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 عالمات ( 4)اين يستخرجون في اسرائيل البوتاس والفوسفات ؟ -2

 يت 2يستخرجون البوتاس من مناجم النقب والفوسفات من البحر الم - أ

 يستخرجون البوتاس والفوسفات من مناجم النقب 2  - ب

 يستخرجون البوتاس والفوسفات من البحر الميت 2 -ج

 يستخرجون البوتاس من البحر الميت والفوسفات من مناجم النقب2 -د

 

 

 عالمات ( 4)كيف يستخرجون البوتاس في اسرائيل ؟ -1

 اسطة الصهربو -بواسطة احتجار في مناجم مغلقة               ب -أ

 بواسطة التبخير  -بواسطة احتجار في مناجم مفتوحة          ج -ب

 

 

 عالمات ( 4)هل البحر الميت غني بالموارد ؟ -3

 نعم , غني بملح الطعام فقط 2 - أ

 نعم غني بالفوسفات 2 - ب

 كال , يتوفر في البحر الميت البوتاس والبروم لكن بكميات قليلة 2 -ج

 بوتاس , امالح البروم وملح الطعام 2نعم , البحر الميت غني بال -د

 

 

 عالمات ( 4)هل ازداد استهالك االسمدة مع مرور السنين ؟ -4

 نعم , الن االسمدة اليوم افضل من السابق 2 - أ

 كال , كان استهالك االسمدة دائماً كبيرا 2ً  - ب

 كال , كان استهالك االسمدة دائماً قليالً 2 -ج     

 مساحات اكبر من السابق 2 نعم , النهم يفلحون اليوم -د     

 

 

 عالمات ( 4)هل نستطيع ان نعرف خواص معدن معين حسب خواص ترابه ؟ -5

 كال , الن خواص المعدن تختلف عن خواص تراب المعدن 2 - أ

 نعم , الن للمعدن ولترابه ذات الخواص 2 - ب

 كال , النه ال يمكن فحص خواص تراب المعدن 2 -ج

 ق المعدن فقط 2نعم ولكن نستطيع ان نعرف لون وبري -د
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 عالمات ( 4) -:ما هي عملية الصب -6

 عملية تصنيع اشياء معدنية بواسطة الطرق 2 -أ

 ازالة اجزاء معدنية صغيرة لتصميم منتوجات 2 -ب

 سكب معدن مصهور داخل قالب ذي شكل معين 2 -ج

 

 

 عالمات ( 4) -البروم يستخدم في صناعة : -7

 االدوية 2 - أ

 مواد تعقيم 2 - ب

 حمي من الحرائق 2مواد ت -ج

 جميع االجابات صحيحة 2 -د

 

 

 عالمات ( 4)متى نحفر منجماً مغلقاً ؟  -8 

 عندما تكون المحتجرات عميقة داخل االرض 2 - أ

 عندما تكون المحتجرات على سطح االرض 2 - ب

 عندما تكون كمية المحتجرات قليلة 2 -ج

 

 

 عالمات ( 4) -: ةهل يحدث تلويث بيئي من عملية انتاج منتوجات معدني -9

 نعم , بسبب الدخان فقط الذي يلوث البيئة 2 - أ

 نعم , يحدث تلويث بيئي للمنظر الطبيعي , للهواء ولمجمعات المياه 2  - ب

 نعم , في ساحة المصنع فقط الذي ينتجون فيها المنتوجات 2 -ج    

كال , يحدث التلويث البيئي فقط في عملية استخراج المعدن من تراب المعدن  -د     

2 

 

 

 عالمات ( 4)هل يمكن ان تلوث المنتوجات المعدنية البيئة ؟  -21

 نعم , عندما نرمي المنتوجات المعدنية بعد استخدامها 2 -أ     

 نعم , عندما تصدأ فقط 2 -ب      

 نعم , فقط منتوجات معدنية كبيرة مثل هياكل السيارات 2 -ج      

 ية البيئة عادة 2كال , ال تلوث المنتوجات المعدن -د      

 

 عالمات ( 4)ما هو المنجم المفتوح ؟ -22

 منجم ال توجد به صخور شائبة 2 -أ  

 كل منجم فيه محتجرات 2 -ب  

 منجم تحت االرض 2 -ج  

 منجم على سطح االرض 2 -د   
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في حي صهيب يجمعون علب المشروب الفارغة وال يرمونها في سلة النفايات  -21

 عالمات ( 4), ما هي حسب رأيك اسباب ذلك ؟

 لتوفير موارد طبيعية وتقليص التلويث البيئي 2 -أ

 لتسهيل عمل عمال النظافة 2 -ب

 لتقليل التلويث البيئي فقط 2 -ج

 

 

 عالمات ( 4)في العالم ؟ هل هناك خطر نقص في الموارد الطبيعية -23

 كال2 الن الموارد الطبيعية في العالم غير محدودة 2 -أ

 كال , النه يمكن دائماً شراء موارد ناقصه من دول اخرى 2 -ب

 نعم , ان استخدمنا كميات كبيرة من الموارد فقد يحدث نقص 2 -ج

 

 

 عالمات (3)ل ؟ما هي فائدة مصانع الفوسفات ومصانع البحر الميت لدولة اسرائي -24

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

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

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

 

 

 ( عالمتان)ي الطاقة التي يستخدمونها لتبخير الماء في البحر الميت ؟ما ه -25

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

 

 

 )عالمتان (ما هو نوع المنجم الذي يستخرجون منه الفوسفات ؟ -أ -26

 

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

 

 )عالمتان (هل احتجار الفوسفات يولد مكاره بيئية ؟ -ب   

 

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

 

 

 عالمات ( 4)ما هي انواع االسمدة التي يستعملها المزارعون , ومم تتكون ؟ -27

 

 2 ---------------------------------------------------------------------------أ

 

 2------------------------------------------------------------------------- -ب
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امامك وصف لمراحل عملية تصنيع منتوجات معدنية ابتداء من لحظة استخراج  -28

ئي , رتب هذه المراحل ترتيباً المعدن وحتى لحظة الحصول على المنتوج النها

بجانب المرحلة الثانية  1والعدد بجانب المرحلة االولى  2صحيحاً , اكتب العدد 

 عالمات ( 5) وهكذا 2

 تسخين التراب المعدني في الفرن لفصل المعدن 2 --------

 طحن التراب المعدني 2 -------

 المعدنية 2تصنيع السبائك المعدنية للحصول على المنتوجات  ------

 قوالب للحصول على سبائك 2 لصب المعدن السائل داخ ------

 استخراج التراب المعدني من المنجم 2 -------

 

 

 عالمة ( 28)امأل الجدول التالي 2 -29

 

تراب    النحاس  تراب النحاس  الحديد تراب الحديد خواص المادة 

 االلومنيوم 

 االلومنيوم 

 اللمعان

 

      

يار موصل للت

 الكهربائي

      

ينجذب 

 للمغناطيس

      

 

 

 عالمة ( 21) اكتب صحيح ام خطأ في المكان المناسب 2 -11

 ---------يضخون الماء من البحر الميت وينقلونه الى برك كبيرة وضحلة  -أ

 ------------لجميع المعادن نفس درجة االنصهار  -ب

 ---------------للمعادن نفس صفات اتربتها  -ج

 -------------المذاب المادة التي ذابت في السائل  -د

 ----------عملية التجمد هي تحول المادة من حالة السيولة الى حالة الصالبه  -ه

 ------------كلما زاد عدد السكان قل استهالك المعادن  -و

 

 

 

 

 

 

 ارجو لكم النجاح                                             
 العلوم طاقم
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