
 مدرسة المتنبي الجماهيرية ام الفحم

 للصف الخامس

 كل المواد التي يستعملها االنسان  تُسمى : – 1

 موارد طبيعية -د    محاجر  طبيعية       -مصادر  طبيعية           ج -معادن طبيعية       ب -أ

 زئبق هي :الصفة المشتركة للمعادن باستثناء ال – 2

          ال اعرف-د             صلبة -ج             غازية -بسائلة         -أ

 يصنعون ايدي ادوات الطبخ من مواد اخرى مثل  البالستيك او الخشب ألنه : – 3

 الخشب والبالستيك موصالن للحرارة - أ

 الخشب والبالستيك موصالن للكهرباء-ب

 المعادن موصلة للحرارة-ج

 نةللزي -د

 يد المفك الذي يستعملة الكهربائي مصنوعة من : – 4

 نحاس -د   مادة موصلة للكهرباء -ج   بالستيك    -حديد           ب -أ

الفضة هو معدن موصل للكهرباء افضل من النحاس لكن نحضر اسالك الكهرباء من – 5

 النحاس الن :

 اس  سعرهُ  ارخص  من سعر الفضةالنح -النحاس ِسعُرهُ  غالي جداً                 ب -أ

 جميع االجوبة صحيحة -الفضة  سعرهُ  ارخص  من سعر النحاس        د-ج

امامكم قائمة وبها ترتيب التوصيل الكهربائي لبعض المعادن ، الموصل الجيد يظهر في – 6

 البداية والموصل الرديء في النهاية .  ضع دائرة حول حرف الترتيب الصحيح :

 رصاص –نيكروم  –قصدير  –حديد  –ذهب  –فضة  –نحاس  –م الومنيو-أ

 نحاس –الومنيوم  -رصاص  –نيكروم  –قصدير  –حديد  –ذهب  –فضة   -ب

 نيكروم –رصاص  –قصدير  –حديد –ألومنيوم  –ذهب  –نحاس  –فضة  -ج

 امامكم قائمة وبها ترتيب لبعض المعادن  من الخفيف جداً الى الثقيل جداً . - 7

 ئرة حول حرف الترتيب الصحيح .ضع دا

 الومنيوم . –تيتانيوم  –قصدير  –خارصين  –حديد  –نحاس  –فضة  –رصاص  –ذهب  - أ

 حديد . –نحاس  –فضة  –رصاص  –ذهب  -الومنيوم –تيتانيوم  –قصدير  –خارصين -ب

 قصدير . –تيتانيوم –ذهب  –فضة  –رصاص -خارصين –حديد  –نحاس  -الومنيوم  -ج

 ذهب .  –رصاص   –فضة  –نحاس –حديد –خارصين –قصدير   –تيتانيوم  –مالومنيو -د

 أية مواد مصدرها من الطبيعة؟ – 8

 جميع المواد المستخدمة في البناء ما عدا البالستيك. - أ

 فقط مواد مثل الماء والهواء والنباتات التي تؤكل.-ب

 جميع المواد. -ج

 فقط مواد مثل الفضة، الذهب والماس. -د

 إلى مجموعة المواد التي تحوي معادن فقط.أشر  -9

 زجاج، الومنيوم. وبالستيك. - أ

 حديد، فوالذ والومنيوم.-ب

 نحاس، فوالذ ومطاط. -ج

 حديد، فوالذ وخزف. -د

 أي معدن يصدأ وينجذب للمغناطيس؟ -01

 قصدير. -د   نحاس. -ج     حديد.-ب      الومنيوم. -أ  

 نية البيئة؟هل يمكن أن تلوث المنتوجات المعد -00

 نعم، عندما نرمي المنتوجات المعدنية بعد استخدمها. - أ

 نعم، عندما تصدأ فقط. - ب



 نعم، فقط منتوجات معدنية  كبيرة مثل هياكل السيارات. -ج

 كال، ال تلوث المنتوجات المعدنية البيئة عادة. -د

 ما هو المشترك لجميع المعادن؟ -01

 ما نصقلها.جميعها رمادية وبدون بريق ولمعان حتى عند - أ

 غير قابل للطرق. - ب

 جميعها صلبة، تلمع وتصدر نغما خاصا عند إلقائها. -ج

 غير قابل للثني. -د

 ماذا يحدث للملعقة المعدنية عندما نحرك السكر بواسطتها في كأس شاي ساخن؟ -01

 يسخن فقط جزء الملعقة الذي في داخل الشاي. - أ

 ألن الزجاج موصل للحرارة. يسخن أيضا جزء الملعقة غير الموجود في الشاي -ب

 يسخن أيضا جزء الملعقة غير الموجود في الشاي ألن المعدن موصل للحرارة. -ج

 ال يمكن معرفة ماذا سيحدث للملعقة، ألننا ال نعرف المعدن المصنوعة منه. -د

 لماذا أيدي المفكات مصنوعة من بالستيك؟ -01

 ألن المعدن يسخن بسهولة. - أ

 باء.ألن المعدن موصل للكهر - ب

 ألن البالستيك مرن ومسكه  سهل. -ج

 ألن البالستيك يحافظ على المعدن. -د

 أيهما أثقل قضيب الومنيوم أم قضيب الرصاص؟ -01

 لكليهما ذات الثقب ، ألنهما مصنوعان من معدن. - أ

 قضيب الرصاص دائما أثقل من قضيب الومنيوم. - ب

 قضيب الومنيوم دائما أثقل من قضيب الرصاص. -ج

 لرصاص أثقل من قضيب الومنيوم بشرط أن يكون حجم القضيبين متساوين.قضيب ا -د

 ما هي الجملة الصحيحة؟ -01

 توصل جميع المعادن الكهرباء بذات المقدار. - أ

 جميع المعادن متساوية في ثقلها. - ب

 بعد المعادن عازلة للكهرباء. -ج

 المعادن غير متساوية في ثقلها وفي توصيلها للكهرباء. -د

 يستخدم النحاس إلعداد أسالك الكهرباء؟لماذا  -01

 ألن النحاس أخف المعادن. - أ

 ألن النحاس هو المعدن الوحيد الذي يوصل الحرارة. - ب

 ألن النحاس هو المعدن الوحيد الذي يوصل للكهرباء. -ج

 ألن النحاس يوصل الكهرباء أفضل من جميع المعادن األخرى. -د

 تنس؟ لماذا يستخدم االلومنيوم إلعداد مضارب -08

ألن االلومنيوم هو المعدن الوحيد الذي ال  -ب  ألن االلومنيوم هو المعدن الوحيد الصلب. - أ

 يصدأ

 ألن االلومنيوم معدن رخيص. -ألن االلومنيوم معدن خفيف.  د -. ج

 لماذا يصنعون أحيانا األسالك الكهربائية من االلومنيوم؟ -09

 ألن االلومنيوم هو اكثر معدن موصل للكهرباء. - أ

 ألن االلومنيوم معدن رخيص جدا. - ب

 ألن االلومنيوم معدن خفيف ورخيص وموصل جيد للكهرباء. -ج

 ألن االلومنيوم موصل لحرارة وخفيف ورخيص جدا. -د

 ما هو مصدر المعادن؟ -11



الفحم أو  -د  صخور وأنواع أتربة مختلفة. -ج  الحيوانات والنباتات. -ب     المصانع. -أ   

 النفط.

 ي الموارد الطبيعية؟ما ه -10

 كل شيء متوفر في الطبيعة. - أ

 مواد نأخذها من الطبيعة لنستخدمها. - ب

 كل شيء يمكن ضخه. -ج

 مواد ينتجها اإلنسان ليستخدمها. -د

 ما هي المحتجرات؟ -11

 جميع المواد هي محتجرات. - أ

 المحتجرات هي موارد سائله. - ب

 المحتجرات هي موارد صلبه. -ج

 ا فقط في المحجر.الموارد التي يحتجرونه -د

 متى نحفر منجما مغلقا؟ -11

 عندما تكون المحتجرات عميقة داخل األرض. - أ

 عندما ال يريدون تدمير النباتات حول المنجم. - ب

 عندما تكون المحتجرات على سطح األرض. -ج

 عندما تكون كمية المحتجرات كبيرة. -د

 ما هو المنجم المفتوح؟ -11

 منجم ال توجد به صخور شائبة. - أ

 كل منجم فيه محتجرات. - ب

 منجم تحت األرض. -ج

 منجم على سطح األرض. -د

 ما هو تراب المعدن. -11

 صخر به تربة خصبه. - أ

 صخر به معدن ومواد اخرى. - ب

 صخر به تربة تشبه المعدن. -ج

 كتلة معدنية ال يوجد بها مادة اخرى. -د

 ماذا يمكن القول عن الموارد الطبيعية في اسرائيل؟ -11

 غنية بااللومنيوم وفقيرة باألسمدة.اسرائيل -أ

 اسرائيل غنية باألسمدة وفقيره بمواد الوقود وبالمعادن.-ب

 اسرائيل غنية بموارد طبيعية كثيرة. - ج

 ال تتوفر موارد طبيعية في اسرائيل بتاتا. -د

 ما هي التشظية؟ -11

 إعداد شظايا من قضبان معدنية. - أ

 ل.إزالة أجزاء معدنية إلعداد أشياء دقيقة الشك - ب

 سكب معدن داخل قالب ذي شكلمعين. -ج

 إعداد ألواح قصدير دقيقة. -د

 ما هي عملية الصب؟ -18

 عملية تصنيع أشياء معدنية بواسطة الطرق. - أ

 إزالة أجزاء معدنية صغيرة لتصميم منتوجات. - ب

 سكب معدن مصهور داخل قالب ذي شكل معين. -ج

 عملية استخراج معدن من تراب المعدن. -د

 ث تلويث بيئي أثناء استخراج المعادن؟هل يحد -19



 كال، يحدث تلوث البيئي فقط في عملية انتاج منتوجات معدنية. - أ

 نعم، فقط عندما ينطلق دخان وغازات سامه. - ب

 كال، يمكن اليوم منع التلوث البيئي في عملية االستخراج. -ج

 نعم، يحدث تلويث بيئي ويرافقه ضجيج، دخان، غبار وغازات سامه. -د

 ل يحدث تلويث بيئي قي عملية انتاج منتوجات معدنيه؟ه -11

 نعم، بسبب الدخان فقط الذي يلوث البيئه. - أ

 نعم، يحدث تلويث بيئي للمنظر الطبيعي، للهواء ولمجمعات المياه. - ب

 نعم ، في ساحة المصنع فقط ، الذي ينتجون فيها المنتوجات . –ج 

 راج المعدن من تراب المعدن .كال ، يحدث التلويث البيئي فقط في عملية استخ –د 

 هل العمل في المناجم يسبب تلويثا بيئيا ؟ -11

 نعم ، في مناجم المفتوحة  فقط . -ب   نعم ، في مناجم مغلقة فقط . –أ 

 نعم ، المناجم المفتوحة والمغلقة تسبب تلويث البيئة . –ج 

 كال ، يمنعون اليوم اضرار التلويث الناجم من المعادن . –د 

 هل حدثت خالل السنين تغييرات في طرق احتجار المحتجرات ؟ – 10

 كال ، يتم العمل في المناجم بدون االت متطورة في الماضي والحاضر . –أ 

 نعم ، طرق االحتجار اليوم متطورة اكثر من طرق االحتجار في السابق . –ب 

 نعم ، لكن التغيرات طرأت بوسائل نقل المحتجرات . –ج 

 ت طرق االحتجار في الماضي متطورة كما في أيامنا .كال ، كان –د 

 ماذا يمكن القول عن صفات السبيكة ؟ – 11

 صفات السبيكة كصفات المعادن التي تتكون منها . –أ 

 صفات السبيكة كصفات احد  المعادن  التي تركبها . -ب 

 بعض صفات السبيكة تختلف عن صفات المعادن التي تركبها . –ج 

 للسبيكة صفات معدن بتاتا .ال توجد  –د 

 ما هي السبيكة ؟ – 11

معدن ينتج بواسطة صهر عدة  –ب   نفاية معدنية تبقى في الفرن بعد استخراج المعدن . –أ 

 معادن سوية .

 معدن صهر في فرن صهر . -د  معدن رديء التوصيل للكهرباء . –ج 

 أي المعادن التالية هو سبيكة ؟ – 11

 حديد ورصاص . –ب  الومنيوم ونحاس . –أ 

 فضة وخارصين . –ج 

 فوالذ وبرونز . –د 

 هل تنتشر الموارد الطبيعية على سطح الكرة االرضية بالتساوي ؟ – 11

 نعم ، يمكن ايجاد ذات الكمية من الموالرد الطبيعية في كل مكان . –أ 

 كال ، الدول التي فيها صناعة متطورة هي الغنية بالموارد الطبيعية . –ب 

 كال ، ال تنتشر الموارد الطبيعية بالتساوي على سطح الكرة االرضية . –ج 

 نعم ، في جميع االماكن هنالك كمية كبيرة من الموارد الطبيعية . –د 

 هل يفضل استخدام تراب معدن بدال من المعدن النتاج اجهزة كهربائية ؟ – 11

نعم ، الن تراب المعدن  –ب  المعدن .نعم ، النه بهذه الطريقة يمكن توفير كميات كبيرة من  –أ 

 يوصل الكهرباء افضل من المعدن .

كال ، الن تراب المعدن غير  –د  كال ، الن ثمن تراب المعدن اغلى من ثمن المعدن . –ج 

 موصل للكهرباء .

 كيف يحضرون علب مخلالت ؟ – 11

  بواسطة صهر المعدن . -ج    بواسطة التشظية –ب   بواسطة الصب . –أ 



 بواسطة البرم الذي يرققون بواسطته القضبان ويحولونها الى الواح رقيقة . –د 

 لماذا ننتج السبائك ؟ – 18

 لنحصل على معدن بالصفات الالزمة لنا . –ب  النه ال تتوفر معادن كافية . –أ 

 الن معالجة السبائك اسهل . –د  الن السبائك اقوى من المعادن . –ج 

 رة ) بيع وشراء ( موارد طبيعية بين الدول ؟لماذا تحدث تجا – 19

 الن جميع الدول الفقيرة بالموارد تشتري موارد من دول اخرى . –أ 

 الن جميع الدول التي صناعتها متطورة تضطر لشراء موارد من دول اخرى . –ب 

 الن هناك دوالً تحتاج موالرد غير متوفرة لديها وهناك دول عندها فائض موارد . –ج 

 الن هناك دوالً ال تسنهلك موارد بتاتاً وهناك دول تستهلك موارد كثيرة جداً . –د 

 هل نستطيع ان نعرف خواص معدن معين حسب خواص ترابه ؟ – 11

نعم ، الن للمعدن ولترابه  –ب   كال ، الن خواص المعدن تختلف عن خواص تراب المعدن . –أ 

 ذات الخواص .

نعم ولكن نستطيع ان نعرف لون  –د  ص تراب المعدن .كال ، النه ال يمكن فحص خوا –ج 

 وبريق المعدن فقط .

 كيف يستخرج المعدن من ترابه ؟ – 10

 يصهرون تراب المعدن ويضيفون اليه مواد مختلفة فينتج معدن . –أ 

يطحنون تراب المعدن ويضيفون اليه مواد مختلفة ثم يصهرون الكل بدرجة حرارة عالية  –ب 

 .قي الموادعدن السائل عن باحتى ينفصل الم

 يطحنون التراب ويفصلون المعدن منه . –ج 

 يطحنون التراب ويسخنونه بدرجة حرارة عالية ويفصلون المعدن السائل عن باقي المواد . –د 

 عمالً ممتعاً ومثمراً ارجوه لكم 

 


