعكاس   يف العاك س   السمطح   .2
 
 غري مصقول ) خشن ( امل

 مستقيمة خبطوط الواحد   الوسط   يف الضموء يسري   .3

نعك س والشُّعاع ر د  الوا الشُّعاع   .4
 
 نقطة الورود يف مجيعا   تقع   والّناظ م امل

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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 21ورقة عمل الوحدة الثانية ص
  :يناسبها بما اآلتية العبارات ُأكم لُ  :أولا 

 . ................... و ................... العي كرة طبقات من .1

 .عليها الّساقطة األشّعة ................... على املقّعرة العدسة تعمل .2

 ................... عدستها طبّية نظّارة إىل املصاب الّشخص حيتاج .3

. 

 ت سّمى خلفها املوجودة األجسام برؤية تسمح اليت األوساط .4

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

 يف والنّاظم املنعكس والّشعاع الوارد الّشعاع من كلّ  قعي .5
................... . 

 تسّمى النظّارات صناعة يف تستخدم اليت الزجاجية القطعة .6

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

 .الشممس ضوء ................... ألنّه مضيئا   يبدو القمر .7

 :الّصحيحة اإلجابة أختارُ  :ثانياا 

 :هو األرض سطح على للّضوء األساسي املصدر .1

 الكهربائّية املصابيح .ج الّشمس .ب القمر .أ

 :عدا ما عامتة أوساط يلي ما مجيع .2

 الّنقي املاء .ج املعدنية املسطرة .ب اخلشب .أ

 :خطوط وفق يسري الّضوء أن على دليل الشجرة ظل .3
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 دائرية .ج مستقيمة .ب منحنية .أ

 كمية كانت ماكل مساكة، أكثر الشفاف الوسط كان كلما .4

 :خالله من النافذة الضوء

 ثابتة .ج أقل .ب أ.أكثر
 :ألن الّضوء يف األجسام نرى .5

 إىل الّضوء أشّعة تعكس األجسام .ب األجسام إىل أشّعة ترسل العي .أ

 العي

 الضوء أشعة تعكس ال األجسام .ج

 :األجسام خلف األشياء نرى ال .6

 الشفافة نصف .ج العامتة .ب الشفافة .أ

 :علمياا  تفسيراا  ُأعطي :ثاا ثال

 .الّشفاف البالستيك من تصنع العدسات بعض 1. 1

 .الّنظر مد لعالج حمّدبة عدسة استخدام 2. 2

 .الّشتاء فصل يف الّداكنة املالبس ارتداء 3. 3

 .األبيض الورق من قطعة أمام نقف عندما صورتنا نرى ال 4. 4

 أنا؟ من :رابعاا 

 .ق  الع ر   من   العي   أمحي 1. 1

 .اخلشنة األسطح على الّضوء سقوط عن الّناتج االنعكاس 2. 2
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 اجلندي استخدمه جهاز 3. 3

 ملتابعة املعركة ميدان يف

 تركيبه يف يدخل املعارك

 .العدسات

 االنعكاس بي أقارن   :خامسا  

 غري واالنعكاس املنتظم

 األشّعة اجّتاه :حيث من املنتظم

 .العاكس والّسطح املنعكسة

 بي الطريق أجد :سادسا  

 .بالعي امللحق والعضو الطفل

91 
 بعون اهلل تعالىورقة العمل انتهى حل 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 
 
 
 

almanahj.com/sa

https://www.facebook.com/SAMERJNOUP1972/?modal=admin_todo_tour


 م 9191 -9102 الفصل األول األساسي الخامس الصف العلوم محلول

 https://www.facebook.com/SAMERJNOUP1972/?modal=admin_todo_tour جنوبالمعلم سامر إبراهيم  49

 مشروع الوحدة األولى
 مشروع جهاز الدوران 
 مواد من مستفيدين اآليت املشروع وننّفذ   اجملموعة يف زمالئي أناقش  •

 لفات  خم

 أقالم - بالستيكية أنابيب - ملون ورق - إسفنج - ايفا - كرتون( البيئة  

 - تلوين

 .أهدافه   لتحقيق املشروع خطوات   مراعي ،).......

 .لوحة على والكربى الصغرى الدم دوريت مسار جمّسم   : املشروع عنوان  •

 :اجملموعة أعضاء بي املهام لتوزيع املقرتحة اخلطوات  •

 لوحة على الصغرى الّدمويّة والدورة الكربى الدمويّة والدورة لقلبا رسم-

 .أجهزة اجلسم مع

 األوردة لتمثيل امللّونة البالستيكية األنابيب مع اإلسفنج أو اإليفا وضع-

 والشرايي

 .الدموية والشعريات

 .اجلسم يف والكربى الصغرى الدم دوريتّ  ملسار ختطيطيّ  رسم-

 سالمة على للمحافظة   خمتلفة علمّية مصادر   من وصور معلومات مجع  -

 جهاز
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 علميّ  مقال شكل على وتنظيم ها )والدم الدموية واألوعية القلب( الدوران

 وعرضها

 .املدرسة يف احلائط جمّلة يف

1 
 
 

 29مشروع الوحدة الثانية ص
 :منها كلّ  مهّمة تكون جمموعات، يف صّفي أوزّع  •

 وطرائق عالجه وكيفّية البصر مدّ  اضأعر  عن البحث   :األوىل اجملموعة-

 .منه الوقاية

 وطرائق عالجه وكيفية البصر قصر أعراض عن البحث   :الثانية اجملموعة-

 .منه الوقاية

 وتوزيعها العي بصّحة العناية حول توعية بطاقات تصميم   :الثالثة اجملموعة-

 يف

 .املدرسة يف اإلعالن لوحات
ب مرونة وحل أسئلة الدرس  تحرَّكُ أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس أَ 

 21ص
 :اآلتي الجدول وفق الحيوانات   وأصّنفُ  اآلتية , الصور   في النظرَ  أنعمُ 
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 صفاته من صفة البيئة الحيوان اسم

 لديه ريش ملون  اليابسة الطاووس
 كثير األزرع الماء األخطبوط

 يقفز اليابسة األرنب
 حركتها بطيئة البرمائية السلحفاة

لديها حراشف  الماء سمكةال
أو تتنفس عن 

 طريق الغالصم 
  اليابسة الثعلب

  الماء البحر زنابق
 يبخ الحبر  الماء الحّبار
 صغيرة الحجم اليابسة النملة
سطح جسمه  الماء البحر قنفذ

 مليء باألشواك
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 010َمعلوماتي ص أختبرُ 

 :يناسبُ  بما اآلتية   الفراغات   أمأل :أولا 

، صنعب أقوم   .1  . حنلة األرجل مفصلّيات   من وأنا العسل 

، مثانية   يل .2  .  أخطبوط الرخويّات من وأنا أذرع 

 :الصحيحة اإلجابةَ  أختارُ  :ثانياا 

 :البحر من جنم   . يعدّ 1

 .اجللد شوكيات .د األرجل مفصلّيات .ج الرخويّات .ب اجلوف معائّيات .أ

 :قاريّاتالالف من يعدّ  ال اآلتية   التصنيفات   . أحد  2

 .اجلوف معائّيات .د األمساك .ج الرخويّات .ب اإلسفنجّيات .أ

 :وفقها أصنُفها ثمّ  اآلتية, الحيوانات   لتصنيف   طريقتين أختارُ  :ثالثاا 

 دودة حلزون, ضفدع, حصان, فيل, نحلة, البحر, نجم نمر, خفاش,

 .األرض

 الالفقاريات الفقاريات
 فيل, نحلة, نمر , خفاش,

 ضفدع حصان,

 دودة البحر, حلزون, نجم

 األرض

 
 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
يدعُمني وحل أسئلة الدرس  أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس َهيكلي

 019ص
 011َمعلوماتي ص أختبرُ 

 :اآلتّية مجموعاتال من كلّ  إليه تنتمي الذي الصفّ  أسّمي :أولا 

، جسم ها يغّطي فقاريّة حيوانات   .1  وترضع   بالوالدة تتكاثر   الشعر 

 . املاعزصغارها 

على  وأخرى املا ء يف حياِتا من مّدة تعيش   الفقاريات، صفوف   أحد   .2
 . ضفدعاليابسة 

 . دجاجةبالريش  مغّطى جسم ها بالبيوض، تتكاثر   فقاريّات .3

،ب مغّطى جسم ها املاء يف تعيش   .4  . مسكة زعانف   وهلا احلراشف 

 العبارات من كلّ  نهاية   في ) غلط( أو )صح( كلمةَ  أضعُ  :ثانياا 

 :الصحيحة غيرَ  أصّحُح العبارات   ثمّ  اآلتية,

 غلط الزواحف  .الربمائّيات من السحلية   تعدّ  .1

  صح .الوسائد بعض صناعة   يف النعام ريش من يستفاد   .2

 غلط الميتلك  .فقاريّا   هيكال   اإلسفنج   ميتلك   .3

 الكرة يف املوجودة احليوانات من  % 25 نسبة الفقاريّات تشّكل .4

 صح .األرضّية
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 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

َمعي وحل أسئلة الدرس  تعيشَ  أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس ثروة  
 013ص

 000علوماتي  صمَ  أختبرُ 

 :علمّياا  تفسيراا  أعطي :أولا 

 .احليوانّية الثروة على للمحافظة الوراثّية األصول حفظ طرائق استخدام   .1
 للحفاظ على نوع احليوانات وعدم انقراضها .

 وقطع العمراينّ  الزحف وقف   خالل من احليوانّية الثروة   على حنافظ   .2

لبعض احليوانات واحملافظة ألن األشجار تعد مصدرا  غذائيا   .األشجار
 على البيئة يساهم يف استمرارية الثروة احليوانية .

 العربّية   الجمهوريّة   في الّدجاجُ  نفقَ  لو يحدثُ  الذي األثرَ  أبّين :ثانياا 

 :على السوريّة  

 نقص يف املواد العضوية   :البيئة•

 ارتفاع األسعار ،نقص يف اللحوم والبيض   :االقتصاد•

 لدرس بعون اهلل تعالىانتهى حل ا
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 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 009أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس التبدل وحل أسئلة الدرس ص
 001َمعلوماتي ص أختبرُ 

 العبارة   أمامَ  × وإشارةَ  الصَّحيحة العبارة   أمامَ  ✓ إشارةَ  أَضعُ  :أولا 

 :المغلوطة

التكاث ف  يسممى السمائ لة احلالة   إىل الغازيّة احلالة من ةاملادّ  حتّول   .1
(✓ ) 

 ( ✓) . فيزيائيمة حاالت   بأربع   الطّبيعة يف املاء يوجد    .2

 ×)  . فقط بالتمسخي أخرى إىل حالة   من تتحومل   أن للمادمة ميكن   .3
) 

 ✓)  . والّتبخُّر االنصهار   عملّييت   خالل   حراريّة طاقة   اكتساب   يتمُّ  .4
) 

 ( ✓)  . جتمُّدها أثنا ء يف حراريمة   طاقة   املادمة   تفقد   .5

 :الصَّحيحة اإلجابةَ  أختارُ  :ثانياا 

 :ي سّمى السمائلة احلالة   إىل الصُّلبة احلالة   من املاّدة حتوُّل .1

 .انصهار .ج .تبخُّر .ب .جتمُّد .أ

 :هي الغرفة حرارة   درجة   يف للّتبخُّر قابلة اآلتية املواد إحدى .2
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 .الزيت .ج .البنزين .ب .املاء .أ

 :هي اآلتية املوادّ  من لالنصهار القا بلة غري   املاّدة .3

 .احلديد .ج .الّذهب .ب .اخلشب .أ
 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :ثالثاا 

ألن الثلج ميتص احلرارة  .الثّلج انصهار   عند   الطمقس بربودة أحسُّ  .1
 ربودة .املوجودة يف اجلو عند انصهاره فنشعر بال

سُّ  .2 ألن العرق يسهم يف ختفيض  .تعرُّقه بعد   جسم ه بربودة   اإلنسان   حي 
 جرارة اجلسم عن طريق تبخر املاء الذي حيويه

 
 

 :اآلتية المفاهيم خريطةَ  ُأكملُ  :رابعاا 
 
 

 التكاثف                    التجمد               
 

 النصهار    التبخر                                      
 
 

 بفقدان الحرارة 

الحالة  لة السائلة  الحا الحالة الغازية  
 الصلبة  

 اكتساب الحرارة   
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 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 
 
 
 

أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس كيف تتغير وحل أسئلة الدرس 
 003ص

 093َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 في (   ✗)  وإشارةَ  الصَّحيحة العبارة نهاية   في(✓إشارة ) أَضعُ  :أولا 

 :غيرالصحيحة العبارة نهاية  

 (✓) .كيميائي ت  غ ريُّ  حيصل غذائيمة مادة تتخممر ع ندما .1
 (  ✗) .نافع كيميائي تغريُّ  اخلبز تعفن .2
 (✓)  .كيميائيا   تغريا   اإلنسان جسم يف الطعام هضم عملية تعد .3

 (✓) .كيميائي تغريُّ  هو جيدا   الطعام طهي .4

almanahj.com/sa

https://www.facebook.com/SAMERJNOUP1972/?modal=admin_todo_tour


 م 9191 -9102 الفصل األول األساسي الخامس الصف العلوم محلول

 https://www.facebook.com/SAMERJNOUP1972/?modal=admin_todo_tour جنوبالمعلم سامر إبراهيم  58

 (✓) .كيميائيا   تغرّيا   النبات يف الضوئي الرتكيب عملية ت عدُّ  .5

 :يناسبها بما اآلتية العبارات ُأكملُ  :ثانياا 
 .تغري يف شكل البيض  البيض قلي عند كيميائي تغرّي  حدوث دليل .1

 . أصبح رمادالورق  احرتاق عند كيميائي تغرّي  حدوث دليل .2

 . تغري اللون وخاصيته التفاحة تعفن عند كيميائي تغرّي  حدوث دليل .3

يتغري شكله ويفقد السكر  احرتاق عند كيميائي تغرّي  حدوث دليل .4
 . خواصه

 :اآلتي الجدول في والكيميائّية الفيزيائّية الّتغّيرات أصّنف :ثالثاا 

 صناعة – الماء تجّمد – الدوائية العقاقير صناعة – الّزيت إنتاج

 الصابون

 
 الّتغّيرات الماّدة

  الفيزيائّية

 الّتغّيرات

 الكيميائّية

 ✓  الّزيت تاجإن

 العقاقير صناعة

 الدوائية

 ✓ 

  ✓ الماء تجّمد
 ✓  الصابون صناعة
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 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 
 

 094ورقة عمل الوحدة الثالثة ص
 

 بعون اهلل تعالىورقة العمل انتهى حل 
 لتوفيق والنجاحمع تمنياتي لكم با

 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
 

أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس في حديقتي وحل أسئلة الدرس 
 0 031ص

                                                      9  
          3                                            4 

           2                                          1 
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 المئبر  -9الميسم   -0
 الخيط -4القلم    -3
 البذيرة  -1المبيض   -2
 
 
 
 
 
 

 032َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 :المناسب العلميّ  المصطلح   اسمَ  قوسين بين أضعُ  :أولا 

 ( . التويج ) البتالت (الزهرة ) يف الزاهية   امللّونة   األوراق   .1

 .(  الكأس ) السبالت (هرة ) الز  يف اخلضراء األوراق   .2

 ( . املئرب)  الطلع حّبات على حيوي السداة من قسم .3

 : يأتي مّما لكلّ  الصحيحةَ  اإلجابةَ  أختارُ  :ثانياا 
 :السداة أقسام من .1

 .الكأس .د املبيض .ج القلم .ب اخليط .أ

 :الكأس   أوراق تسّمى .2
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 .األسديّة .د السبالت .ج امليسم .ب البتالت .أ

 :ملدّقةا أقسام من .3

 .اخليط .د الغمد .ج القلم .ب املئرب .أ

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس بستاني الصغير وحل أسئلة الدرس 
 031ص

 032َمعلوماتي  ص أختبرُ 

بة ت  بالكلما الفراغات   أكملُ  :أولا   :يأتي مّما كل   في الُمناس 

 . عاريات البذورو  مغلفات البذور إىل البذريّة النباتات   تقسم   .1

 . األبواغالالبذريّة  النباتات يف التكاثر   عضو .2

 . املشمش ، الدراقالبذريّة  النباتات من .3

 . الّسروالبذور  عاريات النباتات من .4

 :اآلتية عباراتال في خط تحتها التي الكلمات أصّححُ  :ثانياا 

   .خمروط بشكل زهرة هو البذور مغّلفات النباتات يف التكاثر عضو .1
  عاريات البذور

  التفاح  .البذور مغلفات النباتات من السرو يعد   .2
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  مفتوح  .مغلق البذور عاريات النباتات يف املبيض   .3

 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :ثالثاا 

 .سماال هبذا البذور عاريات النباتات تسمية  •
 ألن البذيرات تكون مكشوفة أي عارية .

 .البذور مغّلفات النباتات   من التُّفاح   نبات   ي عدُّ •

 ألن البذيرات يف داخلها واملبيض مغلق 
 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

ي تتنوع وحل أسئلة الدرس أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس بذور 
 041ص

 043َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 :اآلتية العبارات في خطّ  تحتها التي الكلمات أصّححُ  :أولا 

  األزهار .البذريّة النباتات يف التكاثر عضو األبواغ تعدّ  .1

  للزينة  .للغذاء أساسيّ  بشكل الالبذريّة النباتات تستخدم   .2

  ثنائية .ةالفلق أحاديّات من القطن بذور   تعدّ  .3

 السرخس  .الالبذريّة النباتات من التفاح يصّنف   .4

 :علمّياا  تفسيراا  ُأعطي :ثانياا 
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 . الالبذريّة النباتات من السرخس يعدّ  .1

 ألهنا تتكاثر عن طريق األبواغ فهي الحتوي على بذور 

 . البذريّة النباتات من اجلوري الورد   يعدُّ  .2

 ألهنا تتكاثر عن طريق األزهار 

 :يناسب بما اآلتي المخّطط أكملُ  :ثالثاا 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

 أحادية الفلقة  ثنائية الفلقة 

 السرخس

 النباتات تقسم

 إلى

 بذرية لبذرية

 مغلفات البذور البذور عاريات

 لوز  الخّس  الصنوبر
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أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس نبتتي ثروتي وحل أسئلة الدرس 
 044ص

 042َمعلوماتي  ص أختبرُ 
 :المناسبة بالعبارات اآلتية الجملَ  أكملُ  :أولا 

  احلشائش مقاومةو  مقاومة األفات الزراعية الزراعّية الدورة فوائد   من .1
. 

و  التقليمو  التشجري النبات حياة استمراريّة على احلفاظ   طرق من .2
 .   عدم قطع األشجار

 
 
 
 
 

 في القمح فيه يتعاقبُ  إذ الثالثّية, القمح لدورة   جدولا  أنظمُ  :ثانياا 

 .السكريّ  الشوندر و لبقولياتمع ا الثالث السنوات
  األرض قسما

 بقوليات- قمح- يزرع األّول األرض نصف

 يزرع الثاني األرض نصف
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 الثانية السنة  األولى السنة 

 األرض ثلث

 يزرع األول

الشوندر  القمح
 السكري

 األرض ثلث

 يزرع الثاني

 القمح البقوليات

 األرض ثلث

 يزرع الثالث

الشوندر 
 السكري

 تالبقوليا

 

 
 
 

 :بالمطلوب الجدولَ  أمأل :ثالثاا 
 التي المشكلةُ 

 منها يعاني

 النبات

 المقترح الحلّ  المتوّقع السببُ 

 

 الغصن قّمة التفافُ 

 الفتي

الهتمام بها  
 وتسميد التربة 
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 للحمضّيات

 والزيتون
 

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 إبراهيم جنوب معكم المعلم سامر

أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس حيث نعيش وحل أسئلة الدرس 
 021ص

 022َمعلوماتي  ص أختبرُ 

 :المناسبة بالكلمة الفراغ أمأل :أولا 

الفحم احلجري و النفط و  الرتبة فيها تدخل   اليت الصناعات من .1
 .الذهب و األحجار الثمينة

وختفيف استخدام  ارجتنب قطع األشج خالل من الرتبة على أحافظ   .2
 . املبيدات 

 التي النباتات بعضَ  أذكرُ  النباتات, غالبّية   بتثبيت   التربةُ  تقومُ  :ثانياا 

 شجرة التي ، شجرة الزيتون  .التربة بتثبيت   تقومُ 
 .التربة في األرض   دودةُ  به تقوم الذي الدورَ  أتوّقعُ  :ثالثاا 

 ِتوية الرتبة ، تنظيف الرتبة 
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 .التربة انجراف   لمنع   حلولا  أقترحُ  :رابعاا 
زراعة األشجار ، وضع سلسلة حجرية على األراضي املنحدرة ، احلد من 

 الرعي اجلدائر .
 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب

لدرس أسئلة مهمة شاملة خاصة بالدرس إحياُء األرض  وحل أسئلة ا
 021ص
 

 022َمعلوماتي ص أختبرُ 

 من يناسُبها لما اآلتية الزراعّية التربة   استصالح طرقَ  أصنفُ  :أولا 

 :الجدول

 المدرجاتُ  الرياح, مصّدات عملُ  الزراعّي, اإلنتاج طرق   تحسينُ 

 األراضي مساحة   زيادةُ  الصحراء, المياه إلى استجرارُ  الجبلّية,

 .اديةاستن جدران بناءُ  الزراعّية,
 األراضي

 الصحراويّة
 الزراعية األراضي الجبلّية األراضي

 طرق   حتسي   اجلبلّية املدرجات   مصّدات عمل  
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 الزراعيّ  اإلنتاج الرياح
 املياه إىل استجرار  

 الصحراء
 جدران بناء  

 استنادية
 مساحة   زيادة  

 الزراعّية األراضي
 :علمّياا  تفسيراا  أعطي :ثانياا 

 .األرض يف تات  النبا بقايا ترك   .1

 ألهنا هلا قيمة يف ختمر الرتبة وتعد مسادا  عضويا  وطبيعيا  تزيد من خصوبة الرتبة 

 .حنرق ها وأال احلقل يف الزراعّية احملاصيل بقايا نرتك   أال األفضل من .2

ألن حرقها يؤدي إىل حرق املواد العضوية املوجودة يف الرتبة وتؤثر على 
 الكائنات احلية 

 
 :اآلتيتين للمشكلتين المناسب الحلّ  قترحُ أ :ثالثاا 

 .الزراعّية احملاصيل   لنموِّ  صاحلة غري   امللحّية الرتبة   .1

 بإضافة السماد العضوي الرتبة الطينية ث حراثتها

 خطرا   فتشّكل   الرتبة   يف دفن ها ويتمُّ  تدويرها، ميكن   ال اليت النفايات   .2

 .غذا ء اإلنسان على

 ة للزراعة اكن غري صاحليف أمنضعها 

 انتهى حل الدرس بعون اهلل تعالى

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
 
 
 
 
 
 
 
 

 011ورقة عمل الوحدة الرابعة ص 
 من يناسُبها وما األول العمود من عبارة كلّ  بين بخطّ  أصلُ  :أولا 

 :الثاني العمود في عبارات

 الثاني العمود                                  األّول العمود

 األبواغ• من                         السرو نبات   يصّنف  •

 خماريط• الالبذريّة             النباتات يف التكاثر عضو•

 للرّتبة الطّبيعّية   األمسدة         • الزهرة يف الطلع حّبات حيوي الذي اجلزء•

 البذور عاريّات    • البذور اتعاريّ  النباتات يف األزهار تكّون•

 املئرب                     • من احليوانات   خمّلفات   تعدُّ •
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 املدّقة                                                 •
 :يأتي مّما لكلّ  علمّياا  تفسيراا  أعطي :ثانياا 

 .الزهرة يف التويج بتالت   أمهّية•
 زاء الزهرة أج) أقسام ( من أجل محاية باقي 

 .البذور عاريّات النباتات من الصنوبر  •
 ألن البذيرات عارية واملبيض مفتوح 

 .املساء يف أو الباكر   الّصباح   يف املزروعة   الرّتبة   بريّ  ي نصح  •
 اء وجتنب تبخرها أكرب كمية كافية من املالمتصاص 

 - قةالفل أحاديّات( إلى الجدول في اآلتية النباتات أصّنفُ  :ثالثاا 

 :  )الفلقة ثنائّيات
 الفلقة ثنائّيات الفلقة أحاديّات

 
الفليفلة , الرز , الذرة , 

 البصل , الكتان , التمر , 
المشمش , البزلء , القطن 

, اللوز , الفستق , العدس , 
الحمص , الفاصولياء , 

 الفول 
 الجدول وفق أصّنفها ثمّ  المحّلّية , بيئتي من أخرى نباتات   أقترحُ •

 .بذورها نوع وفق السابق
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 المكان في الزهرة ألقسام الصحيحة   المسمََّيات   أكتبُ  :رابعاا 

 :المناسب
 الزهرة أجزاء

 
 
 
 

 
 
 

 التويج ) البتالت ( -9الكأس ) السبالت (  – 0
 المئبر  -4السداة                 – 3
 المدقة -1الخيط                 – 2
 القلم -3الميسم                – 3
 البذيرة -01المبيض              – 2

 بعون اهلل تعالىورقة العمل انتهى حل 
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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 معكم المعلم سامر إبراهيم جنوب
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