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عــلـــــومالمــادة :المملكة العربیة السعودیة         

لخــامساالصـف:وزارة التعلیم                    

:الیوم التعلیم بمحافظةدارة إ

دقیقة40الزمــن::                االبتدائیـــــــة 

-ثالثةالالفترة -صل الدراسي الثانيللف)لخامس(اللصف(العلوم)ة اختبار مادةأسئل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

جييبا

أربطي بني كل مصطلح وتعريفه فيما يلي:-أ:السؤال األول

صححي ما حتته خط يف اجلمل التالية ::-ب

. (................................)عاصفة رعديةتسمى العاصفة اليت حتمل الغبار والرمال املفككة -1
يف مركزهــا . ( ......................)مرتفعاألعاصري ذات ضغط -2
.........) . ( .............نسيم البحر-3
( ....................)الطقس.متوسط احلالة اجلوية يف منطقة ما خالل فرتة زمنية حمددة هو مفهوم -4

أكملي الفراغات التالية :-ج

يف املناخ : .............................. و ................................من العوامل املؤثرة -1
عند رفع حرارة اجلليد يتحول اىل ...................... وتسمة هذه العملية ................................-2
......... مثل ................................................................التمدد احلراري هو .....-3

التعريفاملصطلح
مادة نقية ال ميكن جتزئتها اىل أصغر منهااملادة

اصغر وحدة يف العنصر وحتمل صفاتهالعنصر
أي شئ لك كتلة وحجم الذرة



2

رتيب اجلمل التالية اليت توضح كيفية تشكل الغيوم :-د

) ----) حتمل جزيئات خبار املاء اىل أعلى ----) تتكثف على دقائق الغبار، ----) تقل حركتها وتتقارب ، ----

أ) السؤال الثاين : 

والالفلزات وشبه الفلزات :قارين يف اجلدول التايل بني خصائص الفلزات -أ
اشباه الفلزاتالالفلزاتالفلزاتوجه املقارنة

التوصيل احلراري
القابلية للطرق والسحب

الدمام ) وضعيها كرموز على خريطة الطقس ––استنتجي من النص التايل أحوال الطقس لكل من ( جدة -ج
التالية :

س 30

س .22س ، وتظل الدمام غائمة جزئي مع درجة حرارة 15

وبالتوفیق #بحمد هللاتمت .....#.................................................................................................
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مهارات الفرتة الثالثة:

1-
توضيح كيف تتشكل الغيوم مع تعداد أنواعها.-2
توزيع رموز متغريات الطقس على خريطة الطقس.-3
ذكر سبب حدوث العاصفة.-4
حتديد نوع العاصفة .-5
مفهوم املناخ.معرفة -6
تعداد العوامل املؤثرة يف املناخ.-7
توضيح العالقة بني املادة والعنصر والذرة.-8
9-

املقارنة بني خصائص الفلزات والالفلزات واشباه الفلزات.10
سمية التغري الذي حيدث للماء عند تغري درجة احلرارة.ت11
احلراري واالنكماش احلراري مع ذكر أمثلة.التمييز بني التمدد 12

______________________________________________________________

ینبعالتعلیم بمحافظة دارة إ

االبتدائیـــــــة العـــــشــرون



                         المملكة العربية السعودية  
 ......................................:.... الطالباسن                وزارة التعليم               

 إدارة التعليم بمحافظة جده 
 مدرسة محمد بن عبدالوهاب  

 علوم الوادة ثانيال الفصل الذراسي
 خاهسال الصف

  الثبيتي عبدهللا معلم المادة سامي        عمليا   تنفيذهايتم  44و المهارة رقم  1المهارة رقم 

 al3tibi2@gmail.com    وشكرا  إذا وجدت مالحظات الرجاء تنبيهي 
 

 

 

 يلي: أكمل ما( 1س
 

 ............................................................... مادة نقية تتألف من عنصرين أو أكثر

 ...................................................................................................................العنصر : 

 

 41المهارة :
التمييز بين خصائص مركب ما 
 وخصائص العناصر المكونة له

 د ج ب أ

    

 

  معادلة الماء التالية : أكمل/  2س

                    → 2O + 2Hs 

 42المهارة :
 كتابة معادلة كيميائية توضح تكوين الماء

 د ج ب أ

    

 

 :عدد عالمات حدوث التغري الكيميائي  / 3س

1 -  .............................................2- .................................................. 

3-   .............................................4-.................................................... 

 43المهارة :
ذكر بعض عالمات حدوث التغير 

 الكيميائي

 د ج ب أ

    

 

 :يليفيما  اختار االجابة الصحيحة/  4س  
 
 الحركة (   –) الشغل  كمية الطاقة المستخدمة ال نجاز عمل ما تسمى  -1

 

 القوة (   -) السرعة        القدرة على إنجاز شغل وعمل ما يسمى  -2
 

 44المهارة :
معرفة مفهوم الشغل والطاقة 

 مع توضيح العالقة بينهما

 د ج ب أ

    

 

 (،ذراع المقاومة ،ذراع القوة، نقطة االرتكاز  المبذولة)القوة تالية كال من حدد على الصورة ال/ 5س

 

 

 45المهارة :
اإلشارة إلى مكونات اآللة   

البسيطة من خالل نماذج أو 
 صور

 د ج ب أ

    

 
 

 يناسبه من العبارة  في العمود ب في ما يأتي : من العمود أ مع ماصل  / 6س
 ب                                              أ                             

 

 ارتداد الصوت عن سطح عاكس . -       الصوت                               -1
2-  
 ينتقل في الفراغ  الجسم والاهتزاز حركة  بسببينشأ   -      انكسار الضوء                      -3

            
                  آخر شفاف إلى وسط شفافبسبب انتقاله من وسط   -      الصدى                                -4

 

 44 - 46المهارة :
وكيفية وصف كيف ينشأ الصوت 

 انتقاله
توضيح التغيرات التي تحدث  -

 للصوت

 د ج ب أ

    

 

 ( أكمل ما يلي:4س
  .صفة للصوت كأن يكون رفيعا أو غليظا.......................................    

 48المهارة :

 د ج ب أ

    

 ذكر بعض خصائص الضوء

 د ج ب أ

45/111 55-<45 55-<55 55< 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

/     /     14هـ  التاريخ  الرابعة  الفترة 
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