


 1الصفحة  

 هـ1444العام الدراسي  األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس:  .............................................. اسم الطالبة: 

    

 السؤال األول:  

 

 أكملي الجدول الذي أمامك حسب المطلوب: )ب( 

 مثال  هل يوجد خلط للصفات؟  عدد األباء وجه المقارنة 

    التكاثر الجنسي 

    التكاثر الالجنسي 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 ابتدائي  خامس:   الصف  
 : علوم   المادة    

 ة ونصف ساعالزمن   : 
 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة رقم السؤال  

 كتابة  رقًما 

    غير   فقط ل                  األول 

 غير   فقط ل   الثاني 

 غير   فقط ل   الثالث

    غير   فقط ل   المجموع 

 )أ( ضعي عالمة )      ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة: 

 )              (    البدائيات في الينابيع الساخنة والحارة. تعيش   -1

 )              (  تنقسم المملكة النباتية إلى نباتات وعائية فقط.   -2

 )              (  تفصل بين الخشب واللحاء. الكامبيوم طبقة  -3

 )              (    الخصاب الخارجي يحدث داخل جسم األنثى.  -4

 )              (  النظام البيئي يتكون من عوامل حيوية وعوامل لحيوية.  -5

 )              (  التعاقب األولي أسرع من التعاقب الثانوي.  -6

 )              (  النمر العربي من الحيوانات المهددة بالنقراض.  -7

 (   )              أول مرحلة من مراحل التعاقب األولي األشجار.  -8

 )              (  من الكوارث الطبيعية الزلزل واألعاصير.  -9

 )              (  من األمراض التي تسببها البكتيريا الزكام.  - 10
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 2الصفحة  

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )أ(  السؤال الثاني:

1.  
 مخلوقات حية تشبه في خصائصها النباتات والحيوانات هي ؟ 

 البدائيات  ▢ الفيروسات  ▢ البكتيريا  ▢ الطالئعيات  ▢

2.  
 تعيش في الفطريات في األماكن ؟ 

 الحارة ▢ الباردة ▢ الجافة ▢ الرطبة  ▢

3.  
 طريق ؟ تتكاثر الهيدرا عن  

 النشطار  ▢ التجدد  ▢ الساق الجارية  ▢ التبرعم  ▢

4.  
 الجزء الذكري في الزهرة يسمى ؟ 

 البتلة  ▢ السبلة ▢ السدأة  ▢ الكربلة ▢

5.  
 العالقة بين األزهار والنحل هي عالقة ؟ 

 التزاوج  ▢ التطفل  ▢ التعايش  ▢ تبادل منفعة  ▢

6.  
 المياه التي تتجمع فوق سطح األرض تسمى ؟ 

 المياه الجارية  ▢ المياه الجوفية  ▢ المياه السطحية  ▢ المياه العميقة  ▢

7.  
 عالقة بين مخلوقين حييّن أحدهما يستفيد واآلخر يتضرر ؟ 

 تبادل منفعة  ▢ التعايش  ▢ التطفل  ▢ التكافل ▢

8.  
 تقليد مخلوق حي لمخلوق حي آخر بهدف تخويف إعداءه؟

 التكيف  ▢ التشابه  ▢ المحاكاة ▢ التلون  ▢

9.  
 ناقلة لنقل الماء واألمالح المعدنية تسمى ؟ النباتات التي تحتوي على أوعية  

 النباتات الصغيرة  ▢ الخشبية النباتات  ▢ النباتات الوعائية  ▢ النباتات الالوعائية  ▢

10.  
 أكبر شعب الالفقاريات هي شعبة ؟ 

 شوكيات الجلد  ▢ الرخويات  ▢ المفصليات  ▢ األسماك  ▢

 

 كل تعريف: أمامك مجموعة من المصطلحات اختاري المناسب ثم اكتبيه أمام  (ب )

 ( التصنيف -المغطاة البذور   –الموطن  – التلقيح  –الدبال )

 ...............................................    تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات حسب التشابه.  .1

 ...............................................  نباتات بذرية تنتج أزهار.  .2

 ...............................................  المكان الذي يعيش فيه المخلوق ويحصل منه على الغذاء. .3

 ...............................................    انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في الزهرة.  .4

 ...............................................  بقايا مخلوقات حية بعد موتها وتحللها.  خليط من  .5
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 3الصفحة  

   الكلمة المناسبة في المربع الصحيح إلكمال دورة الماء في الطبيعة  بياكت ( أ)لسؤال الثالث: ا

 ( الجوفيةالمياه  – الهطول  – التكثف  – التبخر )

 

 

 

  

 

 

 

 

 العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(:  اختاري من )ب( 

 )ب( الرقم )أ(

 تصنع الغذاء للنبات.   الخشب  -1

 يدعم النبات ويحمل األوراق واألزهار.   لحاء ال -2

 واألمالح المعدنية. تثبت النبات في التربة وتمتص الماء   جذور ال -3

 أنابيب تنقل السكر من األوراق إلى أجزاء النبات.   ساق  ال-4

 أنابيب تنقل الماء واألمالح المعدنية من الجذور لألوراق.   الورقة   -5

 

 : مراحل التحول الكامل اكتبي ج( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 انتهت األسئلة طالبتي الجميلة 

 بد
ِ

 م التوفيق والنجاحوا مع تمنياتي لك

 معلمة المادة  

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

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



 1الصفحة  

 هـ1444العام الدراسي  األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس:  .............................................. اسم الطالبة: 

    

 السؤال األول:  

 

 أكملي الجدول الذي أمامك حسب المطلوب: )ب( 

 مثال  هل يوجد خلط للصفات؟  عدد األباء وجه المقارنة  

 األسد ، الخ  نعم 2 التكاثر الجنسي 

 البكتيريا ، الخ  ل  1 التكاثر الالجنسي 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 ابتدائي  خامس:   الصف  
 : علوم   المادة    

 ة ونصف ساعالزمن   : 
 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة رقم السؤال  

 كتابة  رقًما 

    غير   فقط ل                  األول 

 غير   فقط ل   الثاني 

 غير   فقط ل   الثالث

    غير   فقط ل   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:     )أ( ضعي عالمة )  

 )              (    تعيش البدائيات في الينابيع الساخنة والحارة.   -1

 )              (  تنقسم المملكة النباتية إلى نباتات وعائية فقط.   -2

 )              (  تفصل بين الخشب واللحاء. الكامبيوم طبقة  -3

 )              (    الخصاب الخارجي يحدث داخل جسم األنثى.  -4

 )              (  النظام البيئي يتكون من عوامل حيوية وعوامل لحيوية.  -5

 )              (  التعاقب األولي أسرع من التعاقب الثانوي.  -6

 (        )         النمر العربي من الحيوانات المهددة بالنقراض.  -7

 )              (  أول مرحلة من مراحل التعاقب األولي األشجار.  -8

 )              (  من الكوارث الطبيعية الزلزل واألعاصير.  -9

 )              (  من األمراض التي تسببها البكتيريا الزكام.  - 10
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 2الصفحة  

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )أ(  السؤال الثاني:

1.  
 مخلوقات حية تشبه في خصائصها النباتات والحيوانات هي ؟ 

 البدائيات  ▢ الفيروسات  ▢ البكتيريا  ▢ الطالئعيات  ▢

2.  
 تعيش في الفطريات في األماكن ؟ 

 الحارة ▢ الباردة ▢ الجافة ▢ الرطبة  ▢

3.  
 تتكاثر الهيدرا عن طريق ؟ 

 النشطار  ▢ التجدد  ▢ الساق الجارية  ▢ التبرعم  ▢

4.  
 الجزء الذكري في الزهرة يسمى ؟ 

 البتلة  ▢ السبلة ▢ السدأة  ▢ الكربلة ▢

5.  
 العالقة بين األزهار والنحل هي عالقة ؟ 

 التزاوج  ▢ التطفل  ▢ التعايش  ▢ تبادل منفعة  ▢

6.  
 المياه التي تتجمع فوق سطح األرض تسمى ؟ 

 المياه الجارية  ▢ المياه الجوفية  ▢ المياه السطحية  ▢ المياه العميقة  ▢

7.  
 عالقة بين مخلوقين حييّن أحدهما يستفيد واآلخر يتضرر ؟ 

 تبادل منفعة  ▢ التعايش  ▢ التطفل  ▢ التكافل ▢

8.  
 تقليد مخلوق حي لمخلوق حي آخر بهدف تخويف إعداءه؟

 التكيف  ▢ التشابه  ▢ المحاكاة ▢ التلون  ▢

9.  
 النباتات التي تحتوي على أوعية ناقلة لنقل الماء واألمالح المعدنية تسمى ؟ 

 النباتات الصغيرة  ▢ الخشبية النباتات  ▢ النباتات الوعائية  ▢ النباتات الالوعائية  ▢

10.  
 أكبر شعب الالفقاريات هي شعبة ؟ 

 شوكيات الجلد  ▢ الرخويات  ▢ المفصليات  ▢ األسماك  ▢

 

 المصطلحات اختاري المناسب ثم اكتبيه أمام كل تعريف: أمامك مجموعة من  (ب )

 ( التصنيف -المعراة البذور  – المغطاة البذور  –الموطن  – التلقيح  –الدبال )

 التصنيف   تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات حسب التشابه.  .1

 المغطاة البذور  نباتات بذرية تنتج أزهار.  .2

 الموطن  ويحصل منه على الغذاء.المكان الذي يعيش فيه المخلوق   .3

 التلقيح    انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في الزهرة.  .4

 الدبال  خليط من بقايا مخلوقات حية بعد موتها وتحللها.  .5
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 3الصفحة  

 اكتبي الكلمة المناسبة في المربع الصحيح إلكمال دورة الماء في الطبيعة  )أ( لسؤال الثالث: ا

 المياه الجوفية(  – الهطول  – التكثف  – )التبخر 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(:  اختاري من )ب( 

 )ب( الرقم )أ(

 للنبات. تصنع الغذاء  5 الخشب  -1

 يدعم النبات ويحمل األوراق واألزهار.  4 لحاء ال -2

 تثبت النبات في التربة وتمتص الماء واألمالح المعدنية.  3 جذور ال -3

 أنابيب تنقل السكر من األوراق إلى أجزاء النبات.  2 ساق  ال-4

 لألوراق. أنابيب تنقل الماء واألمالح المعدنية من الجذور  1 الورقة   -5

 

 : اكتبي مراحل التحول الكاملج( )

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 انتهت األسئلة طالبتي الجميلة 

 بد
ِ

 م التوفيق والنجاحوا مع تمنياتي لك

 معلمة المادة  

 الهطول

 . التكثف

 التبخر

 البيوض

 العذراء اليرقة 

 فراشة مكتملة النمو



 

 

  
 

 

 

 

 

:...............................................................................  أسم الطالب  ..........................................  رقم اجللوس 

 

الدرجة 
 رقما  

الدرجة  
 كتابتا  

املصححأسم     التوقيع  أسم املراجع  التوقيع  

زهراينسلطان ال      

 فيما يلي  تتكاثر  -1
ً
 :الهيدرا ال جنسيا

 التكاثر الخضري  -د االنقسام  -ج االنشطار  -ب تبرعم ال -أ

 :  من األمثلة على التحول الناقص -2

 النحلة -د القراشة -ج األسد  -ب الجرادة  -أ

 :  ال يمكن تصنيفها ضمن املمالك الست -3

 الفطريات  -د النباتات  -ج الحيوانات  -ب الفيروسات  -أ

 ف هو أصغر مستوى من مستويات التصني -4

 الجنس  -د الطائفة  -ج ةالرتب -ب نوع ال -أ

 لة: السائتحول املادة من الحالة الغازية للحالة  -5

 التبخر  -د دبر ال -ج الهطول  -ب التكثف  -أ

 الزهرة:هي الجزء األنثوي في   -6

 الكربلة -د السداة  -ج بتلة ال -ب السبلة  -أ

 : دورة ية بشكل مستمر هو انتقال الكربون بين املخلوقات الح -7

 الكربون  -د الحياة  -ج املاء  -ب النيتروجين  -أ

 : تعيش الفطريات في األماكن  -8

 طبة الر  -د الجافة -ج الحارة  -ب الباردة  -أ

 :   من النباتات الالوعائية -9

 الحزازيات  -د الصنوبر  -ج الطلح  -ب الشيح -أ

 :    عالقة يستفيد فيها أحد الطرفين دون أن يضر الطرف األخر  -10

 ايش التع -د التكافل -ج نفعة امل -ب التطفل  -أ

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

............................... إدارة التعليم    

.............................. مكتب التعليم    

............................ مدرسة   

 المادة : علـوم 

 التاريخ :    

االبتدائي  خامسالصف : ال   

 الزمن : ساعتان

هـ   4144  للعام الدراس ي ول الدور األول( الفصل الدراس ي األ ) اختبار مادة )العلوم(   

-اختر اإلجابة الصحيحة من بين ما يلي :السؤال األول :    
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 ) ب (   ) أ ( 

البتالت  -1  فقدان الماء في النبات من الثغور   ....................  

المملكة  -2  خليط من بقايا مخلوقات حية أو اجسامها بعد الموت   ....................  

االخصاب  -3  ينقل السكر الذي يصنع في االوراق إلى النبات  ....................  

اللحاء -4  تتميز بألوانها الجميلة لجذب الحشرات  ....................  

الدبال  -5  المستوى التصنيفي الذي يضم أكبر عدد من المخلوقات الحية  ....................  

نتح ال -6  اتحاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث  ....................  

 

 

 

30 

 

 - : ( أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي   X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   √ضع عالمة )   أ/

عيش البكتريا البدائية في أقسى الظروف مثل قاع البحر ت 1   

  تحتوي الخلية النباتية على جدار خلوي وبالستيدات خضراء  2

قب الثانوي أسرع من التعاقب األولي يتكون التعا 3   

  النباتات معراه البذور ال تنبت لها أزهار  4

ها عمود فقري بالفقاريات مى الحيوانات التي لتس 5   

الداخلي يحدث خارج جسم األنثى  األخصاب 6   

يسمى محاكاةتغير لون فرو الثعلب القطبي وسط الثلوج  7   

  العالقة بين الحشرات والزهرة عالقة تطفل  8

                                   يقوم بنقل الماء في النبات  الكامبيوم 9

السطحية المياه المختزنة ضمن مسامات الصخور والتربة هي المياه 10   

 

  -ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية : ج/

 ) المحاكاة , التصنيف , التحول , التكيف , التعاقب (

عملية تحول نظام بيئي إلى نظام بيئي جديد ومختلف .)  .......................................  (  --1  

خاصية تساعد املخلوق الحي على العيش في بيئته ........................................  ( )   -2  

. سلسلة من مراحل النمو املميزة يختلف بعضها عن بعض)  .......................................  (  -3  

الحية إلى مجموعات . علم تقسيم املخلوقات)  .......................................  (  -3  

تقليد مخلوق حي ملخلوق حي آخر بهدف أخافه أعدائه .)  .......................................  (  -5  

-نصل العمود ) أ ( بما يناسبه من  العمود ) ب ( :ب /   

-بحيث نحصل على الترتيب الصحيح للتحول الكامل : ( باألرقام) د / رتب الصور  

 انتهت األسئلة،  

 



 

ىالمملكةىالعربوةىالدودوة
 وزارة الرتبية والتعليم

 لرتبية والتعليم ........إدارة ا
  مكتب التعليم بـ.........

 ..........ابتدائية 

الرحمــنىىاللهىبدـم
 الرحوــم

 
 
 
 

 

ىىىىى
ىىىىى
ىىىى

ال
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ال
 

 الدرجـــة

حح
مص
ال

 

راج
الم

ع
 

 كتابة رقمًا

     1سىعلومىالمادةى:

ى:الصف خامسال   2س 
  

ى3سىىىىىىىادمىالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ى

 

  

ى
 

 

 رقمىالجلوسى
ىىىى

  
جم

نم
ا

ع
ى

 

   

ىدرجةىأربعونى44

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                                  
 
 
 
 
 
  

 (   )  البذور ال تنبت لها أزهار هالنباتات معرا 1

 (    ) ٌتكون التعاقب الثانوي أسرع من التعاقب األولً 2

 (    ) تعتبر من االسباب التً تؤدي إلى تغٌر النظام البٌئً   األعاصٌر 3

 (    ) فً الزهرة هً العضو االنثوي  البتالت 4

 (   )  اإلخصاب الداخلً ٌحدث خارج الجسم  5

 (   )  عن طرٌق التبرعمٌتكاثر الجنسٌا  البكتٌرٌا 6

 (   )  الشعٌرات الجذرٌة تساعد الجذر على امتصاص الماء واالمالح المعدنٌة من التربة    7

 (  )   جود على األرض  مثل الدٌناصوراتالحٌوانات المنقرضة أي لم ٌعد لها و 8

 (  )   أب واحد فقطٌنتج األفراد الجدٌدة من  الجنسًفً عملٌة التكاثر  9

 (    ) ٌتكون التعاقب الثانوي أسرع من التعاقب األولً 11

   
              

                                                                                                                                                                               
 
 

  :. (اثرالتك -،التكٌف -،األنواع الرائدة -،التصنٌف -، اإلخصاب)                          
 ............(..)..... هو  التركيب او الوظيفة التشابه أوعلم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب  -1

 .................()                                                             من النوع نفسهأفراد جديدة إنتاج  -2

 .......(..........).                                                     المؤنث  مع المشيج اتحاد المشيج المذكر -3

 ...(...............)                    خواص تركيبية وسلوكية تساعد المخلوق الحي على البقاء في بيئاتها -4

 ........(..........)                                             في منطقة ما التي تعيشأوائل المخلوقات الحية  -5

  

ى
ىنهائيأدئلةىاالختبارىال
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ىاألولالفصلىالدراديى:ى
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 السؤال األول
 

 مام العبارة الخاطئة(أ  X وعالمة )   مام العبارة الصحٌحة(أ  √ضع عالمة )   أ

 سب فٌما ٌلً؟ضع الكلمة المناسبة فً الفراغ المنا ب
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02 
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 ...مثال على عالقة  عالقة االنسان والباعوض  -1

 أ    التطفل ب  تبادل منفعة

 ج التعايش د  فريسة ومفترس

 ... فعل الحٌوانات التً تحدث للبٌئة بالتغٌر -2

 أ الزالزل ب الصيد 

 ج سرب الجراد د  البراكين 

 ... مستوٌات تصنٌف المخلوقات الحٌة أكبر -3

 أ   الشعبة ب لرتبةا

 ج النوع د لمملكةا

 ...  من التكٌفات التركٌبٌة -4

 أ هجرة االسماك ب  منقار الصقر

 ج   خفاشالليلي لل النشاط د هجرة الطيور

 ... من أمثلة التحول الكامل -5

 أ دجاجةال ب راشةالف

 ج سداأل د     الجرادة

 
 
 
 
 
 

            

 ) ب (  ) أ (

 خهُط من بقاَا مخهىقات حُة أو اجسامها بعذ انمىت  ................... انبتالت -1

 َنقم انسكز انذٌ َصنع فٍ االوراق إنً اننبات .................... انممهكة -2

 ا انجمُهة نجذب انحشزاتتتمُز بأنىانه ..................... االخصاب -3

 .................... انهحاء -4
انمستىي انتصنُفٍ انذٌ َضم أكبز عذد من 

 انمخهىقات انحُة

 اتحاد مشُج مذكز مع مشُج مؤنث .................... انذبال -5

     
 
 

 الثانًالسؤال 
 

 ضع دائرة على الحرف الذي ٌسبق اإلجابة الصحٌحة  لكل مما ٌلً :

 
 
01 
01 

 الثالثالسؤال 
 

 ( بما ٌناسبه من  العمود ) ب (  ؟د ) أ صل العموو أ
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 تتغير بسبب ................و................. كيف تتغير األنظمة البيئية     ؟     -1
 
 و...............المواد التي يحتاجها النبات في عملية البناء الضوئي  ؟ ................و.................-2

      
              

 
 
 
 
 
 

 أبو راكان                                                                             

 

 انتهت االسئلة مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق والنجاح    

  ب ؟اثنان فقط من كل من  عدد  
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