


 

 

 

 

 

 اىخبٍظ اىصف اىؼيً٘ اىَبدح

 عبػزبُ عبثخصٍِ اال  اىزبسٝخ  اىًٞ٘

  اعٌ اىطبىجخ

 )                 ( سقٌ اىغي٘ط
 

 

 

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

 ٗصاسح اىزؼيٌٞ

 اإلداسح اىؼبٍخ ىيزؼيٌٞ ثَْطقخ ...........

 ٍذسعخ /

 اىَغَ٘ع اىنيٜ 
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 ٕـ 2001 – 2001اخزجبس ٍبدح اىؼيً٘ ) اىذٗس األٗه ( اىفصو اىذساعٜ اىضبىش ىيؼبً اىذساعٜ 

 سقٌ اىغؤاه

 اىذسعخ اىَغزؾقخ
 اعٌ 

 اىَصؾؼ / ح

 اعٌ 

 / ح اىَشاعغ

 اعٌ 

 / ح اىَذقق
 اىذسعخ مزبثخ اىذسعخ سقَب  

      اىغؤاه األٗه

      اىغؤاه اىضبّٜ

      اىغؤاه اىضبىش

      اىغؤاه اىشاثغ

      اىَغَ٘ع

 عـــــــــيتب



 -اىغؤاه األٗه :

 ( ×( ٗإرا مبّذ خبطئخ ّضغ )  √أ ( أٍبٍل اىؼجبساد اىزبىٞخ إرا مبّذ صؾٞؾخ ّضغ ) 

 مو ػْصش مَٞٞبئٜ ىٔ أعٌ ٗسٍض . -2

 . ٝغٞش اىض٘ء فٜ خط٘ط ٍغزقَٞخ -1

 . ْٚ ٗال رغزؾذس ٗىنْٖب رزؾ٘ه ٍِ شنو ألخشفاىطبقخ ال ر -1

 . ثْبئٞخ رغَٚ اىؼْبصش رزنُ٘ عَٞغ اىَ٘اد ٍِ ٗؽذاد -0

 . فٜ أصْبء عق٘ط اىنشح ٍِ أػيٚ فأّٖب رنزغت طبقخ ؽشمخ -5

 . رغَٚ اىَبدح اىزٜ رْزقو خالىٖب اىَ٘عخ اىص٘رٞخ ٗعطب   -6

 . ػْذ عق٘ط اىض٘ء ػيٚ اىَشآٓ فأّٔ ْٝؼنظ -7

 . رضداد مضبفخ ٍؼظٌ اىَ٘اد ػبدح ػْذ رؾ٘ىٖب ٍِ ؽبىخ عبئيخ إىٚ ؽبىخ صيجخ -8

 . فيضاد ر٘صو اىؾشاسح ٗاىنٖشثبء اىال -9

 صٝبدح ؽغٌ اىَبدح ّزٞغخ اىزغٞش فٜ دسعخ ؽشاسرٖب ٝغَٚ اّنَبػ ؽشاسٛ . -24

 اىؾبىخ اىزٜ رنُ٘ ىٖب أػيٚ طبقخ ٕٜ ؽبىخ عبئيخ . -22
 

 

 

 

 

 -:  ٍِ خاله اىص٘س اىزبىٞخ ّغَٜ اٟالد اىجغٞطخة ( 

 
 

 

 

 

 -اىغؤاه اىضبّٜ :

 -ؾخ فَٞب ٝيٜ :أ ( ّخزبس االعبثخ اىصؾٞ

 . اىصذٙ ٍضبه ػيٚ أُ ٍ٘عبد اىص٘د -1 . ػذد اىجشٗرّ٘بد فٜ ّ٘اح اىزسح ٝغَٚ -2

 رشدد -أ اىؼذد اىشقَٜ -أ

 رْؼنظ –ة  اىؼذد اىزسٛ –ة 

 رَزص -عـ  اىغضٝئبد -عـ 

 . ٝذٗس ؽ٘ه ّ٘اح اىزسح -0 . ٍضو  خمَٞٞبئٞال فيضاد ّشطخ  -1

 ءاىغضٛ -أ اىؾذٝذ -أ

 اإلىنزشّٗبد –ة  اىني٘س -ة 

 اىجشٗرُ٘ -عـ  اىغيٞنُ٘ -عـ 

 . اىطبقخ اىزٜ رْزظ ػِ ؽشمخ اىغغٌ رغَٚ -6 . ٗؽذح قٞبط اىشغو ٕٜ -5

 طبقخ ٗضغ -أ عشاً -أ

 طبقخ ؽشمخ –ة  اىغ٘ه -ة 

 عنُ٘ -عـ  ىزش -عـ 

 . اىزغٞش اىزٛ ْٝزظ ػْٔ ٍبدح صذأ اىؾذٝذ ٕ٘ -8 . ػغيخ ٍؾٞطٖب غبئش ٝيف ؽ٘ىٖب ؽجو -7

 رغٞش فٞضٝبئٜ -أ اى٘رذ -أ

 مَٞٞبئٜش رغٞ –ة  اىجنشح -ة 

 اىزغبٍٜ -عـ  اىجشغٜ -عـ 

 . أىزِٞ أٗ أمضش ٍِ اٟالد اىجغٞطخ ّؾصو ػيٚػْذٍب رغزَغ  -24 .ؽذٗس اىزفبػو اىنَٞبئٜ ٍِ ٍؤششاد  -9

 ثنشح -أ اىزجخش -أ

 ٍشمجخ آىخ –ة  اىغبصادرصبػذ  –ة 

 آىخ ثغٞطخ -عـ  اىزنضف -عـ 

 ٝزجغ            
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 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 (........  ) 

 

 



 -ربثغ اىغؤاه اىضبّٜ :

  -ٍضبال  ىنال  ٍِ :(  ة
 

 .  .............................ٝغزخذً فٜ رؼقٌٞ ٍٞبٓ اىششة                        -2

 .  ............................رغٞش ٝؾذس ىيص٘د ػْذ اّزقبىٔ                       -1

 .  .............................آىـــخ ٍشمجخ                                              -1

 .  .............................شنو ٍِ أشنبه اىطبقخ                                 -0
 

 

 

 -ٍِ خاله اىص٘سح اىزبىٞخ ّؾذد ّ٘ع اىظبٕشح :(  ط
 

 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 -اىغؤاه اىضبىش :

 -( ٍب اىَصطيؼ اىؼيَٜ اىَْبعت ىيؼجبساد اىزبىٞخ : أ

 االّؼنبط  ( -اىشغو   -د اىزشد –اىطبقخ  –اىشافؼخ  –) اىزسح 
 

 . أصغش ٗؽذح فٜ اىؼْصش رؾَو صفبرٔ (  ................................)    -2

 . قضٞت ٝزؾشك ؽ٘ه ٍؾ٘س (  .................................)   -1

 . ٕٜ اىَقذسح ػيٚ أّغبص شغو (  ................................)    -1

 . ػذد ٍشاد إزضاص عغٌ ٍب خاله صبّٞخ ٗاؽذح (  ................................)    -0

 . اىق٘ح اىَجزٗىخ ىزؾشٝل عغٌ ٍب ٍغبفخ ٍؼْٞخ (  ................................)    -5

 . اسرذاد اىض٘ء ػِ اىغط٘ػ (  ................................)    -6
 

 

 

 ؟ ٘ء ٍِ خالىٖبمٞف رصْف األعغبً ؽغت ٍشٗس اىضة ( 
 

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

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

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

 

 ط ( ٍب عجت صْغ ٍقبثض أدٗاد اىطجخ ٍِ اىخشت ٗاىجالعزٞل ؟
 

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

 

 اّزٖذ األعئيخ

 ثبىز٘فٞق

 اىشَشٍٛؼيَخ اىَبدح / عنشح 

 
24 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الخامس الصف العلوم المادة
 ساعتان جابةزمن اال  التاریخ  الیوم

  اسم الطالبة

 (                 ) رقم الجلوس
 

 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم

 اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة ...........
 مدرسة /

 المجموع الكلي�

 

٤٠ 

 ھـ ١٤٤٣ – ١٤٤٢اختبار مادة العلوم ( الدور األول ) الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 

 رقم السؤال
 الدرجة المستحقة

 اسم 
 المصحح / ة

 اسم 
 / ة المراجع

 اسم 
 / ة المدقق

 الدرجة كتابة الدرجة رقماً 

      السؤال األول

      السؤال الثاني

      السؤال الثالث

      السؤال الرابع

      المجموع

ΑΗϳ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϊ 












































































































نموذج اجابه



 -السؤال األول :
 ) ×) وإذا كانت خاطئة نضع (  √أ ) أمامك العبارات التالیة إذا كانت صحیحة نضع ( 

 كل عنصر كیمیائي لھ أسم ورمز . -١
 . یسیر الضوء في خطوط مستقیمة -٢
 . نى وال تستحدث ولكنھا تتحول من شكل ألخرفالطاقة ال ت -٣
 . بنائیة تسمى العناصر تتكون جمیع المواد من وحدات -٤
 . في أثناء سقوط الكرة من أعلى فأنھا تكتسب طاقة حركة -٥
 . تسمى المادة التي تنتقل خاللھا الموجة الصوتیة وسطاً  -٦
 . عند سقوط الضوء على المرآه فأنھ ینعكس -٧
 . تزداد كثافة معظم المواد عادة عند تحولھا من حالة سائلة إلى حالة صلبة -٨
 . فلزات توصل الحرارة والكھرباء الال -٩

 زیادة حجم المادة نتیجة التغیر في درجة حرارتھا یسمى انكماش حراري . -١٠
 الحالة التي تكون لھا أعلى طاقة ھي حالة سائلة . -١١

 
 

 

 

 

 -:  من خالل الصور التالیة نسمي اآلالت البسیطةب ) 

 
 

 
�
�

 -السؤال الثاني :
 -حة فیما یلي :أ ) نختار االجابة الصحی

 . الصدى مثال على أن موجات الصوت -٢ . عدد البروتونات في نواة الذرة یسمى -١
 تردد -أ العدد الرقمي -أ

 تنعكس –ب  العدد الذري –ب 
 تمتص -جـ  الجزیئات -جـ 
 . یدور حول نواة الذرة -٤ . مثل  ةكیمیائیال فلزات نشطة  -٣
 ءالجزي -أ الحدید -أ

 اإللكترونات –ب  الكلور -ب 
 البروتون -جـ  السلیكون -جـ 
 . الطاقة التي تنتج عن حركة الجسم تسمى -٦ . وحدة قیاس الشغل ھي -٥
 طاقة وضع -أ جرام -أ

 طاقة حركة –ب  الجول -ب 
 سكون -جـ  لتر -جـ 
 . التغیر الذي ینتج عنھ مادة صدأ الحدید ھو -٨ . عجلة محیطھا غائر یلف حولھا حبل -٧
 تغیر فیزیائي -أ الوتد -أ

 كیمیائير تغی –ب  البكرة -ب 
 التسامي -جـ  البرغي -جـ 
 . ألتین أو أكثر من اآلالت البسیطة نحصل علىعندما تجتمع  -١٠ .حدوث التفاعل الكیمائي من مؤشرات  -٩
 بكرة -أ التبخر -أ

 مركبة آلة –ب  الغازاتتصاعد  –ب 
 آلة بسیطة -جـ  التكثف -جـ 

 یتبع            

�
١٥ 

�
١٥ 

 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 )��������  ( 
 

 












































































































رافعةبرغي سطح مائلعجلة ومحور



 -تابع السؤال الثاني :
  -مثاالً لكالً من :)  ب

 

 . ������������������������������یستخدم في تعقیم میاه الشرب                        -١

 . �����������������������������تغیر یحدث للصوت عند انتقالھ                       -٢

 . ������������������������������آلـــة مركبة                                              -٣

 . ������������������������������شكل من أشكال الطاقة                                 -٤
 

 

 

 -من خالل الصورة التالیة نحدد نوع الظاھرة :)  ج
 

 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 -السؤال الثالث :
 -) ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالیة : أ

 االنعكاس  ) -الشغل   -د الترد –الطاقة  –الرافعة  –( الذرة 
 

 . أصغر وحدة في العنصر تحمل صفاتھ )  ��������������������������������(    -١

 . قضیب یتحرك حول محور )  ���������������������������������(   -٢

 . ھي المقدرة على أنجاز شغل )  ��������������������������������(    -٣

 . عدد مرات اھتزاز جسم ما خالل ثانیة واحدة )  ��������������������������������(    -٤

 . القوة المبذولة لتحریك جسم ما مسافة معینة )  ��������������������������������(    -٥

 . ارتداد الضوء عن السطوح )  ��������������������������������(    -٦
 

 

 

 ؟ وء من خاللھاكیف تصنف األجسام حسب مرور الضب ) 
 

١- ��������������������������������������������������������� 
٢- ��������������������������������������������������������� 
٣- ��������������������������������������������������������� 

 
 

 ج ) ما سبب صنع مقابض أدوات الطبخ من الخشب والبالستیك ؟
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 
 انتھت األسئلة

 بالتوفیق
 الشمريمعلمة المادة / سكرة 

�
١٠ 

 

 

 

 












































































































الكلور

الصدى

الشاحنة

الطاقه الحركية

انكسار الضوء

االنعكاس

الشغل

التردد

الطاقة

الرافعة

الذرة


اجسام معتمة 

اجسام شبه شفافه 
اجسام شفافة

ألنها عازله للحراره


