
 امتحان علوم للصف الخامس ___

       اإلسم: _______________

 

 

 أجب عن جميع األسئلة

 عالمات( 6) أكتب صح أم خطأ .1

 ________ يتميز الحديد بأنه معدن خفيف 

  كوابل الكهرباء المستعملة لتوصيل الكهرباء الى بيوتنا مصنوعة من فضة ألنه معدن موصل

 _____جيد للكهرباء ___

 ________ توصل جميع المعادن للكهرباء بنفس الدرجة 

 _________ عند اختيارنا للمعدن المناسب نهتم بخواص المعدن وكذلك ثمنه 

 _________ العمل في المناجم شاق ولكنه آمن 

 _________ تنتشر الموارد الطبيعية بالتساوي على سطح الكرة األرضية 

 

 

 5) كاكين، مالعق...( من الحديد؟ فسر.هل تنصح بصنع أدوات المطبخ )س .2

 عالمات(

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 عالمات( 11) يستعمل اإلنسان المعادن حسب خواصها وينتج منها أدوات مختلفة . .3

 موصلة للحرارة ــــــــــــــــــــــسجل إسم أداة مصنوعة من معدن ألن المعادن 

 سجل إسم أداة ليست مصنوعة من معدن ألن المعادن موصلة للحرارة ـــــــــــــــــــــ

ًً عند الطرق عليها ــــــــــــــــــــ ً  سجل إسم أداة مصنوعة من معدن ألن المعادن تصدر رنينا

 كهرباء ــــــــــــــــــــــــــــسجل إسم أداة مصنوعة من معدن ألن المعادن موصلة لل

 سجل إسم أداة ليست مصنوعة من معدن ألن المعادن موصلة للكهرباء ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 من خالل عملية استخراج المعادن وانتاج المنتوجات المعدنية يتسبب في أضرار بيئية .4

 عالمات( 12) عدد ثالثة من هذه األضرار واقترح طرق للتقليص منها

 

 الحل       الضرر

__________________________                  __________________________ 

 

__________________________                  __________________________ 

 

____________________________                 _________________________ 

 

 



 عالمات( 6) عدة أمالح من البحر الميتيتم استخراج  .5

  أعط مثال لنوع من األمالح التي تستخرج في اسرائيل)أ( 

___________________________________________________ 

  )ب( ما هي استعماالت هذا الملح؟

___________________________________________________ 

 

 سجل إسم العملية واشرح كيف تتم ( كيف يتم استخراج هذا الملح؟ج)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 عالمات( 8) )أكتب بوتاس أو فوسفات( أكمل الناقص .6

 __ هي مواد صلبة مستعملة في انتاج اإلسمدةال________ وال _________

نستخرج ال ___________ من المناجم وال _________ نستخرجه في 

 اسرائيل من مياه البحر الميت.

 
 عالمات( 5) إشرح ما هي أهمية موارد البحر الميت لدولة إسرائيل )فصل( .7

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 عالمات( 4) ما هي أنواع األسمدة التي يستخدمها المزارعون؟  .8

 _______________ -أ

 ______________ -ب

 ______________ -ج

 _______________ -د

 

 عالمات( 5) ضع إشارة       بجانب الجمل الصحيحة .9

   يسمدون التربة لتحسين المحصول ____________

 

    يسمدون التربة كي تنبت النباتات ___________

 

    استهالك األسمدة مع مرور السنين قل__________

 

 التسميد أكثر من الالزم يتلف المحاصيل ولكنه ال يلوث البيئة__________

 

 لتسميد أكثر من الالزم يتلف المحاصيل ويلوث البيئة _________ا



 عالمات( 13) عرف .11

 ________________الموارد الطبيعية: _________________________

 

 إمأل شمس التداعيات بأسماء موارد طبيعية -ب
 

 

 
 

 

 

 

 

 )ب(ما هو الثمن البيئي إلستغالل هذه الموارد

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 )ج( ما هي اقتراحاتك للتقليص من أضرار استغالل الموارد الطبيعية؟

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 عالمات( 8) التي تليهأمامك الرسم البياني التالي. تمعن في الرسم ثم أجب عن األسئلة  .11

 

 
 

 

 

موارد 

 طبيعية

في أي سنة بدأ استهالك النفط في العالم؟  .1

_______________ 

 

يك بدأ استهالك النفط في العالم في هذه لماذا حسب رأ .2

 السنة؟

___________________________________ 

 

؟ 1961ما هي كمية النفط التي استهلكت سنة  .3

____________ 
 

 ؟1941ماذا يمكنك القول عن استهالك النفط بعد سنة  .4

________________________________

________________________________

________________________________ 

 



 عالمات لكل سؤال( 4-عالمة 21) أحط اإلجابة الصحيحة

 

 ما هو مصدر المعادن؟ .12

 المصانع - أ

 الحيوانات والنباتات - ب

 صخور وأنواع أتربة مختلفة - ت

 الفحم والنفط - ث

 

 أشر الى مجموعة المواد التي تحتوي معادن فقط .13

 زجاج، ألومنيوم وبالستيك - أ

 حديد، فوالذ والومنيوم - ب

 نحاس، فوالذ ومطاط - ت

 حديد، فوالذ وحجارة - ث

 

 ائيل؟ماذا يمكن القول عن الموارد الطبيعية في اسر .14

 اسرائيل غنية بااللومنيوم وفقيرة باألسمدة - أ

 اسرائيل غنية باألسمدة وفقيرة بمواد الوقود والمعادن - ب

 اسرائيل غنية بموارد طبيعية كثيرة - ت

 ال تتوفر موارد طبيعية في اسرائيل بتاتاً  - ث

 

 هل نستطيع أن نعرف خواص المعدن حسب خواص ترابه .15

 هكال، ألن خواص المعدن تختلف عن خواص تراب - أ

 نعم، ألن للمعدن ولترابه نفس الصفات - ب

 كال، ألنه ال يمكن فحص خواص تراب المعدن - ت

 نستطيع أن نعرف لون وبريق المعدن فقطنعم ولكن  - ث

 

 كيف يستخرج المعدن من ترابه؟ .16

 يصهرون تراب المعدن ويضيفون اليه مواد مختلفة فينتج معدن - أ

ون الكل بدرجة حرارة عالية يطحنون تراب المعدن ويضيفون اليه مواد مختلفة ثم يصهر - ب

 حتى ينفصل السائل عن باقي المواد

 يطحنون التراب ويفصلون المعدن منه - ت

 يطحنون التراب ويسخنونه بدرجة حرارة عالية ويفصلون المعدن السائل عن باقي المواد - ث

 


