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 :في مربع االجابة الصحيحة xضع اشارة 
 :احدى الصفات المشتركة للمعادن باستثناء الزئبق هي -1

 جميع االجابات خاطئة -د              صلبة        -ج                         غازية        -ب                 سائلة        -أ

 :يصنعون ادوات الطبخ والمفكات من البالستيك او الخشب ألن -2
 الخشب والبالستيك موصالن للحرارة                -ب          البالستيك موصل للكهرباء والخشب غير موصل      -أ

 الخشب والبال ستيك غير موصالن للحرارة              -د              موصل  الخشب موصل للحرارة والبالستيك غير -ج

 :اشر الى مجموعة المواد التي تحوي معادن فقط -3
 مطاط                -فوالذ  –نحاس  -ب                       تيتانيوم         -رمل  –الومنيوم  -أ     
 الومنيوم                   -فوالذ  –حديد  -د                         بالستيك    -الومنيوم  –زجاج  -ج    

 :أي معدن مما يلي يصدأ وينجذب للمغناطيس -4
 بالتين -د              نحاس           -ج          حديد              -ب        الومنيوم                   -أ

 :ما هي الجملة الصحيحة -5
 كل المعادن توصل كهرباء بنفس المقدار    -ج   ثقلها                                     دن متساوية في كل المعا -أ

 المعادن مواد سائلة وموصلة للكهرباء -د          المعادن غير متساوية في ثقلها وتوصيلها للكهرباء    -ب

 :لماذا يتم اختيار االلومنيوم كمادة لبناء الطائرات -6
 الن له لمعان -د           النه رخيص جدا -ج         النه خفيف صلب وقابل للثني  -ب        نه موصل للحرارة ال - أ

 :ما هو مصدر المعادن -7
 صخور وانواع اتربة اخرى     -د        المصانع    -ج           الحيوانات والنباتات  -ب           المواد العضوية - أ

 :سخواص تراب النحا -8
 ال يلمع وغير موصل للكهرباء -د      ال يلمع وموصل للكهرباء  -ج      موصل للحرارة  -ب     يلمع وموصل للكهرباء -أ

 :ماذا يحدث للملعقة المعدنية عندما نحرك السكر بواسطتها في كأس شاي ساخن -9
 يسخن فقط جزء الملعقة الذي في داخل الشاي -أ

 الموجود في الشاي الن الزجاج موصل للحرارة يسخن ايضا جزء الملعقة غير  - ب
 يسخن ايضا جزء الملعقة غير الموجود في الشاي الن المعدن موصل للحرارة -ج
 ال يمكن معرفة ماذا سيحدث للملعقة الننا ال نعرف المعدن المصنوعة منه -د

 :ما هي عملية الصب -11
 ازالة اجزاء معدنية صغيرة لتصميم منتوجات -ج         عملية تصنيع اشياء معدنية بواسطة الطرق           -أ

 عملية استخراج معدن من تراب معدن -د     سكب معدن مصهور داخل قالب ذي شكل معين       -ب

 :ما هي السبيكة -11
 معدن رديء التوصيل للكهرباء   -ج           نفاية معدنية تبقى في الفرن بعد استخراج المعدن       -أ

 معدن صهر في فرن صهر  -ددن ينتج بواسطة صهر عدة معادن سوية                      مع -ب

 :معادن 5اذكر اسماء 
1-     ________             2-    ________            3-   ________           4-   ________      5-    _______ 

 :صفات مشتركة للمعادن 5اذكر 
1-   ________             2-    ________                3-   ________          4-   ________     5- _______    

 :اكمل الناقص
 ______المنجم التي يتم حفره على سطح االرض وتقطع منه الحجارة تحت اشعة الشمس يسمى  -1
 __________المنجم الذي يكون في اعماق االرض ويتم حفره في باطن االرض يسمى  -2
 ___________اعادة استعمال مواد انتهى استعمالها االصلي  -3
 ____________الى الحالة السائلة درجة الحرارة التي تتحول بها المادة من الحالة الصلبة  -4
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 لماذا يستخدم النحاس إلعداد أسالك الكهرباء؟

 ألن النحاس أخف المعادن ( أ

 ألن النحاس هو المعدن الوحيد الذي يوصل للحرارة ( ب

 ألن النحاس هو المعدن الوحيد الذي يوصل للكهرباء(ج

 ألن النحاس يوصل الكهرباء أفضل من جميع المعادن األخرى( د

 ة من األلومنيوم وليس من النحاس؟لماذا يفضلون أحيانًا إعداد أألسالك الكهربائي

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

 :أكتب صح أم خطأ 

  يتميز الحديد بأنه معدن خفيف________ 

  فضة ألنه معدن موصل جيد للكهرباء كوابل الكهرباء المستعملة لتوصيل الكهرباء الى بيوتنا مصنوعة من_______ 

  توصل جميع المعادن للكهرباء بنفس الدرجة________ 

 مناسب نهتم بخواص المعدن وكذلك ثمنه عند اختيارنا للمعدن ال_________ 

  العمل في المناجم شاق ولكنه آمن_________ 

  تنتشر الموارد الطبيعية بالتساوي على سطح الكرة األرضية_________ 

 :تمعن في الرسم ثم أجب عن األسئلة التي تليه. أمامك الرسم البياني التالي

 
 _______________   العالم؟في أي سنة بدأ استهالك النفط في  .1

 

 لماذا حسب رأيك بدأ استهالك النفط في العالم في هذه السنة؟ .2

___________________________________ 

 

 ____________  ؟ 1690ما هي كمية النفط التي استهلكت سنة  .3

 

 ___________________________________ ؟1640ماذا يمكنك القول عن استهالك النفط بعد سنة  -4
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 ؟هل نستطيع أن نعرف خواص المعدن حسب خواص ترابه

 كال، ألن خواص المعدن تختلف عن خواص ترابه -أ

 نعم، ألن للمعدن ولترابه نفس الصفات -ب

 كال، ألنه ال يمكن فحص خواص تراب المعدن -ج

 معدن فقطنعم ولكن نستطيع أن نعرف لون وبريق ال -د

كيف . لجميع الكرات نفس اللون. حديد، ألومنيوم، نحاس وقصدير: في صندوق أمل كرات كثيرة مصنوعة من معادن مختلفة

 تنجح أمل في إخراج كرة الحديد؟

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

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

 .من الحديد؟ فسر...( سكاكين، مالعق)هل تنصح بصنع أدوات المطبخ 

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

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

 .حسب التسلسل الصحيح( من التراب حتى المعدن)رّقم مراحل عملية استخراج المعدن 

 ــــ    يدخل الخليط الى الفرن ويسخن بدرجة حرارة عالية

 ــــ   يطحن التراب وتضاف اليه مواد أخرى

 ــــ    صفائح المعدن ترسل الى المصانع إلنتاج منتوجات معدنية

 ي المواد ونحصل على معدن سائلــــ    ينفصل المعدن عن باق

 ــــ    يصب المعدن السائل في قوالب للحصول على صفائح

 أكمل الناقص حسب الكلمات بين القوسين

  على سطح الكرة األرضية( غير متساٍو/متساٍو)_________ تنتشر الموارد الطبيعية بشكل. 

 بالموارد ( فقيرة/ غنية )________ ل الـ الدو: تحدث عملية تجارة في الموارد الطبيعية بين دول العالم

 .بالموارد( الفقيرة/ غنية )_________ تبيع للدول الـ 

  (تصدير/ استيراد )_________ عملية بيع الموارد للدول األخرى تسمى 

 (تصدير/استيراد)________ عملية شراء موارد من الدول األخرى تسمى 

 متى نحفر منجمًا مغلقًا؟

 عندما ال يريدون تدمير النباتات حول المنجم. ب                المحتجرات عميقة داخل األرض عندما تكون. أ

 عندما تكون كمية المحتجرات كبيرة .د                 عندما تكون المحتجرات على سطح األرض .ج

- :ن لكن نحضر اسالك الكهرباء من النحاس أل, الفضة معدن موصل للكهرباء افضل من النحاس 

         .النحاس سعره غالي  - أ

           .النحاس سعره ارخص من الفضة  -ب

 .الفضة سعره ارخص من النحاس  -ج      

 ؟ ( واشجار الغابة , الصخور , النفط ) ما هو المشترك بين 

                     .  جميعها تستعمل للوقود - أ

                     .  جميعها موارد طبيعية  - ب

 .جميعها تستعمل للبناء -ج

 : من مصدر الزجاج

    الواح زجاج داخل التربة -ج                     الواح خشب    -ب                 رمل كوارتس              -أ
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 .تم إلحاق الضرر بالبيئةخالل جميع مراحل تصنيع المعادن، ابتداًء من مرحلة احتجار اتربة المعادن حتى استخراج المعادن  ي

 

 : هذه االضرار أمثلة لبعضأذكر ( أ  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 امأل الجدول التالي

 

تراب  النحاس تراب النحاس الحديد تراب الحديد خواص المادة

 االلومنيوم

 االلومنيوم

 اللمعان

 (ال يلمع/ يلمع )

      

 للكهرباءموصل 

 (ال/ نعم )

      

 ينجذب للمغناطيس

 (ال / نعم )

      

 
 هل هناك خطر نقص في الموارد الطبيعية في العالم ؟

 .الن الموارد الطبيعية في العالم غير محدودة . كال -أ

 .النه يمكن دائمًا شراء موارد ناقصه من دول اخرى , كال  -ب

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