
 ابتدائي -الخامسالصف 

 الفصل الدراسي األول

 اجابات اسئلة 
 كتاب النشاط  



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 





ناس مرضى أو حشرات أ اتصال بـ عندما يكونون على 

و االتصال أوكذلك عن طريق تعرضهم للسعة حشرة 

 بحيوان مصاب بالمرض

.نعم تمرض   

داء الكلب  -األنفلونزا 

األيدز.  



من خالل البحث في الخاليا وتحليلها لفهم كيف يظهر 

 .المرض ويتطور 

 كيف تمت اصابتي بالمرض ؟

 أسال عائلتي 

تمت اصابتي بالمرض نتيجة 

 لسعة حشرة؟



 شوك -بعضها لها أوراق  ذاتية التغذية –خضراء  نبات

 عدد أجزاء الجسم له هيكل خارجي  حيوان

 
 



بمعرفة عدد المجموعات وعلي أي أساس 

 قمت بالتصنيف

العلماء على المقارنة بين صفات المخلوق يسهل علي 

.وتعرفها وتعلمها   

عينات النباتات والفطريات والحيوانات أكثر شبهها بعضها ببعض من 

.الصخور ألنها مخلوقات حيه   

المخلوقات الحية مثل  -المواد الصناعية والسيارات المباني  

 الطيور والثدييات الزواحف

 
 



متابعة التلفاز وعمل قائمة بالبرامج الموجودة 

 بها ثم تصنيفها

  ىعلمقارنتها بزمالئي واختبار هل تحتوي 

 معظم البرامج

طفال أورياضية ودينية  ىالتم تصنيف البرامج 

 ودعائية بنسبة كبيرة

 
 



 مربعات 10 األول

 مربعات20 الثاني

 مربعا 40 الثالث
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 .كمية الماء المنقولة 

ستقل كمية الماء الموجودة في 

 .الكأس 

ستكون كمية الماء في الساق الذي يحتوي على عدد قليل من 

 .األوراق قليلة جدا 

 
 



والتابعة هي  -المستقلة هي عدد األوراق على كل ساق 

 .ارتفاع الماء في الساق 

نعم كلما زادت عدد األوراق زاد ارتفاع الماء في الساق 

 .والعكس صحيح 

 .نعم 

 الرياح  –درجة الحرارة 

 
 



كيف يمكن تلوين بتالت القرنفل البيضاء 
 باللون األحمر

إذا وضعنا صبغة حمراء في الماء سوف تتلون 
 الساق واألوراق باللون األحمر 

 تلون أوراق القرنفل البيضاء باللون األحمر

 
 



المنطقة الداكنة في الوسط هو جهاز النقل الوعائي أما المنطقة الفاتحة فتمثل 

 .اللحاء والبشرة تمثل الغالف الخارجي 

 .وتدي 

الجذر الوتدي أسهل ألنه جذر واحد أما الليفي فيتكون 

 .من عدة جذور صغيرة تثبت النبات في األرض 

 
 



إذا وضعت ساق نبات في الماء فإنه 

 .ينمو ليصبح نباتا جديداً 

 
 



خلو الساق من الجذور ولكنها تحتوي على براعم صغيرة على مسافات 

 .صغيرة 

 .بدء نمو جذور صغيرة تشبه الشعر على الساق 

 .تبدأ الجذور في النمو من الجزء المقطوع 

نعم ، ويبدأ النبات الجديد في النمو مباشرة من جزء النبات المقطوع 

 .دون الحاجة إلى بذرة 
 
 



 هل تستطيع النباتات أن تنمو بدون بذور؟

 هل اقطع ساق عدة نبات واضعها في الماء واالحظ كيف تنمو

 تستطيع بعض النباتات أن تنمو بدون بذور

 
 



  -الهيدرا 
 األسفنجيات

 نبات الفراولة 

يحدث عن طريق 

انقسام الخلية الي 

 خليتين متساوييتين

ينمو جزء من 

المخلوق جسم 

األب مكونا 

مخلوقا حيا جديدا 

قد ينفصل أو يظل 

 متصل

هي ساق تغرس 

في التربة ويتم 

تدعيمها فتنمو 

 وتصبح نباتا جديدا

تتشابه في أن جميع أشكال التكاثر الالجنسي تستخدم 

 .أبا واحدا فقط لتكوين األبناء 

وتختلف في أن كل شكل من أشكال التكاثر الالجنسي 

 .يستخدم طريقة مختلفة في تكوين األبناء 

 
 



 
 



أيام4 يوم73  يوم 14  يوم 14   

تشبه كل 

بويضة 

الكرة 

 المستديرة 

بها نقطة 

 سوداء

تشبه 

السمكة 

 الصغيرة 

تشبه 

الضفدع 

ولكن لها 

ذيل 

 وأرجل

تشبه 

الضفدع 

البالغ 

وبدون 

ذيل ولها 

 أرجل

أطول أما أيام أربعة من الخلية الواحدة إلى مرحلة أبي ذنبية تستغرق أقصر مرحلة 

وتنتهي بالمرحلة الثالثة وتستغرق ما ( أبي ذنيبة ) فتبدأ من المرحلة الثانية مرحلة 

 .يوما 73يزيد على 

 .بين البويضة ومرحلة أبي ذنيبة 

 
 



له  4ليس له أرجل وله خياشيم بينما في المرحلة   2الحيوان في مرحلة 

 أرجل وذيل ورئة 

تنقسم البويضة عدة انقسامات ثم تكون عدة طبقات ثم يحدث فيها تميز وتبدأ 

 في نمو األعضاء من النسجة المختلفة 

ما هي المراحل التي يمر بها حيوان أبو ذنيبة للوصول إلي ضفدع  

 بالغ؟

 اجمع البيانات من المجالت واالنترنت للوصول إلجابة السؤال 

يتحول حيوان أبو ذنيبة إلي حيوان له أرجل وذيل طويل ثم ضفدع غير بالغ له 

 أرجل وذيل قصير ثم ضفدع صغير ثم ضفدع كبير 

 
 



 عدد قليل 

اإلخصاب الخارجي نسبة حدوثه 

 قليلة 

 
 



)  تتضمن الزهرة جميع األجزاء الذكرية 

(  الكرابل )واألعضاء األنثوية ( السداة 

 لذ فهي زهرة نموذجية

 حاسة البصر والشم واللمس

 
 



 
 



 تحتاج المخلوقات الي هواء وماء وطعام ومأوي كي تعيش فيه
 

المخلوقات في بيئة مائية الي تركيب في أجسمها تختلف عن تحتاج 
 المخلوقات علي اليابسة مثل الخياشيم واجزاء مرنة 

 
 



نعم كونت النباتات غاز استخدمته الحيوانات وتغذت الحيوانات 

 النباتات ىعل

المكونات  .النباتات والحيوانات واألحياء الدقيقة : المكونات الحيوية 

 .الماء والهواء والحصى والتراب : غير الحيوية 

في واألكسجين تزود النباتات الحيوانات بالطاقة والغذاء 

.البيئتينكال   

الحيوانات ويؤدي التخلص من تقل أعداد النباتات ذا أزيلت إ

الحيوانات إلى نمو النباتات وتكاثرها بصورة أكبر ومن ثم تنمو 

 نباتات كثيرة في حال عدم وجود حيوانات 

 
 



الحرارة وعوامل حية مثل زيادة أو وعوامل غير حية كالضوء 

 نقصان مخلوق حي

 التي يحتاج اليها الحيوان كي يعيش ؟ ألشياء اما 

أصمم تجربة احدد فيها عوامل يحتاج اليها الحيوان من البيئة 

 اعطيها له وحيوان آخر امنع عنه هذه العوامل

يعتمد الحيوان علي عدة عوامل مثل الضوء والهواء 

 والماء والغذاء 
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 في البيئة عدادها أتقل أعداد النباتات التي استطاعت العيش كلما زاد 

يكون عامال محددا بحيث اذا كثرت المخلوقات الحية تتنافس فيما بينها ويموت بعضها 

 بالبحث عن الغذاء والمأوي

 
 



 وتهرب منها 

عن  بعيداً تبحث عن الرطوبة وتتحرك 

 الضوء بحركة دودية

 
 



 تبدأ في النشاط وتزداد حركتها 

 حيث ازداد نشاطها بقلة الضوء  –نعم 

من الممكن أن تختلف استجابتها 

 باختالف لون اإلضاءة

 
 



 هل يؤثر لون اإلضاءة علي نشاط دودة األرض

أصمم تجربة استعمل فيها ضوء احمر 

 مرة ومرة أخري استعمل ضوء أزرق

تتأثر حركة ونشاط دودة األرض بتغير 

ً دلون اإلضاءة فكلما كان  كان  اكنا

 نشاطها أكثر

 
 



تحولت افة حيث جتكيفت أوراق الرمث للعيش في البيئة ال

بعض األوراق إلى أشواك أما بقية األوراق فلها طبقة شمعية 

كيف للعيش تتمن فقدان الماء أما أوراق التين البري فتحميها 

. في المناطق الجبلية   

 
 



درجة حرارة الكأس انخفضت إذا 

ويكون  يتكثف بخار الماءفإن 

عليهاقطرات   

 
 



تتكون قطرات الماء خارج الكأس التي تحتوي على 

 .مكعبات الثلج فقط 

من تكثفت ملون الطعام ألنها ليس لها لون مثل قطرات الماء 

 الهواء المحيط بالكأس

المتغيرات بينما درجة حرارة الكأس : المتغيرات المستقلة 

 تم التحكم في درجة الحرارة .قطرات الماء تكثف التابعة 

تشكلت قطرات الماء على الكأس البادرة بسبب برودة الهواء 

 .الماء وتحوله لقطرات ماءمما أدى إلى تكاثف بخار 

 
 



الملح الموجود في أسفل الكأس التي تشكلت عليها القطرات قد 

 ذاب في قطرات الماء 

كم من الوقت يستلزم تكون قطرات الماء حول الكأس 

 الذي به جليد صلب؟

أصمم تجربة أضع ثلج في كأس وأحسب كم من الوقت يستلزم 

 لتكون قطرات الماء علي سطح الكأس من الخارج

يحتاج تكون قطرات الماء هواء به رطوبة عالية وثلج درجة 

 حرارته منخفضة كي تتكون قطرات الماء بسرعة

 
 



سمى تشبه الكرة تتركيب توجد تراكيب 

.البكتيريةالعقد   

الجذور في كل النباتات :  التشابه

:   واالختالف، ها شعيرات 

للنبات البقولي عقد ال توجد 

 األخرى النباتات على جذور 

العقد الجذرية للنبات في ثبتة للنتروجين مبكتريا توجد 

غاز النتروجين من بتثبيت هذه البكتريا وتقوم البقولي 

 الجو وتحوله إلى آمونيا 

 
 



تشير حلقات الشجرة األوسع إلى السنوات التي 

 الشجرةتلقت فيها 

 عاما 15

 
 



  5،  9،  11،  14السنوات السميكة في الحلقات 

  6،  7،  10،  13،  15الحلقات األقل سمكا السنوات 

.تعرضت الشجرة لحريق   

رة قد تعرضت شجأن هذه الفالحلقات  ما تبدو عليهبناء على 

 لسنوات من الجفاف كما تعرضت للحريق وغزو الحشرات 

النباتات الصغيرة تعود بسرعة بسبب نموها الذي ال 

 يحتاج لفترة طويلة 

 
 



كيف يتغير النظام البيئي لو دمرت جميع األشجار 

 نتيجة حريق 

اصمم تجربة احضر فيها مجموعة افرع أشجار واقوم 

 بحرقها وانظر ماذا يحدث للبيئة المحيطة بها 

تهرب المخلوقات الحية وتزداد 

نسبة ثاني اكسيد الكربون في 

 الجو

 
 



 سنة 18من كثر أبعد حوالي  –نعم 

 
 



محيط ،، بحيرة ، صحراء  -جبل 

-، نهر ، هضبة .جزيرة ، سحب    

تتشابه في انها كلها تصف سطح 

وتختلف في شكلها  –األرض 

 وارتفاعها وصالبتها

 
 



.يابسة ، سحب ومعالم ، مياه  

تغيرات المناخ  ، حركة  - التجوية والتعرية

 .، الزلزال ، الفيضانات ، البراكيناألرض ، 

دي  بفعل تعرية الصخور عن االو تشكلي

 .طريق المياه 

 
 



 كيف تكون الجبل في بالدي؟

اصمم بحث عن طبيعة الصخر 

 في الجبل 

تكون الجبل بفعل الزالزل والبراكين في 

 قديم الزمن
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اهتزت التربة وكذلك قطعتي 
 ويتحركان مكانهما الفلين

تتحرك التربة من مكانها 

 وتسقط قطعة الفلين 

 
 



 يحدث شق بين قطعتي الفلين

(  صدع)يمثالن صخور متصلة او جبل حدث فيه شق 

 والصدع يمثل كسر في الصخور

 اختلفت الزاوية وزادت يزداد الصدع وتزداد قوة الزلزالذا إ

 زادت الزاوية سقطت كمية أكبر من التربةذا إ:  الفرضية

ً أصمم   كمية التربة الساقطة نتيجة ازدياد الزاوية  حسب أو نموذجا

 كمية التربة الساقطة كي اختبر فرضيتيسجل أ

 
 



إذا ازدات سرعة المياة الجارية ازدات 

 تعرية التربة

عند نزول الماء تبدأ التربة في 

 االنهيار 

تتعري التربة عند صب الماء فيها 

 بدون غطاء الرش

 نعم
 
 



.زاد ارتفاع  البركان   

نستعمل البة ذات كثافة كبيرة وأخرى أقل باستعمال الماء 

كانت الخل والكربونات وكلما زادت كمية  كربونات وخلو

 الالبة ذات كثافة أكبر 

النه بازدياد كثافة الالبة زادت المواد الناتجة من  -:نعم 

 البركان وسرعتها فزاد ارتفاع البركان 

 
 



 
 



 عدد المشابك المتحركة يزيد

 
 



الورقة وحركة خفيفة لمشبك الورق  بسببالنفخ على الريشات 

 التي على القلم تتحرك وتدفع مشبك الورق في اتجاه األنبوب

 حتي تكون الريشات ثقيلة وال يمكن تحريكها

طاقة الهواء لها طاقة حركة فترفع 

 مشبك الهواء

كلما زاد عرض الريشات كان من الممكن زياد 

 عدد المشابك

اختالف شكل الريشات لو خفف الوزن كانت 

 السرعة أكبر 
 
 



 كلما زادت قوة النفخ زادت سرعة حركة العجلة

بتصميم عجلة وأنفخ فيها مرة بقوة ومرة 

 أخري بضعف وأقارن بين سرعة كال منهما 

 كلما زادت قوة النفخ زادت سرعة العجلة 

 
 



تستخدم مدرستي المياه في الشرب  –تستفيد مدرستي من المياه والوقود األحفوري والكهرباء 

 والتنظيف والمعامل والدراسة والطاقة الكهربائية في االنارة والتبريد والدراسة  

 ومن الممكن تقليل النفايات بتوعية الطالب واستخدام مواد يمكن تدويرها وإعادة تصنيعها

غلق الصنابير بعد األستخدام غلق مفاتيح الكهرباء بعد األستخدام إعادة 

 تدوير األشياء بعد استخدامها

 
 



لترات 3  

 
 



عمل  -استعمال كوب اثناء تنظيف األسنان   –غلق الصنبور بعد االستخدام 

 يافطات تحث علي تقليل األستخدام 

%25هل يمكنني توفير المياه في المطبخ بنسبة   

بحساب كم استهلك من المياه في المطبخ -1  

إعداد عدة وسائل لتوفير المياه  -2  

البدء في توفير المياه وحساب هل وفرت مياه ام ال -3  

 من الممكن توفير نسبة استخدام المياه في المطبخ

 
 



بعد يوم تكون نسبة الغبار قليلة وتزداد 

 أكثر بعد أسبوع

الفازلين مادة مثل الصمغ من السهل التصاق 

 الغبار بها بسهولة

تلوث الهواء أكبر بالقرب من الطريق 

بسبب وجود السيارات وارتفاع نسبة 

 العادم الناتج منها


