
 

 

 

ورقة عمل مادة العموم الصف الخامس 
 أكمل العبارات اآلتية /  أ  

 ( أحادية الفمقة – التكاثر الالجنسي – التحول الكامل –التكاثر الجنسي -  ثنائية الفمقة – غشاء البذرة –التمقيح  )
  التحول الكامل  يمر الحيوان بأربع مراحل مميزة في
  (التكاثر الجنسي )اتحاد خمية جنسية ذكرية وخمية جنسية أنثوية في  
  الفمقة  نمط تعرق متفرع  (النباتات ثنائية)  نمط تعرق مواز بينما تظهر (أحادية الفمقة)تظهر النباتات 
  (غشاء البذرة)تحاط البذور بغشاء خشن يسمي 
 (التمقيح  )تعرف عممية نقل المقاح من السداة  إلي المدقة باسم 
 (التكاثر الالجنسي)  هو إنتاج كائن حي جديد من والد واحد 

 أكمل الفراغات الموجودة في الرسم اآلتي / ب  
 

        

 
 

مع تحيات أسرة العموم 
 
 

المتك 

 الخيط

الميسم 

القلم 

 المبيض

 لبيضةا لسبالتا

 البتالت



 
 

 

ورقة عمل مادة العموم الصف الخامس 

. صل المفهوم العممي في العمود ب بما يناسبه من عبارات في العمود أ / أ  

العمود ب العمود أ  

التمقيح   (1. سمسمة من مراحل التطور المختمفة )..........( 

اإلنبات   (2. الجهاز التناسمي لمنباتات مغطاة البذور  )..........(

دورة الحياة   (3. مسحوق أصفر المون يحتوي عمي حبوب المقاح  )..........(

المقاح  (4. الزهور العضو األنثوي لمزهرة  )..........(

المتاع  (5. نقل حبوب المقاح من السداة إلي المتاع  )..........(

الزهور  (6. تحويل البذرة إلي نبات جديد  )..........(
 

اذكر األنواع األربعة لمزهور ؟ / ب  

1)  ...............................................................

2)  ...............................................................

3)  ...............................................................

4) ............................................................... 

 كيف تختمف الزهور الكاممة والزهور غير المكتممة ؟/ ج  

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

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

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

 

 



  .قابل بين النباتات أحادية الفمقة وثنائية الفمقة باستخدام الخواص اآلتية/ د  

  العروق متفرعة  –العروق متوازية 

  أجزاء الزهور في أربع أو خمس ومضاعفاتها –أجزاء الزهور في ثالث أو مضاعفاتها  .

  فمقتين –فمقة واحدة  

  الفول والورد–الذرة والفاكهة  

نباتات فمقة واحدة نباتات ذات فمقتين 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 أكمل بيانات الرسم اآلتي / ه  

1)  ...................................

2)  ...................................

3)  ...................................

4)  ...................................

5)  ...................................

6) ................................... 

 

 مع تحيات أسرة العموم 

 

2 

1 

3 

4 

5 

6 



 

اذكر نوعي التكاثر في الكائنات الحية   

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

تتكون الزهرة من اجزاء رئسية صل كل جزء بالوظيفة الخاصة به   

الوظيفة أجزاء الزهرة  

عضو التذكير في الزهرة  .1المتاع )        ( 

تحمي الزهرة وتتميز بالمون األخضر  .2البتالت  )        (

العضو المؤنث لمزهرة  .3السبالت  )        (

األجزاء الخارجية الممونة  .4السداة  )        (

 

 

 

 

 

 

  من نباتات الفمقة الواحدة    ........................

  و ...........................  من نباتات الفمقتين................................... 

أكمل العبارات اآلتية  

  (تبادل المنفعة )تمثل األشنات مثاال عمي 

  (الديدان الشريطية  )لدي ماليين البشر حول العالم طفيميات تسمي 

  (الزحار )تسبب بعض الطفيميات مثل األميبات مرض 

 (التركيبي  )تمتمك الورود والصبار أشواكا عمي سيقانها يمثل هذا مثاال لمتكيف 

  (الهجرة  )تنتقل الحيوانات بحثا عن الغذاء والتكاثر من مكان إلي آخر في عممية تسمي 



فقدان الماء في النباتات   (الطبقة الشمعية  )تمنع .1

 (المحاء  )تنتقل السكريات إلي خاليا النبات عبر نسيج يسمي  .2

المخزنة في النبات   (الكربوهيدرات  )عندما يتغذي الحيوان فإنه يأكل .3

الماء إلي أجزاء النبات  (السيقان  )من الماء من التربة وتنقل  (ا لجذور)تمتص  .4

 (النتح  )يسمي فقدان الماء عن طريق أوراق النبات بعممية  .5

اكتب المصطمح العممي الصحيح لمعبارات اآلتية  /   ب 

  (البناء الضوئي          )عممية صنع الغذاء بواسطة ضوء الشمس 

  (البالستيدات الخضراء             )بنيات داخل النبات يصنع فيها الغذاء 

  خراج الغازات  (الثغور             )ثقوب صغيرة عمي سطح النبات تفتح وتغمق إلدخال وا 

  (التنفس الخموي            )عممية تستهمك فيها الكائنات الحية األكسجين لتفتيت السكريات 

  (الكربوهيدرات             )مجموعة مواد مكونة من الكربون والهيدروجين واألكسجين 

 

اكتب المصطمح العممي الصحيح لمعبارات اآلتية   / ب  

  (التمون لمحماية          )نوع من التمويه يساعد فيه لون الحيوان عمي االنسجام مع بيئته 

  (الموارد الطبيعية             )المواد التي يأخذها اإلنسان من األرض  

  (الطاقة البديمة                  )مصادر الطاقة األخرى غير الوقود األحفوري 

  (الطاقة الشمسية            )الطاقة الناتجة عن الشمس 

اذكر بعض نصائح ترشيد الطاقة  / ج  

   إغالق األجهزة االلكترونية في حالة عدم استخدامها

  إطفاء األنوار في الغرف الغير مستخدمة 

 

 



تستخدم  عدة مقاييس لقياس درجة الحرارة   

فهرنهايت   .1

كمفن   .2

 سيمزيوس  .3

: أما األجهزة المستخدمة فهي كاآلتي  

المقياس القرصي   (1

المقياس ذو البممورات السائمة   (2

المقياس الرقمي   (3

 المقياس الزجاجي المزود بسائل  (4

تعريفات هامة   

 هي كمية المادة الموجودة في جسم ما       وحدة قياس الكتمة الجرام والكيمو جرام       وتقاس بواسطة الميزان ذو الكفتين  الكتمة 

 هو مدي قوة شد الجاذبية لجسم ما              وحدة قياس الوزن النيوتن                  ويقاس بواسطة الميزان الزنبركي   الوزن 

  هو الحيز الذي تشغمه المادة الحجم 

 

 cm3االرتفاع   وحدة القياس   × العرض × الطول  المواد الصمبة منتظمة الشكل تقاس بالمعادلة 

 mLالمواد السائمة  تقاس بواسطة المخبار المدرج      وحدة القياس   

 

 

 

 

 

 

 



 

وضح أوجه الشبه واالختالف بين  / أ  

                  التحول الكامل                            التحول الغير كامل

 

 

 

 

 

 

 

  ب ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة 

  تكون مرحمة الحورية في الترتيب الثالث في مراحل التحول الكامل(             ) 

  الصنوبريات نباتات معراة بذور لها بذور وزهور(           ) 

  المقاح هو مسحوق أصفر المون يحتوي عمي حبوب المقاح(            ) 

  من أمثمة الزهور المثالية المكتممة الجالديولس والتيوليب(             ) 

  تتكاثر الهيدرا بالتبرعم(         )  

 


