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 الكون ؟مما يتكون                                  
  التالي :أكمل مخطط المفاهيم  -1

 

 

ن  السؤال  -2 ن القوسي  أو المصطلح العلمي الدال عىل كل عبارة من  االسمالثالث :اكتب بي 

 العبارات التالية : 

 ..............( )... كونية .                 تجمع من النجوم والكواكب واألقمار وأجسام   -1

 مجرة حلزونية الشكل تنتمي إليها الشمس واألرض وبقية كواكب  -2

 (...............)..                                                                          المجموعة الشمسية

 

ي  -3
ن
ي كما هو مطلوب ف

ن كل مما يأت   الجدول : قارن بي 

 

 

ي  وكلمة )خطأ ة , الصحيحصحيحة ( للعبارة أكتب كلمة ) -4
مع  ( للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

 التصحيح  : 

ي الفضاء  مجراتالكواكب والنجوم  -1
 (..................... )) .............( .    تسبح ف 

 :يلي أكمل الفراغات فيما  -5

 ..........................زء من مجرة والشمس هم ج كوكب األرض  -1

 

 

 

 

 الكواكب النجوم المقارنة

   ريفتعال

   مصدر الضوء

   مصدر الحرارة

عناصر الكون

......... ......... ........ .
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 الشمسي ؟ ما النظام             
 التالية : أجب عن األسئلة  -1

 الشمسي . أذكر أجزاء النظام  -1

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

 فيها ؟س لها مسار خاص ماذا لو أن الكواكب لي -2

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

 

ي توضح النظام من خالل  -2
ي أمامك والت 

 الشمسي : الصورة الت 

 يىلي : أجب عما 

 ( يمثل كوكب .................. 4الكوكب رقم ) -1

 .( رقم )........ أكبر الكواكب  -2

 رقم).......(أبرد الكواكب  -3

 ....( )... أسخن الكواكب  -4

 

 

 

ي صحيحة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ (  أكتب كلمة )-3
مع التصحيح    للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

: 

ي مدارات  -1
 ).............(  ................. دائرية تدور كواكب المجموعة الشمسية ف 

 

 

 

 



          االبتدائيعلوم للصف الخامس مادة الل  سئلةبنك أ

4 
@Eiman_alhendal 

 الشمسي ؟ ما خصائص كواكب النظام 

 ( في المربع المقابل لها :√) ة بوضع عالمة اً لكل من العبارات التاليعلميأختر اإلجابة الصحيحة  -1

 ملتهبة :مركز النظام الشمسي ويتكون من غازات  -1

 أورانوس □األرض              □الشمس           □المجرة            □

 اكب :الكو ثاني أكبر  -2

 المريخ □     زحل            □عطارد             □المشتري         □

 لكوكب :الترتيب الثالث في النظام الشمسي  -3

 المريخ  □أورانوس             □المشتري          □األرض           □

  مع التصحيح تيمما يأ  صحيحة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحة لكلأكتب كلمة )-2

: 

 .....................................( )..   عطاردأسخن كواكب المجموعة الشمسية  -1

 )................( ...................... منخفضة جداالمشتري يتميز بدرجة حرارة  -2

 ......)...............(.................              األحمر يسمى المريخ بالكوكب  -3

 

ي الجدولق-3
ن
ي كما هو مطلوب ف

ن كل مما يأت   : ارن بي 

 نبتون  المري    خ ارنةالمق

   ترتيبه بي   الكواكب

   عدد األقمار

 يلي : أكمل الفراغ فيما  

 ميع الكواكب تدور حول ......................... ج -1

 علل لما يىلي تعليال علميا سليما )أذكر السبب( -5

 حمر يسم المري    خ بالكوكب األ  -1

 ........................................................ ......................................... 
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 األرض ؟حركة                               
ي كما هو مطلو ق -1

ن كل مما يأت  ي الجدولارن بي 
ن
 : ب ف

 دوران األرض حول الشمس  دوران األرض حول محورها المقارنة

ة    ية الزمن الفبر

ي تنتج 
   الظاهرة التر

 

ن  -2 ن القو اكتب بي   العلمي الدال عىل كل عبارة من العبارات التالية :  األسم أو المصطلح سي 

ي للكرة  -1  الشمالي والجنوبر
 )...................(   األرضيةخط وهمي مائل يمر بالقطبي  

 التالية : جب عن األسئلة أ-3

 الشمس ؟ماذا لو األرض ال تدور حول  -1

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

 عمودي ؟ماذا يحدث لو أن محور األرض  -2

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

  مع التصحيح لكل مما يأتي  حيحةعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصيحة ( للصحأكتب كلمة )-4

: 

 .................... (........ ..... .    )  األرضالشمس حول تحصل فصول السنة عند دوران  -1

 يىلي : أكمل الفراغ فيما -5

 وهمي تدور األرض حول نفسها وحول الشمس بشكل .............بسبب محورها ال -1
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 باألرض ؟ماذا يحيط                 
 

ن   -1 ن ال اكتب بي   صطلح العلمي الدال عىل كل عبارة من العبارات التالية : أو الم   االسم    قوسي 

 األرضية ).................(  الجاذبيةهو مجموعة من الغازات تنجذب نحو األرض بفعل  -1

 ة : التالي جب عن األسئلة  أ  -2

ن أكثر من ماذا يحدث لو أن نسبة  -1 ي الغالف الجوي؟21األكسجي 
 % فن

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

ن األرض والغالف الجوي المحيط د ال توجأن ماذا لو  -2  جاذبية بي 

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

 

 :   يىلي  أكمل الفراغ فيما - 3

 من المكونات األساسية للغالف الجوي ......................و.............................  -1

 

 التالي : : أكثر البيانات عىل الرسم - 4
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 ؟ الجوي الف ما خصائص طبقات الغ          

 التالية : أجب عن األسئلة  -1

 رض عدد فوائد الغالف الجوي على الكائنات الحية على سطح األ -1
....................................................................................... 

 مقابل لها :مربع ال( في ال√) أختر اإلجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية بوضع عالمة  -2

 الصناعية :طبقة من الغالف الجوي تدور فيها معظم األقمار  -1

وسفب                 □ايونوسفب               □   أكسوسفب       □  تروبوسفب   □مب  

ي الجدول التالي اخي  -3
ن
 العبارة من المجموعة )ب( واكتب رقمها أمام مايناسبها من عبارات المجموعة )أ(ف

 المجموعة )ب(  المجموعة )أ(               لرقما   

 ).......( 
 

)........( 

رض طبقة تتولى حماية األ -
 من خطر الشهب 

 طبقة تحوي غاز األوزون  -

 الميزوسفير -1
 تروبوسفير -2
 ستراتوسفير  -3

 

ي صحيحة ( للعبارة الصحيحكلمة )أكتب  -4
مع  ة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

 صحيح  : الت

 ..........)...........(  .................   طبقة الثيرموسفير أكثر طبقات الغالف الجوي برودة -1

 .................األرض . )..........(  ..........طبقة االيونوسفير تعكس موجات الراديو إلى  -2

 ............................)........( ..       الجوية .  واهر الظ   تراتوسفير تخلو منطبقة الس -3

 

ي ق-5
ن
ي كما هو مطلوب ف

ن كل مما يأت   الجدول : ابل بي 

 
 وجه الشبه

 

وسفب   وسفب  وبالبر   المب  
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 األوزون ؟كيف يحمينا                             

 يلي :أكمل الفراغ فيما  -1

 الطبقة التي تحمي األرض من األشعة فوق البنفسجية هي ..................... -1

 

ي  للعبارة الصحيحة , صحيحة (أكتب كلمة )-2
مع  وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

 التصحيح  : 

 جين .)......( ......أكسير األشعة فوق البنفسجية وتتكون من ذرتين بتأث نغاز األوزو ينشأ  -1

 

 التالية : أجب عن األسئلة  -3

 يتكون غاز األوزونوضح كيف  -1
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 الجوي ؟ت الغالف للمحافظة على طبقاالممارسات األمنة         

 + االنسان صديق البيئة  )طبقة األوزون(                      

 التالية : أجب عن األسئلة  -1

 مثل : ألشعة الضارة ألرض من اكوكب ا  زونألو اتحمي طبقة  -1

 .....................................ب...............  ......................................  -أ

 يف الجو المة طبقات الغالعدد طرق للمحافظ على س -2
...................................................................................... 

 لألرض ؟ى الغالف الجوي ماذا لو اختف -3
..................................................................................... 

 نات الصوديوم للقنينة ربو بيك إضافةعند  قراءة الترمومترلماذا يحدث  -4
..................................................................................... 

  ( في المربع المقابل لها :√أختر اإلجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية بوضع عالمة )  -  2     

 التنفس :الغاز الذي يستخدم في  -1

 نيتروجين ال □األكسجين      □ثاني أكسيد الكربون    □      الهيدروجين  □

 سليما : لمياال ععلل لما يأتي تعلي -3

 ام العين زيادة نسبة اإلصابة ببعض األمراض مثل سرطان الجلد واعت  -1
......................................................................................... 

ي  صحيحةة )أكتب كلم-3
 ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

 :  حيح مع التص

 الجوي .)........( ...... عل سالمة طبقات الغالف  اآلثار السلبيةالتطور الصناعي له العديد من  -1
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  وظائفه ؟ الجهاز الهضمي ا الذي يساعد جسمك عىل أداء م     

 التالية : أجب عن األسئلة  -1

ك -1  ة بي   الكائنات الحيةعدد الخصائص المشبر

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

ي الجهاز تتبع اللقمة الغذائية  -2
 الهضمي : ف 

 

 

 

 ( في المربع المقابل لها :√) التالية بوضع عالمة أختر اإلجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات -2

 عضلية : ذي جدران كيسي الشكل عضو   -1

 األمعاء الدقيقة  □الفم                □          المعدة  □ء            مريال □

ي : لية الهضم عمتستكمل  -2          
 ف 

 المعدة  □ظة  الغليمعاء األ □مريء        ال  □الدقيقة  األمعاء  □               

ي : ي  اصحيحة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غأكتب كلمة )-3
  لصحيحة لكل مما يأت 

ي  تبدأ عملية الهضم -1
 ) ...................(                                       الفم .            ف 

 ( ) ...................                 .    الدقيقة  األمعاء غب  المهضوم إلينتقل الطعام  -2

ي الجدول التالي اخي  العبارة من المجمو -4
ن
 اراتعة )ب( واكتب رقمها أمام مايناسبها من عبف

 ( : جموعة )أالم 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( الرقم

)....( 
)....( 
)....( 
 

 الجهاز التنفسي  من أجزاء -
 أجزاء الجهاز الهضمي من  -
ي من أجزاء الجه -  از العصتر

 المخ  -1
 لرئتي   ا -2
 المعدة  -3
 القلب  -4

 التالي : البيانات عىل الرسم  ملأك-5

  )...............(      : لهضمي ال يمثل الجهاز شكال -1

                                            )...................( 

......................الفم 
األمعاء 
الغليظة
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 ) الجهاز التنفسي ( ؟ وظائفه لذي يساعد جسمك عىل أداء ما ا

 التالية : األسئلة  عن أجب -1

 تنفسي عدد وظائف الجهاز ال -1

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

 ؟حاجز ماذا لو أ، ال يوجد حجاب  -2

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

تيب الكلمات التالية تي    رحلة األكسجي   من الرئأكملي  -3  ببر

 ( القلب  –خاليا الجسم  –)  رئتي   

 

 

ي -2
ن
ي كما هو مطلوب ف

ن كل مما يأت   الجدول : قارن بي 

 الزفب   الشهيق  المقارنة 

   التعريف 

   حجم الرئة 

   اتجاه الحجاب الحاجز 

 سبها : يناات التالية بما ل الفراغكمأ -4

 . ماء ............. وبخار ......  غاز ملية األيض انتاج يصاحب ع -1

 . يستخدم الجسم األكسجي   لحرق..................  -2

ي أكسيد الكربون عن طريق الرئتي   من خالل عملية يتم التخلص من  -3
 .............. ثاب 

 التالي : البيانات عىل الرسم  ملأك-5

 

                     .................( )... 

                                )....................( 

 

 

 

........ ....... ......
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 ) الجهاز الدوري(  وظائفه ؟  يساعد جسمك على أداء ما الذي 
  :التالية كمل المخطط في الشكل أ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالية : أجب عن األسئلة  -2

 ر وظيفة الجهاز الدورياذك -1
.................................................................................... 

 ماذا يحدث لدقات القلب بعد التمارين الرياضية مباشرة  -2
................................................................................ 

 تعليال علميا سليما:علل -3       

 سريعا .قانا خفأحيانا يخفق القلب  -1
........................................................................................... 

ي -4
ن
ي كما هو مطلوب ف

ن كل مما يأت   الجدول : : قابل بي 

 
 هجه الشب و 

 ريان الش وريدال

 
 

ي الجدول التالي اخي  العبارة من المجموعة )ب( واكتب رقمها أمام ماي-5
ن
ناسبها من عبارات ف

 ( : المجموعة )أ

 المجموعة)ب( مجموعة )أ(ال لرقم ا

..().... 
)......( 
)......( 

 الدم الحمراء خاليا -
 خاليا الدم البيضاء  -
 الصفائح الدموية  -

 شفاء الجروح -1
 تقتل الجراثيم  -2
 ألكسجينتحمل ا -3
 تنقل الدم -4

 

الجهاز 
الدوري

الصفيحات

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

الشريان



          االبتدائيعلوم للصف الخامس مادة الل  سئلةبنك أ

13 
@Eiman_alhendal 

 

 ) الجهاز العظمي ( جسمك على أداء وظائفه عد يساما الذي 

 التالية : جب عن األسئلة أ-1

ي ف لدرج من ا)سقط أحمد -1
 : أن يحركها ( ستطع ولم يقدمه أحس بألم ف 

 ................................................ . ؟  أحمد  قدمتتوقع حدث لاذا م -

 .................... ..................................  ؟ أحمد يمكن أن يفعل ماذا  -

 : منأذكر وظيفة كل -2

 ................................................................ :العظمي الجهاز  -

 ................................... :األضالع  -

 .................................:الجمجمة  -

 .................................:المفاصل  -

 مفاصل بين العظام  دال يوج ماذا لو -3

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

 ( في المربع المقابل لها :√) أختر اإلجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية بوضع عالمة  -4

 العظمي :ز من أجزاء الجها -1

 ة المعد □الدم            □القفص الصدري     □القلب         □

ي :  , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي   صحيحة ( للعبارة الصحيحةأكتب كلمة ) -5
 الصحيحة لكل مما يأت 

 قلب .                       ).................(اللجمجمة تحمي عظام ا -1

 مختلفة .                 ).................(أشكال واحجام العظام لها  -2

ي الجدول التالي اخي  العب-6
ن
ناسبها من عبارات ارة من المجموعة )ب( واكتب رقمها أمام مايف

 ( : أالمجموعة )

 المجموعة)ب( المجموعة)أ( الرقم

 ......() 
 

 ......() 

نسيج متي   مرن يمنع  -
 . ي   عظماحتكاك ال

نسيج متي   مرن يشد  -
 معا . ام العظ

 الرباط -1
 المفصل  -2
وف  -3  الغض 
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 العصبي ( لجهاز وظائفه ؟ )اما الذي يساعد جسمك على أداء 
 

 :التالية  أكمل المخطط في الشكل-1

 

 

 

ن  -2 ن  ااكتب بي   التالية :  أو المصطلح العلمي الدال عىل كل عبارة من العبارات األسملقوسي 

 متعرج .                 ).............(عضو طري  -1

 ..(.ئر الجسم ).......حزمة من األعصاب تصل الدماغ باألعصاب المنتشرة في سا -2

 : يناسبهابما  التالية الفراغاتاكمل -3

 اغ .الدمم إلى لجسم عبر األعصاب إلى ......... ث حسية من مختلف أجزاء اتنتقل الرسائل العصبية ال -1

 ألعصاب .ااعبر إلى ............... المختصة للقيام بعمل مصبية الحركية من الدماغ تنتقل الرسائل الع -2

 هو ..................المسؤول عن الفعل المنعكس  -3

ي :  ة ( للعبارة الصحيحة , وكلمةصحيحأكتب كلمة ) -4
 )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

 كله .                      ).............(تنتشر األعصاب في أنحاء الجسم  -1

 .....(اإلنسان .   ).............كز الحركة والسيطرة على التوازن في جسم هو مرالمخ  -2

  : التالي البيانات عىل الرسم  مل: أك-5

 الشكل يمثل الدماغ  -1

 

             )..................( 

  )....................( 

 ).....................( 

 

 

 

الجهاز 
العصبي

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



          االبتدائيعلوم للصف الخامس مادة الل  سئلةبنك أ

15 
@Eiman_alhendal 

 اإلنسان ؟أثير الظروف البيئية الفضائية على جسم ا تم
ي : صحيحة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( أكتب كلمة ) -1

 للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

ي  -1
 األرض .          )....................(ودتهم إل د عمشكالت صحية بعرواد الفضاء  يعاب 

ي الفضاء -2
.                                            )....................(  تنعدم الجاذبية ف  ي  الخارجر

 التالية : أجب عن األسئلة -2

ي الفضاء عل أجهزة جسمأذكر تأث -1
ي ف 
 إلنسان ا ب  النظام البيت 

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

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

ي حال انعدام ماذا يحدث  -2
 ة .؟الجاذبيللدم ف 

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

 األولية لإلغماء( اإلسعافات) بأنفسنا ؟ ما طرق العناية 

ن -1 ن  اكتب بي   التالية :  عباراتمي الدال عىل كل عبارة من الأو المصطلح العل االسمالقوسي 

ي مكان الحادث قبل الوصول إل مركز الرعاية ا -1
ي يمكن تقديمها إل المصاب ف 

إلجراءات التر

 الصحية .   ).......................( 

ي :  صحيحة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ (أكتب كلمة ): -2
 للعبارة غي  الصحيحة لكل مما يأت 

ي ح -1
 ).................(       يفيق .              لال اإلغماء أعط المصاب ماء ف 

 إلغماء.)...................(اتناول وجبة الفطور قبل الحضور للمدرسة تمنع  -2

 التالية : أجب عن األسئلة -3

 اإلغماء؟ و ما ه -1

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

 للمصاب : سعاف األولي وات اإل عدد خط -1

1-  ................................................ 

2-  ............................................... 

3-  ............................................... 

4-  ...................... ..................... .... 

ي واقفا  كان علي  -2
ي الطابور وفجأة سقط وكان ف 

ي هذه , ماذا تفعل إغماء الة  حف 
 .؟  الحالةلعلي ف 

 ..................................................................................................... 
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يف ( بأنفسنا ؟ ما طرق العناية  ن  ) اإلسعافات األولية للين
ن اك  -1 ن  تب بي   التالية :  راتالدال عىل كل عبارة من العباأو المصطلح العلمي  االسمالقوسي 

 الدموية  )..............( ن فقدان الدم من الجهاز الدوري بسبب تمزق األوعية ينتج ع -1

 نف .                          )...................( األ  من نزيف مفاجر   -2

 التالية : أجب عن األسئلة -2

 الدموية .؟لو حدث تمزق باألوعية ماذا  -1

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

ي الحاالت  -2
 التالية : ماذا تفعل ف 

 ................................................... رعاف : شخص حصل له  -أ 

ف  -ب  ه : يدشخص تب  

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

 سليما : يال علميا علل لما يىلي تعل -3

يف فوق مستوى -1  القلب ؟رفع الجزء المصاب بالب  

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

 :  يناسبهراغ التالي بما أكمل الف -4

ي جسم االنسانو من العالمات الحي -1
 و............... و............... .... ......... ية ف 

 

ي الجدول التالي اخي  العبارة من المجموعة )ب( واكتب رقمها أمام مايناسبها من عبارات -5
ن
ف

 ( : المجموعة )أ

 ب ( المجموعة ) المجموعة)أ(  الرقم

)......( 
 
 .....().  

 نزيف مفاجر  لألنف -
 

  قطع بالجلد  -

 جرح -1
 اف رع -2
 كرس  -3
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 ) اإلسعافات األولية للكسور ( أنفسنا ؟ بالعناية  قا طر م

ن -1 ن  اكتب بي   التالية :  الدال عىل كل عبارة من العباراتأو المصطلح العلمي  االسمالقوسي 

 صلببجسم  دامطاالصم يصيب العظم لعدة أسباب مثل السقوط أو تمزق أو تهت-1

ها    ).......................(           وغب 

 

 التالية : أجب عن األسئلة -2

د إل الطبيب بعد سقوطه من الدرج فشخص الطبيب يد أحمد بالكرس كيف عرف الطبيب )ذهب أحم_ 1

 أعراض الكرس؟ (  : ) ماهي  مكسورةأن يد أحمد 

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

ي تحعدد -2
ات التر  دث لجسم رائد الفضاء عند عودته من الفضاء التغب 

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

 حة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحةصحيأكتب كلمة )-3

ي : يألكل مما  
 ت 

ي حال الكرس يستخد -1
 )................(                        معقم .     م الطبيب شاش ف 

ي الفضاء عن األرض.  ) -2
ات ف   ............(يتعرض جسم رائد الفضاء إل العديد من التغب 

 )................(                                        .           االستشفاءم القدرة عل للجس -3

 المتكاملة  العلوم                             

 صحيحة ( للعبارة الصحيحة , وكلمة )خطأ ( للعبارة غي  الصحيحةأكتب كلمة )-1

ي : لكل مما  
 يأت 

 . ............... حرارة الغالف الجوي للكرة األرضيةعلمية تتمثل االحتباس الحراري ظاهرة  -1

 سليما : ال علميالما يأتي تعليعلل  -2

 الحراري . حدوث االحتباس -1

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

 التالية : أجب عن األسئلة -3

 . الحية الحراري عل الكائنات  االحتباسعدد آثار  -1

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

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


