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 الخامؽ الصف العلوم املازة

ر  اليوم  ػاعخان ظمن إلاحابت  الخاٍض

  اػم الطالبت

 )                                         ( ضقم الجلوغ
 

 رقم الطؤال
اضم املصححت  الدرحت املطخحقت

 وجىقيعها

اضم املزاحعت 

 وجىقيعها

اضم املدققت 

  وجىقيعها
ًا
 الدرحت كخابت الدرحت رققا

      الطؤال  ول 

      الطؤال الثاوي

      الطؤال الثالث

      الطؤال الزابع

      املجقىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجقىع الكلي املقلكت العزبيت الطعىدًت 

 وسارة الخعليم 

 .............إلادارة العامت للخعليم بقىطقت 

 40 

  هـ1443 – 1442الفصل الدراس ي الثاوي للعام الدراس ي  (...........الدور )(العلىم)اخخبار مادة 

 ُيتبع
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 :ادخاضي إلاحابت الصحيحت مما ًلي: الؼساا  ألاا 

 :من معالم ضطح  رض اليابطت -1

 البحار -د  نهار -ج املحيط -ب الجبال -أ

طخعقل لقياص قىة الشلشال مقياص -2 ٌُ: 

 هيىجن -د رختر -ج الكيلىحزام -ب  هيقىمتر -أ

 :عقليت هقل التربت وفخاث الصخىر من مكان آلخز -3

اح -ب البراكين -أ ت -د الجفاف -ج الٍز  الخعٍز

 :وميض ًحدث عىدما جفزغ ققت العاصفت شحىاتها الكهزبائيت -4

 املطز -د الثلج -ج الزعد -ب البرر  -أ

 :الجشء الذي ٌعيش به املخلىقاث الحيت على  رض -5

 الؼغف الحيىي  -د الؼغف الخارجي -ج الؼغف املائي -ب الؼغف الجىي  -أ

اح شدًدة -6  :دوران سحابت على شكل ققعي ًصاحبه ٍر

 أمىاج -د إعصار دوار -ج إعصار ققعي -ب إعصار حلشووي -أ

اح -7 طمى املىطقت من الجبل التي جقع في الجاهب ػير املىاحه للٍز
ُ
 :ح

 وطيم الليل -د مططح مائي -ج ظل املطز -ب وطيم البحز -أ

اح تُهب باضخقزار ملطافاث طىٍلت في اججاهاث معيىت -8  :ٍر

اح العامليت -أ اح املحليت -ج وطيم البر -ب الٍز  وطيم البحز -د الٍز

 :حؼير مؤثز طىٍل املدي في ُمعدل حالت الطقظ -9

 املطز -د الخؼير املىاخي -ج الطغضل الجبليت -ب الزطىبت -أ

طمى طبقت الطقظ -10
ُ
 :ح

 ضتراجىضفير -د التربىضفير -ج ثيرمىضفير -ب الاكطىضفير -أ

 

 ُيتبع
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 :أحيبي حؼب املطلوب: الؼساا الثاوي

 ما الصي ٌغير الضغط الجوي؟ .أ 

1- ................................................................................................ 

2- ................................................................................................ 

3- ................................................................................................ 

4- ................................................................................................ 

 :قاضوي بين أهواع البراكين من حيث اهسفاع الصهاضة .ب 

 اهسفاع الصهاضة البركان

  بطاكين وشطت

  بطاكين هامسة

  بطاكين ػاكىت

 :حسزي أهواع الغيوم من دالا الخالي .ج 

 .غيوم جدشكل على اضجفاعاث مىذفضت  (...................................) -1

 .ػميكت جدشكل على اضجفاعاث مخوػطت (...................................) -2

 .جدشكل عىس أعلى اضجفاع (...................................) -3

 : الؼساا الثالث

 :-ضعي كلمت صح أألا دطأ أمام العباضاث . أ

 (..........................)جدؼب العواصف الطمليت في املشاكل الصحيت للجهاظ الخىفس ي   -1

اح هو الباضألامتر       -2  (..........................)مقياغ ػطعت الٍط

 (..........................)ًوحس املاء العصب على هيئت ثلوج ألامياه حوفيت     -3

ؼمى دطألاج الصهاضة من باطن  ضض ظلعاا     -4 ٌُ(..........................) 

ت     -5 اح عامالن ٌؼببان الخعٍط ت ألاالٍط  (..........................)املياه الجاٍض

 (..........................)الططوبت هي كميت بذاض املاء في الهواء      -6

 (..........................)من أشكاا الهطوا الصلب املطط       -7

 ُيتبع
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 على كل مما ًلي . ب
ً
 :-أعطي مثاال

 .....................................................................موضز مخجسز        -1

 .....................................................................عمليت طبيعيت جسثط في ػطح  ضض    -2

 .....................................................................معالم  ضض املائيت      -3

 :الؼساا الطابع

 :اكخبي املصطلح العلمي املىاػب للعباضاث الخاليت . أ

 (................................................)اهتزاظ في قشطة  ضض      -1

 (................................................)بقاًاث مذلوقاث عاشذ في املاض ي     -2

 (................................................)مىطقت الخقاء الكخل الهوائيت     -3

 (................................................)ألاصف لحالت الجو في ألاقذ معين     -4

 (................................................)القوة الواقعت على مؼاحت محسزة بفعل ألاظن الهواء  -5
 

 :أشكطي العوامل املسثطة في املىاخ . ب

1- ............................................................................................... 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 

4- ............................................................................................... 

5- ............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 اهتهذ  ػئلت

 مع جمىياحي بالخوفيق

علمت
ُ
 / امل
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