
 ام الفحم –مدرسة المتنبي 

 الصف الخامس  –امتحان علوم 

 ----------------- -التاريخ:                                     --------------- -االسم :

 

 
 التوهُّج سلك منه ُيصَنع الذي المعدن. توهُّج المبات ُيْنِتجون" النور" مصنع في -1

 إلى حرارته درجة َتِصل وأنْ  للكهرباء، جّيداا الا موصِ  يكون أنْ  يجب الالمبة في الذي
  (.ينصهر أن دون) األقلّ  على ّية مئو درجة 1,000
 . مختلفة معادن ألربعة ِصفات ُيبيِّن أمامك الذي الجدول

 -ضع دائرة حول االجابة الصحيحة :
 

 توصيل الكهرباء درجة النصهار ) درجة مئوية( اسم المعدن 
 ضمنخف 531,1 الحديد أ
 متوسط 666 االلمنيوم ب
 عال ,,536 النحاس ج
 عال جداا  066 الفضة د
 
 

 -البالستيك مصنوع من : -2

 النفط الخام  -االشجار                           ج -الصخور                            ب -أ

 

 

 -الصفة المشتركة للمعادن باستثناء الزئبق هي:  -3

 سائلة  -غازية                               ج -ب          صلبة               -أ

 

 

 من الموارد الطبيعية الحية : -4

 سمك ينمو في بركة اسماك  -فطر ينمو في الغابة .                                   ب -أ

 عسل من خلية يربيها النحالون  -ج                            

 

 

                                          -1- 

 



  -يضعون ايدي ادوات الطبخ من البالستيك او الخشب : -5

 الخشب والبالستيك موصالن للحرارة .الن  -أ

 ن للحرارة .الن الخشب والبالستيك غير موصلي -ب

 للزينه . -ج

___________________________________________________ 

 -الكهربائي مصنوعة من : يد المفك الذي يستعمله -6

 نحاس  -حديد                        ج -بالستيك                              ب -أ

_________________________________________________ 

 متى نحفر منجماً مغلقاً؟ -7

 عندما تكون المحتجرات عميقة داخل األرض ( أ

 منجمعندما ال يريدون تدمير النباتات حول ال ( ب

 ج( عندما تكون المحتجرات على سطح األرض

 د( عندما تكون كمية المحتجرات كبيرة

___________________________________________________ 

الفضة معدن موصل للكهرباء افضل من النحاس , لكن نحضر اسالك الكهرباء  -8

 -من النحاس ألن :

 النحاس سعره غالي . -أ

 ص من الفضة .النحاس سعره ارخ -ب

 الفضة سعره ارخص من النحاس . -ج

___________________________________________________ 

 -اشر الى مجموعة المواد التي تحوي معادن فقط : -9

 منيوم , بالستيك .زجاج , ال -أ

 نحاس , فوالذ , مطاط . -ب

 منيوم .حديد , فوالذ , ال -ج

 

 ية عندما نحرك السكر بواسطتها بكأس شاي ساخن؟قة المعدنلعماذا يحدث للم -11

 الشاي . للعقة الذي في داخيسخن فقط جزء الم -أ

 ال يمكن معرفة ماذا سيحدث للملعقة , الننا ال نعرف المعدن المصنوعة منه. -ب

 يسخن ايضاً جزء الملعقة الغير موجود في الشاي ألن المعدن موصل للحرارة  -ج

___________________________________________________ 

 -ما هي الجملة الصحيحة : -11

 توصل جميع المعادن الكهرباء بذات المقدار . -أ

 جميع المعادن متساوية في ثقلها. -ب

 المعادن غير متساوية في ثقلها وفي توصيلها للكهرباء. -ج

 

 

 ئرات ؟بفضل أي الخواص التالية تم اختيار االلمنيوم كمادة لبناء الطا -12

 خفيف , صلب , قابل للثني . -أ

 موصل للحرارة . -ب

 الن االلمنيوم معدن رخيص جداً . -ج
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 ما هو مصدر المعادن ؟  -13

 صخور وانواع اتربة مختلفة  -نات والنباتات           جاالحيو -المصانع            ب -أ

 

 

  -خواص تراب النحاس :  -14

 يلمع وموصل للكهرباء . -أ

 ال يلمع وموصل للكهرباء . -ب

 ال يلمع وغير موصل للكهرباء . -ج

 

 

 ما هو المشترك بين النفط , الصخور , واشجار الغابة ؟  -15

 جميعها تستعمل للوقود.       -أ

 جميعها موارد طبيعية .        -ب

 جميعها تستعمل للبناء.  -ج

 

 

 -مصدر الزجاج : -16

 الواح زجاج داخل التربة  -الواح خشب           ج -رمل كوارتس                   ب -أ

 

 

 -الموارد الطبيعية هي : -17

 المعادن فقط . -أ

 جميع المواد التي يستعملها االنسان ومصدرها مواد من الطبيعة . -ب

 مواد الوقود فقط . -ج

 

 

وجد كرات كثيرة مصنوعة من معادن مختلفة , حديد , الومنيوم  , في صندوق ايناس ت -18

 نحاس وقصدير جميع الكرات ذات لون احمر كيف ننجح في اخراج كرات الحديد ؟ 

 

-------------------------------------------------------------------------------- . 

 

 

 .ماالته هناك عالقة بين خواص المعدن وبين استع - 19

 -:أكمل الناقص

 -------------------لذلك يستعملونه لصناعة -------------يتميز الحديد بخاصة  -أ

 ------------------لذلك يستعملونه لصناعة   ----------------يتميز الذهب بخاصة 

 -------------------لذلك يستعملونه لصناعة  --------------يتميز النحاس بخاصة 
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  -سجل خمس صفات مشتركة لمعظم المعادن : -21

 ----------------------------- -ب                 ----------------------------- -أ

 ------------------------------ -د                 ---------------------------- -ج

 -------------------------- -هـ                              

 

 
خالل جميع مراحل تصنيع المعادن، ابتداًء من مرحلة احتجار اتربة المعادن -21

 حتى استخراج المعادن  يتم إلحاق الضرر بالبيئة.
 االضرار : أ( أذكر مثالين لهذه 

______________________________________________
______________________________________________

________ 
 ب( ما هو اقتراحك للحد أو التقليل من هذه األضرار :

______________________________________________
______________________________________________

__________ 
 

, ابتداء من لحظة استخراج امامك وصف لمراحل عملية تصنيع منتوجات معدنية   -22

 المعدن وحتى لحظة الحصول على المنتوج النهائي .

" 2" بجانب المرحلة االولى , والعدد "1رتب هذة المراحل ترتيباً صحيحاً اكتب العدد "

 بجانب المرحلة الثانية وهكذا ..

 ____ صب المعدن السائل داخل قوالب للحصول على سبائك.

 في الفرن لفصل المعدن .____ تسخين التراب المعدني 

 ____ استخراج التراب المعدني من المنجم .

 ____ تصنيع السبائك المعدنية للحصول على المنتوجات المعدنية .

 ____ طحن التراب المعدني .

 

 

 

 خطأأم  صحسجل  - 23
 __________ صفات السبيكة كصفات المعادن المكونة منها 

 _______ ًالسبيكة عبارة عن معدن ينتج من صهر عدة معادن معا_ 

 _________ كل معدن هو سبيكة وكل سبيكة هي معدن 

 _________ تنتشر الموارد الطبيعية بالتساوي على سطح الكرة األرضية 

 ________ توصل جميع المعادن للكهرباء بنفس الدرجة 

 

 

 

 نرجو لكم النجاح 
 طاقم العلوم
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 عالمة ( : 51القسم الثاني )

 

  -تالية :لديك اسماء الحيوانات ال -02

 

 سحلية . –حلزون  –نسر  –سمكة  –خنفساء  –نمر 

 

 صنف في الجدول التالي هذة الحيوانات بحسب المجموعة التي تنتمي اليها .

 

 مجموعة الال فقريات مجموعة الفقريات

  

  

  

  

 

 

 امامك جمل تصف ميزات فئات الحيوانات . -21

 , استعن بالكلمات التالية : اذكر بجانب كل جملة اسم الفئة التي تميزها

 حشرات  –اسماك  –برمائيات  –طيور  –زواحف  –ثدييات 
 .--------------الحيوانات التي يغطي الريش جسمها تنتمي الى فئة الـ  - أ

 .------------الحيوانات ذات صيوانين لالذنين تنتمي الى فئة  - ب

 .-------------- الحيوانات التي تتنفس عن طريق الخياشيم تنتمي الى فئة -ج

 .------------تعيش على اليابسة وايضاً في الماء  -د

 .-------------تنتمي الى مجموعة الالفقريات  -هـ 

 .--------------جسم مكسو بجلد جاف وحراشف  -و

 

 

  -الكائنات المروضة هي كائنات : -22

 تعيش في الجبال فقط  -ج    يعتني بها االنسان     -ال يعتني بها االنسان             ب -أ

 

 

 -شكل الحركة المشترك لالفعى والسحلية ودودة االرض هو : -23

 زحف -ج           قفز                  -ب                        ركض       -أ

 

 

في غابة معينة تم اقتالع جميع النباتات منها , ماذا تتوقع ان يحدث للحيوانات آكلة  -24

 اللحوم .

 ال يحدث لها شيء . -أ



 تموت الحيوانات النها تتغذى على آكلة النباتات . -ب

 تقل قوة الحيوانات . -ج
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  -: خطأام  صحيحاكتب  -25

 .-------------هناك حشرات ضارة لالنسان وهناك حشرات مفيدة لالنسان  -أ

 .---------------جميع الكائنات الحية مالئمة لنفس البيئة الحياتية  -ب

 .-------------الصفة المشتركة لجميع الالفقريات انها ال تحتوي على عظام  -ج

 .-----------الحيوانات آكلة كل شيء هي تلك الحيوانات التي تأكل جميع انواع اللحوم  -د

 .--------------البومة فعالة في النهار  -هـ

 

 
 في: صفاتها كل في ماثلةً مت بقرةً  ستين أخذوا. تجربة االبقار مربو أجرى -26

 قسموا(. تعطيها) تنتجها التي الحليب وكمية العمر الحجم، الصحية، الحالة النوع،
 ب، المجموعة أ، المجموعة) العدد في متساوية مجموعات ثالث إلى البقرات

 كانت الظروف بقية. الغذاء من مختلفاً  نوعاً  مجموعة لكل قدموا(. ج المجموعة
 .متماثلة

 أن اتضح أبقار، مجموعة كل أنتجتها التي الحليب كمية مراقبة من عينأسبو بعد
 .الحليب من كمية أكبر أنتجت ب المجموعة

 
 التجربة؟ هدف كان ماذا - أ

____________________________________________

. ___ 

 

. متماثلة صفات ذات أبقار على التجربة يجروا أن على المربون حرص . د

 .التجربة في اشتركت التي االبقار مجموعات بين نمتماثلتي صفتين اكتب

 : ________________________________1 الصفة

 : ________________________________2 الصفة

 
 .االبقار مربو أجراها التي التجربة في المختلف الظرف هو ما اكتب. ج

____________________________________________
____________________________________________

________ . 
 

 االبقار؟ مربو أجراها التي التجربة من االستنتاج كان ماذا. د
____________________________________________
____________________________________________

_________. 



 
 

 ارجو لكم النجاح
 

 طاقم العلوم 
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