
 تدرٌبات 

 الفصل الثالث

 ( آباء وأبناء ) 
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 التكاثر : الدرس األول ( : االباء واألبناء ) تدرٌبات على  الفصل الثالث 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 جنسٌة أنثوٌة  اتحاد خلٌة جنسٌة ذكرٌة مع خلٌة -1 التكاثر الجنسً)       ( 

 تنتج نباتات جدٌدة من األوراق أو الجذور أو السٌمان  -2 التكاثر )       ( 

 (  واحدة  خلٌة) انتاج كائن حً جدٌد من والد واحد  -3 التكار الالجنسً )       ( 

 (  خلٌة ذكرٌة وخلٌة أنثوٌة ) انتاج كائن حً جدٌد من الوالدٌن  -4 التخصٌب )       ( 

 من األم واألب أو من خلٌه واحدة  انتاج أعضاء جدد-5 التكاثر النباتً )       ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثانً 

 

 -------------------------------------------------------------------------------ما هً مٌزة التكاثر الجنسً ؟  -1

 -----------------------------------------------------------------------------ما هً مٌزة التكاثر الالجنسً ؟  -2

 النباتً  التكاثر (  التبرعم ) اإلزهار  األنشماق 

 : صنف الكائنات التالٌة حسب نوع التكاثر فً الجدول التالً : السؤال الخامس 
 (  نجم البحر  –المطة  –األسد  –المرجان  –الحصان  –لندٌل البحر ) 

 

 : لارن بٌن التكاثر الجنسً والالجنسً فً الجدول التالً :  السؤال الثالث 

 التكاثر الالجنسً  التكاثر الجنسً  وجه الممارنة 

 عدد اآلباء 

 الجنسٌة الخالٌا وجدود

 مزج الصفات

 التطابك مع األم

 : صنف الكائنات التالٌة حسب نوع التكاثر الالجنسً  فً الجدول التالً :  السؤال الرابع 

 (  السرخس  –األسفنج  –الفراولة  –البكتٌرٌا  –الهٌدرا ) 

 التكاثر الالجنسً  التكاثر الجنسً 
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 دورة حٌاة النباتات: الدرس الثانً ( : االباء واألبناء ) تدرٌبات على  الفصل الثالث 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 مسحوق أصفر ٌحتوي على حبوب اللماح -1 الجنٌن )       ( 

 بالبذرة بالكامل  غشاء ٌحٌط -2 التلمٌح )       ( 

 بذور بفلمتٌن -3 اللماح )       ( 

 نمل حبوب اللماح من السداة إلى المدلة  -4 األنبات )       ( 

 بذور بفلمة واحدة  -5 الصنوبرٌات )       ( 

 تحوٌل البذرة إلى نبات جدٌد -6 آحادٌة الفلمة )       ( 

 نبات معراة البذور لدٌه بذور ولٌس لدٌه زهور -7 غالف البذرة )       ( 

 ( ٌوجد فً البذرة)هو بداٌة انتاج نسل جدٌد  -8 ثنائٌة الفلمة )       ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثانً 

 

 أذكري طرق انتمال  حبوب اللماح من الخلٌة الذكرٌة إلى الخلٌة األنثوٌة ؟  -1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ما دور السائل اللزج المنتج فً الصنوبرات األنثوٌة على دورة حٌاة الصنوبرٌة ؟  -2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الفلمة  ثنائٌة آحادٌة الفلمة  وجه الممارنة 

 عدد الفلمات 

 عروق الورلة 

 الزهرة  عدد أجزاء

  مثال 

 

 :  لارن بٌن آحادٌة الفلمة وثنائٌة الفلمة فً الجدول التالً :  السؤال الثالث 
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 :أختر اإلجابة الصحٌحة مما ٌلً :  السؤال الرابع 

 :  النبات الذي ٌنمو بتحرر البوٌغات فً تربة رطبة  -1 

 االطحلب والسرخس   -النخلة                          -الفاصولٌا                      -االطحلب                  -

 

 حبوب اللماح -البوٌضة          -اللماح        -التلمٌح           -: العملٌة التً تتم لبل األخصاب فً النبات  -2

 

 الخٌط -المدلة          -المتن              -السداة              -:      عضو التأنٌث فً الزهرة ٌسمى  -3

 

 :  عضو التذكٌر فً الزهرة ٌسمى  -4

 السداة  -المبٌض                         -البوٌضة                         -المٌسم                       -

 

 :الزهور الملمحة بالرٌاح عادة ما ٌكون  -5

 صغٌرة وذابلة       -

 ملونة وصغٌرة -

 ذابلة معطرة -

 كبٌرة  وملونة -

 

 السداة -الفلمة            -غالف البذرة         -الجنٌن           -: الذي ال ٌعتبر جزءا من البذرة  -6

   

 :الكاملة فٌما ٌلً / الزهرة المثالٌة  -7

   

 

 

 

 : استخدم الكلمات التالٌة لوضعها فً مكانها الصحٌح فً المصور التالً :  السؤال الخامس 
 (  الملم  –المٌسم  –الخٌط  –( المثبر ) المتن  –المبٌض  –البوٌضة  –السداة  –السبالت  –البتالت  –المدلة ) 

 

 

https://seraj-uae.com/file/7156/


 دورة حٌاة الحٌوانات : الدرس الثالث ( : االباء واألبناء ) تدرٌبات على  الفصل الثالث 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 تحول ٌمر بأربع مراحل ممٌزة  -1 التحول )       ( 

 اتحاد خالٌا الحٌوان المنوي وخالٌا البوٌضة داخل جسم األنثى  -2 التحول الكامل )       ( 

 مرحلة بدون تغذٌة ٌحٌط بها غالف  -3 التحول غٌر الكامل )       ( 

   مرحلة غٌر بالغة ال تشبه الفراشة البالغة تسمى الٌسروع -4 الحورٌة )       ( 

 سلسلة من مراحل النمو المتمٌزة التً تختلف بعضها عن بعض  -5 الٌرلة )       ( 

 اتحاد خالٌا الحٌوان المنوي وخالٌا البوٌضة خارج جسم األنثى  -6 الشرنمة)       ( 

 تدرٌجٌا  تحول ٌمر بثالث مراحل -7 االخصاب الداخلً)       ( 

 مرحلة فٌها شكل الحٌوان البالغ لكنه أصغر  -8 االخصاب الخارجً )       ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثانً 

 

 لماذا تنتج الكائنات ذات االخصاب الخارجً أعداد كبٌرة من الخالٌا الجنسٌة ؟  -1

1- ---------------------------------------------- 

2- ---------------------------------------------- 

3- --------------------------------------------- 

 ------------------------------ما فائدة الطبمة الهالمٌة التً تحٌط بالبٌضة ؟  -2

 -------------------------------------------------------ما فائدة صفار البٌض للجنٌن ؟  -3

 لماذا ال تنتج معظم الثدٌٌات الكثٌر من البوٌضات ؟  -4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------ما هً مرحلة الٌسروع ؟  -5

   -------------------------ما هً الثدٌٌات التً تبٌض وترضع صغارها ؟  -6

 : لارن بٌن االخصاب الخارجً واالخصاب الداخلً فً الشكل التالً :  السؤال الثالث 

 االختالف  االختالف 
 التشابه
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 :  من البداٌة إلى اكتمال النمو ( التحول الكامل ) رتب مراحل نمو الفراشة :   ول السؤال األ

 )       (  )       ( 
 )       ( 

 )       ( 

 )       ( 
 )       (  )       ( 

 : صنف الكائنات التالٌة حسب نوع التحول الذي تمر به :  ثانً السؤال
 (  الفراشة   –الخنافس  –الجراد  –بك الفراش  –العث  –النمل األبٌض  –الذباب )             

 التحول غٌر الكامل  التحول الكامل 

 

 

 

تمٌٌم ورلة تمٌٌم  أتمن أتمن  لم ٌتمن 

 العمل 

 ما دورات الحٌاة ؟ : عنوان الدرس 

 ................الصف الخامس ...........................االسم الجمٌل 
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 الصفات والوراثة : الدرس الرابع ( : االباء واألبناء ) تدرٌبات على  الفصل الثالث 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 أي فرد ٌرث جٌنا خاصا بصفة ما  -1   الوراثة)       ( 

 تسود على الصورة األخرى أو تعمل على اخفائها  صورة -2 الصفة الوراثٌة )       ( 

 مخطط ٌستخدم لتتبع الصفة الوراثٌة فً عائلة ما  -3 الغرٌزة )       ( 

 (  من جٌل إلى جٌل ) انتمال الصفات الوراثٌة من األباء إلى األبناء  -4 الجٌن )       ( 

 وراثٌة ٌحصل علٌها أحد األبناء من أبوٌه  صفة -5 الصفة السائدة )       ( 

 أسلوب أداء أو تصرف ٌولد به الحٌوان  -6 الصفة المتنحٌة )       ( 

 .  كٌمٌائٌة للصفات الموروثة  تعلٌمات  -7 سجل النسب )       ( 

 تعمل الصورة األخرى على اخفائها أو حجبها  صورة -8 الحامل )       ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثانً 

 

 ------------------------------------على ماذا تساعد المدرة على التعلم الحٌوانات  كسلون االنطباع  ؟   -1

 ------------------------------أٌن توجد الكروموسومات ؟  -2

 --------------------------------------------------لماذا اختار مندل نبات البازالء لدراسة الصفات الوراثٌة ؟  -3

 

 :أدرس المصور التالً وأجب عن األسئلة المتعلمة به :  السؤال الرابع 

 

 ------------------ماذا ٌمثل المصور الذي أمامن ؟  -1

 

 طبما للمصور الذي أمامن أي طفل لٌست لدٌه  -2

   -------------------------------غمازات ؟ 

 : صنف السلوكٌات التالٌة حسب نوعها فً الجدول التالً :  السؤال الثالث 
 (  حٌوان السٌرن   –نسٌج العنكبوت –االنطباع  –بناء العش )             

 الغرٌزة  السلون المكتسب 
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 تدرٌبات 

 الفصل الرابع 

 التفاعالت

 فً النظم البٌئٌة 
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 البناء الضوئً : الدرس األول ( : التفاعالت فً النظم البٌئٌة ) تدرٌبات على  الفصل الرابع 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 من ورلة النباتات لخروج ودخول الهواء والماء  مسمات فً المسم السفلً -1 البناء الضوئً )       ( 

 أوراق النبات  عملٌة فمدان الماء عبر -2 بالستٌدات خضراء )       ( 

 السكرٌات فً خالٌا الكائنات الحٌة باستهالن االكسجٌن فً التنفس  تفتٌت -3 الثغور )       ( 

   بنٌات فً الورلة ٌوجد بها المادة الخضراء الكلوروفٌل -4 الكربوهٌدرات)       ( 

 عملٌة صنع الغذاء بأشعة الشمس  -5 التنفس الخلوي )       ( 

 مجموعة من المواد مصنوعة من الكربون والهٌدروجٌن واألكسجٌن  -6 النتح )       ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثانً 

 

 هل ٌعنً وجود البالستٌدات الخضراء أن الخلٌة نباتٌة ؟  علل اجابتن  -1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اكتب معادلة عملٌة البناء الضوئً ؟  -2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------لماذا ٌحتوي سطح الورلة العلوي على طبمة شمعٌة ؟  -3

 ----------------------------------------------فً أي لسم من الورلة ٌحدث البناء الضوئً فً معظم النباتات ؟  -4

 --------------------------------------------من السئوول عن فتح وغلك الثغور ؟  -5

 ----------------------------------أي جزء ٌنمل الماء من الجذور إلى األوراق ؟  -6

 ---------------------------أي جزء فً النبات ٌنمل السكرٌات فً خالٌا النبات ؟  -7

 ---------------------ما هو الجزء فً ورلة النبات مكون من نسٌج اللحاء ونسٌج الخشب ؟  -8

 

 
 : استخدم الكلمات التً أمامن وضعها فً مكانها الصحٌح فً المصورات التالٌة :  السؤال الثالث 

 –االكسجٌن  –ضوء الشمس  -الماء –السكر              
 ثانً أكسٌد الكربون  –بالستٌدة خضراء  

 –نسٌج الخشب  –اللحاء  –الخالٌا الحارسة 
 المشرة  –الثغور  –العرق 
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 --------------------------ما الذي ٌنتجه البناءالضوئً ؟  -1

 

   -------------------------------ما الذي ٌنتجه التنفس ؟  -2

 :أدرس المصور التالً وأجب عن األسئلة المتعلمة به :  السؤال الرابع 

 : رتب مراحل انتمال الماء وعملٌة النتح فٌما ٌلً :  السؤال الخامس 

 ٌستخدم الماء فً صناعة السكر فً األوراق )       ( 

 

 ٌدخل الماء إلى الجذور )       ( 

 

 ٌتبخر الماء الزائد من الثغور المفتوحة )       ( 

 

 نسٌج الخشب ٌنمل الماء إلى األوراق )       ( 

 

 اللحاء ٌنمل السكر إلى خالٌا النبات )       ( 
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 تدفك الطالة فً النظم البٌئٌة :  2الدرس ( : التفاعالت فً النظم البٌئٌة ) تدرٌبات على  الفصل الرابع 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 كائنات تتغذى علٌها الكائنات المفترسة  -1 النظام البٌئً )       ( 

 حً ٌصطاد وٌمتل الكائنات األخرى  كائن -2 الجماعة االحٌائٌة )       ( 

 مخطط ٌوضح ممدار الطالة المتوفرة فً كل مستوى  -3 المجتمع االحٌائً)       ( 

 من سالسل مختلفة بٌنها بعض الروابط  شبكة -4 سلسلة غذائٌة )       ( 

 نظام ٌشمل كل الكائنات الحٌة والمكونات غٌر الحٌة فً بٌئة ما  -5 شبكة غذائٌة )       ( 

 ٌشمل كل الكائنات الحٌة فً نظام بٌئً معٌن  -6 المفترس )       ( 

 المسار الذي تسلكه الطالة والمواد المغذٌة فً نظام بٌئً معٌن  -7 الفرٌسة)       ( 

 أعضاء نوع واحد فً منطمة ما فً ولت معٌن  -8 هرم الطالة )       ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثالث 

 

 -----------------------------------------------------------------------------ما هً مكونات النظام البٌئً ؟  -1

 هل ٌمكن أن تعتبر لطعة خشب سالطة تظاما بٌئٌا صغٌرا ؟ فسر اجابتن -2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------بماذا تبدأ السلسلة الغذائٌة؟ ولماذا ؟   -3  

---------------------------------------------------------------------------ما هً مكونات السالسل الغذائٌة ؟  -4

 ---------------------------------------------------------------------------ما هً الموارت ؟ اذكر مثاال علٌها  -5

 -----------------------------------------------------------------------------ما هً المّمامة ؟ أذكر مثاال علٌها  -6

 ما هو أكبر عدد للروابط المكونة لسلسلة غذائبة ؟ وما هو ألل عدد ؟ -7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لماذا تعتبر الحٌوانات المفترسة مهمة فً الشبكات الغذائٌة ؟ -8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------كم نسبة الطالة التً تنتمل من مستوى الخر فً هرم الطالة ؟  -9

 ماذا ٌحدث عند إزالة آكالت اللحوم العلٌا من السلسلة ؟  -10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عند ازدٌاد نمو الطحالب فً المناطك الساحلٌة لد تسبب ظاهرة تمٌت الكائنات البحرٌة ، ما هً هذه الظاهرة ؟  -11

----------------------------------------------------------------- 

 : صنف العوامل التالٌة إلى مكونات حٌة ومكونات غٌر الحٌة فً الجدول التالً : السؤال الثانً 
 (            الحشائش –الطٌور  –الهواء –الصخور  –درجة الحرارة  –الحٌوان  –التربة  –الماء  –النبات  –ضوء الشمس ) 

 مكونات غٌر حٌة  مكونات حٌة 
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 أختر سلسلة من السالسل الموجودة فً هذه الشبكة وسجلها بشكل صحٌح مراعٌا وضع األسهم  -1

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 مثّل  السلسلة الغذائٌة على شكل هرم الطالة  -2

 :أدرس المصور التالً وأجب عن األسئلة المتعلمة به :  السؤال الرابع 
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 تدفك الطالة فً النظم البٌئٌة :  2الدرس ( : التفاعالت فً النظم البٌئٌة ) تدرٌبات على  الفصل الرابع 

 :طابك المفردات التالٌة بما ٌناسبها من عبارات فً الجدول التالً :  السؤال األول 

 
 العبارات    المفردة

 أكبر عدد من األفراد داخل الجماعة االحٌائٌة ٌمكن ان ٌستضٌفه النظام  -1 المنافسة (      )    

 عاللة بٌن كائنٌن كالهما ٌستفٌد من اآلخر دون ضرر -2 الموطن البٌئً)         ( 

 مورد ٌتحكم فً نمو أو بماء الجماعة االحٌائٌة على لٌد الحٌاة  -3 االستٌعابٌة  الطالة)         ( 

 بٌن كائنٌن أحدهما ٌستفٌد من االخر دون أن ٌسبب له الضرر عاللة -4 العامل المحدد(      )    

 الدور الخاص الذي ٌموم به الكائن الحً فً مجنمع أحٌائً  -5 الوضع الوظٌفً (          )

 أحدهما ٌستفٌد من األخر وٌسبب له الضرر  عاللة بٌن كائنٌن -6 الطفٌلً )         ( 

 الصراع على الموارد المحددة  -7 التكافل )         ( 

 فٌه الكائن الحً  المكان الجغرافً الذي ٌعٌش -8 (  اإلفادة ) التعاٌش )         ( 

 الكائن الذي ٌعٌش على الكائن المضٌف وٌستفٌد من هذه العاللة  -9 التطفل )         ( 

 :أجب عن األسئلة التالٌة :  السؤال الثالث 

 

 ما هً العوامل المحددة ؟ -1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 : فسر ما ٌلً  -

 النظام البٌئً للمراعً الخضراء ٌحوي منتجات أكثر من النظام الصحراوي*  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 لاع المحٌط ٌحوي كائنات ألل من سطح المحٌط •

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 : صنف الكائنات التالٌة حسب نوع العاللة  فً الجدول التالً : السؤال الثانً 

 
 –زهرة األوركٌد واالشجار  –النحلة والزهرة  –األمٌبا  –النمل وأشجار السنط  –سمن الشلك  –الدودة الشرٌطٌة ) 

 (  البعوض واالنسان  –سمكة المهرج وشمائك النعمان  –المرش والرٌمورا  –الفطر والطحلب 

 التطفل (اإلفادة ) التعاٌش  (  تكافل ) تبادل المنفعة 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

-------------------------------- 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------- 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- 
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 :أدرس المصور التالً وأجب عن األسئلة المتعلمة به :  السؤال الرابع 

 

 ما نوع العاللة الغذائٌة بٌن الكائنات الحٌة المبٌنة فً الصورة أعاله ؟ 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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