


                                                           
 
 

 
 

 
 
  

  

 : اخلاطئة العبارة أما(  Ꭓ)   وعالمة الصحيحة العبارة أمام(  √عالمة )  السؤال األول: ضعي

 

 

 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 ةاسم المراجع ةاسم المصحح

  

 التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

      

 اإلجابة العبارة م

  من العنصر والعنصر جزء من المادةالذرة جزء   .1

  السليكون من أشباه الموصالت  .2

  يعمل مقياس الحرارة على مبدأ التمدد الحراري واالنكماش الحراري:  .3

  يعد من المواد الناتجة في معادلة البناء الضوئيالسكر   .4

  إنجاز شغل على جسم يزيد من طاقة ذلك الجسم  .5

  .يساعد التزييت على زيادة الفائدة اآللية عن طريق تقليل االحتكاك  .6

  ينتقل الضوء أسرع مايمكن في الفضاء  .7

  الموجات الصوتية عند اصطدامها بسطح مستو صلب باالنعكاسيسمى ارتداد   .8

  تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات والفلزات فقط  .9

  يوجد وسط ينتقل الصوت خالله في الفضاء الخارجي  .10

 العربية السعودية ةاململك
 وزارة التعليم

 ..........إدارة التعليم 
   مدرسة ..........

 العلوم : املادة
 اخلامسالصف : 
 ساعة ونصف الزمن :

 

 اسم الطالبة : ...........................................................

 اخلامسللصف العلوم اختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 



  : اختاري االجابة الصحيحة:الثانيالسؤال 

  
 
 
 
 
 

 المادة التي اليمكن تجزئتها بطرائق كيميائية إلى مواد أبسط منها .1

 المركب      ج( الذرة    ب( العنصر        أ(

 أي العناصر التالية أكثر شيوًعافي القشرة األرضية .2

 الحديد      ج( الكربون    ب( األكسجين        أ(

 الخصائص المميزة ألشباه الفلزات أنها .3

   عازلة للتيار الكهربائي والحرارة.    ج( موصلة للتيار الكهربائي والحرارة   ب( .شبه موصلة للتيار الكهربائي والحرارة    أ(

 يسمى التغير الذي يحدث في حجم الجسم عندما يكتسب حرارة .4

 التبخر      ج( التقلص الحراري    ب( التمدد الحراري        أ(

 يأتي ليس من عالمات حدوث التفاعل الكيميائي أي مما .5

 تصاعد الغازات      ج( تغير اللون    ب( طفو الجسم        أ(

 :م (فإن الشغل المبذول يساوي5نيوتن( في جسم لتحريكه مسافة)  100إذا أثرت بقوة مقدارها ) .6

 جول  100    ج( جول 250   ب( جول 500     أ(

 :تقاس الطاقة والشغل بوحدة تسمى .7

 متر / ثانية    ج( النيوتن   ب( الجول     أ(

 :إذا استخدمت مجموعة من اآلالت البسيطة فإني أحصل على آلة .8

 بسيطة    ج( مفردة   ب( مركبة     أ(

 أي مما يلي تكون سرعة الصوت أكبر .9

  الهواء    ج( . الماء   ب( الحديد     أ(

 يعد الصدى مثاالً على أن موجات الصوت .10

 تمتص    ج( تنكسر   ب( تنعكس     أ(

 معلمة املادة /,,,,,,       مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاحانتهت األسئلة  ,,,,,,   



                                                           
 
 

 
 

 
 
  

  

 : اخلاطئة العبارة أما(  Ꭓ)   وعالمة الصحيحة العبارة أمام(  √عالمة )  السؤال األول: ضعي

 

 

 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 ةاسم المراجع ةاسم المصحح

  

 التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

      

 اإلجابة العبارة م

 √ من العنصر والعنصر جزء من المادةالذرة جزء   .1

 √ السليكون من أشباه الموصالت  .2

 √ يعمل مقياس الحرارة على مبدأ التمدد الحراري واالنكماش الحراري:  .3

 √ يعد من المواد الناتجة في معادلة البناء الضوئيالسكر   .4

 √ إنجاز شغل على جسم يزيد من طاقة ذلك الجسم  .5

 √ .يساعد التزييت على زيادة الفائدة اآللية عن طريق تقليل االحتكاك  .6

 √ ينتقل الضوء أسرع مايمكن في الفضاء  .7

 √ الموجات الصوتية عند اصطدامها بسطح مستو صلب باالنعكاسيسمى ارتداد   .8

 × تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات والفلزات فقط  .9

 × يوجد وسط ينتقل الصوت خالله في الفضاء الخارجي  .10

 العربية السعودية ةاململك
 وزارة التعليم

 ..........إدارة التعليم 
   مدرسة ..........

 العلوم : املادة
 اخلامسالصف : 
 ساعة ونصف الزمن :

 

 االجابة النموذجية

 اخلامسللصف العلوم اختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 



  : اختاري االجابة الصحيحة:الثانيالسؤال 

  
 

 المادة التي اليمكن تجزئتها بطرائق كيميائية إلى مواد أبسط منها .1

 المركب      ج( الذرة    ب( العنصر        أ(

 أي العناصر التالية أكثر شيوًعافي القشرة األرضية .2

 الحديد      ج( الكربون    ب( األكسجين        أ(

 الخصائص المميزة ألشباه الفلزات أنها .3

   عازلة للتيار الكهربائي والحرارة.    ج( موصلة للتيار الكهربائي والحرارة   ب( .شبه موصلة للتيار الكهربائي والحرارة    أ(

 يسمى التغير الذي يحدث في حجم الجسم عندما يكتسب حرارة .4

 التبخر      ج( التقلص الحراري    ب( التمدد الحراري        أ(

 يأتي ليس من عالمات حدوث التفاعل الكيميائي أي مما .5

 تصاعد الغازات      ج( تغير اللون    ب( طفو الجسم        أ(

 :م (فإن الشغل المبذول يساوي5نيوتن( في جسم لتحريكه مسافة)  100إذا أثرت بقوة مقدارها ) .6

 جول  100    ج( جول 250   ب( جول 500     أ(

 :تقاس الطاقة والشغل بوحدة تسمى .7

 متر / ثانية    ج( النيوتن   ب( الجول     أ(

 :إذا استخدمت مجموعة من اآلالت البسيطة فإني أحصل على آلة .8

 بسيطة    ج( مفردة   ب( مركبة     أ(

 أي مما يلي تكون سرعة الصوت أكبر .9

  الهواء    ج( . الماء   ب( الحديد     أ(

 يعد الصدى مثاالً على أن موجات الصوت .10

 تمتص    ج( تنكسر   ب( تنعكس     أ(

 معلمة املادة /,,,,,,       مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاحانتهت األسئلة  ,,,,,,   



                                                           
 
 

 
 

 
 
  

  

 أما العبارة الخاطئة :Ꭓ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) √ ( السؤال األول: ضعي عالمة ) 

 

 الكلمة المناسبة من بين األقواس في الفراغ المناسب : يضعالسؤال الثاني: 

 الدرجة كتابة الدرجة 3س 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 10 10

        

 اإلجابة العبارة م

  :الذرة جزء من العنصر والعنصر جزء من المادة  .1

  :أشباه الموصالت السليكون من  .2

  :يعمل مقياس الحرارة على مبدأ التمدد الحراري واالنكماش الحراري  .3

  . السكر يعد من المواد الناتجة في معادلة البناء الضوئي  .4

  .إنجاز شغل على جسم يزيد من طاقة ذلك الجسم  .5

  يساعد التزييت على زيادة الفائدة اآللية عن طريق تقليل االحتكاك  .6

  . يمكن في الفضاء ينتقل الضوء أسرع ما  .7

  .اللون البنفسجي له طول موجي أكبر  .8

  .يوجد وسط ينتقل الصوت خالله في الفضاء الخارجي  .9

  . تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات والفلزات فقط  .10

 غاز الكلور  (    -   االنعكاس    -الهيليوم     -  صدى   -النواة     -   األوساط    - التنفس    - المركب    -أشباه موصالت  -حجمه   )  

 . ..... ويحتوي على نوعين من الجسيمات هما البروتونات والنيترونات......مركز الذرة يسمى ...  .1

 ............. الشرب هوالغاز الذي يستخدم في تعقيم مياه   .2

 و ........................من أكثر العناصر الشائعة في الفضاء الخارجي الهيدروجين   .3

 بـ .......................... تسمى العناصر التي لها خصائص بين الفلزات والالفلزات  .4

 ................... عندما يتجمد الماء يزداد  .5

 . عند اتحاد عنصرين أو أكثر كيمائًيا.................يتكون   .6

 ة هي عملية ..................عملية معاكسة لعملية البناء الضوئي في النبات تستعمل إلنتاج الطاق  .7

 ...............تنتج األجسام المهتزة موجات صوتية تنتقل عبر  .8

 .... الصوت.............يسترشد الخفاش إلى فريسته في الهواء باستخدام   .9

 ـ ..................يسمى ارتداد الموجات الصوتية عند اصطدامها بسطح مستو صلب ب  .10

 المادة : العلوم

 الخامسالصف : 

 الزمن : ساعة ونصف

 

 .......................................اسم الطالبة : ....................

  اخلامسللصف العلوم اختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ..............إدارة التعليم 

 .......مكتب 

   .........مدرسة 



  : اختاري االجابة الصحيحة:الثالثالسؤال 

 

 

 

 

 المادة التي اليمكن تجزئتها بطرائق كيميائية إلى مواد أبسط منها: .1

 العنصر         ج( الذرة     ب( المركب           أ(

 :أي مما يأتي ينتج تغيًرا كيمائًيا .2

 انصهار الجليد        ج( . تبخر الماء     ب( حرق الوقود          أ(

 يسمى التغير الذي يحدث في حجم الجسم عندما يكتسب حرارة: .3

 التبخر        ج( الغليان     ب( التمدد الحراري          أ(

 تخضع إلى: عند تجميد معظم السوائل فإنها .4

 التسامي        ج( التمدد الحراري .     ب( االنكماش الحراري .          أ(

 صدأ الحديد مركب ينتج عن تفاعل الحديد مع : .5

 الهيدروجبن        ج( الكلور     ب( األكسجين          أ(

 تقاس الطاقة والشغل بوحدة تسمى: .6

 األوم       ج( النيوتن     ب( الجول          أ(

 إذا استخدمت مجموعة من اآلالت البسيطة فإني أحصل على آلة: .7

 بسيطة        ج( مفردة     ب( مركبة          أ(

 القوة التي تبذلها عند استعمال اآللة البسيطة تسمى: .8

 الكتلة        ج( المقاومة     ب( الجهد          أ(

 أي مما يلي تكون سرعة الصوت أكبر: .9

 الماء        ج( الهواء     ب( الحديد          أ(

 تعتمد حدة الصوت على .10

 االنعكاس        ج( االمتصاص     ب( التردد          أ(

 يعد الصدى مثاالً على أن موجات الصوت: .11

 تنكسر        ج( تمتص     ب( تنعكس          أ(

 للضوء خصائص .12

 الجسيمات فقط .        ج( الموجات فقط     ب( الموجات وبعض خصائص الجسيمات  أ(

 :إنحراف الضوء عن مساره يسمى  .13

 امتصاًصا        ج( انعكاًسا     ب( انكساًرا          أ(

 أي العناصر التالية أكثر شيوًعافي القشرة األرضية؟ .14

 الهيلوم        ج( الكربون     ب( األكسجين          أ(

 . بشحنة موجبة في الذرةالدقائق المشحونة  .15

 اإللكترونات        ج( النيوترونات     ب( البروتونات          أ(

 . تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية .16

  المذياع        ج( المولد الكهربائي     ب( الفرن الكهربائي           أ(

 . جسيمات الذرة التي تكون مشحونة بشحنة سالبة .17

 النيوترونات        ج( البروتونات     ب( اإللكترونات           أ(

 . تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية .18

 المذياع        ج( الفرن الكهربائي     ب( المولد الكهربائي          أ(

 . تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية .19

 المولد الكهربائي        ج( الكهربائيالفرن      ب( المذياع          أ(

 . جسيمات الذرة ذات الشحنة الكهربائية المتعادلة .20

 النيوترونات        ج( اإللكترونات     ب( البروتونات          أ(

   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,     معلمة املادة /



                                                           
 
 

 
 

 
 
  

  

 أما العبارة الخاطئة :Ꭓ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) √ ( السؤال األول: ضعي عالمة ) 

 

 الكلمة المناسبة من بين األقواس في الفراغ المناسب : يضعالسؤال الثاني: 

 الدرجة كتابة الدرجة 3س 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 10 10

        

 اإلجابة العبارة م

 √ :الذرة جزء من العنصر والعنصر جزء من المادة  .1

 √ :السليكون من أشباه الموصالت  .2

 √ :الحرارة على مبدأ التمدد الحراري واالنكماش الحرارييعمل مقياس   .3

 √ . السكر يعد من المواد الناتجة في معادلة البناء الضوئي  .4

 √ .إنجاز شغل على جسم يزيد من طاقة ذلك الجسم  .5

 √ يساعد التزييت على زيادة الفائدة اآللية عن طريق تقليل االحتكاك  .6

 √ . الفضاءيمكن في  ينتقل الضوء أسرع ما  .7

 × .اللون البنفسجي له طول موجي أكبر  .8

 × .يوجد وسط ينتقل الصوت خالله في الفضاء الخارجي  .9

 × . تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات والفلزات فقط  .10

 غاز الكلور  (    -   االنعكاس    -الهيليوم     -  صدى   -النواة     -   األوساط    - التنفس    - المركب    -أشباه موصالت  -حجمه   )  

 . ..... ويحتوي على نوعين من الجسيمات هما البروتونات والنيتروناتالنواة......مركز الذرة يسمى ...  .1

 .....غاز الكلور ........ الغاز الذي يستخدم في تعقيم مياه الشرب هو  .2

 ...............الهيليوم و .........من أكثر العناصر الشائعة في الفضاء الخارجي الهيدروجين   .3

 ............... أشباه موصالت بـ ........... تسمى العناصر التي لها خصائص بين الفلزات والالفلزات  .4

 ..........حجمه ......... عندما يتجمد الماء يزداد  .5

 . عند اتحاد عنصرين أو أكثر كيمائًيا.........المركب ........يتكون   .6

 ........التنفس ة هي عملية ..........عملية معاكسة لعملية البناء الضوئي في النبات تستعمل إلنتاج الطاق  .7

 ........ األوساط .......تنتج األجسام المهتزة موجات صوتية تنتقل عبر  .8

 .... الصوت.....صدى....إلى فريسته في الهواء باستخدام ....يسترشد الخفاش   .9

 ......... االنعكاس ـ .........يسمى ارتداد الموجات الصوتية عند اصطدامها بسطح مستو صلب ب  .10

 المادة : العلوم

 الخامسالصف : 

 الزمن : ساعة ونصف

 

 ذجيةاالجابة النمو

  اخلامسللصف العلوم اختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ..............إدارة التعليم 

 .......مكتب 

   .........مدرسة 



  : اختاري االجابة الصحيحة:الثالثالسؤال 

 

 

 

 

 المادة التي اليمكن تجزئتها بطرائق كيميائية إلى مواد أبسط منها: .1

 العنصر         ج( الذرة     ب( المركب           أ(

 :أي مما يأتي ينتج تغيًرا كيمائًيا .2

 انصهار الجليد        ج( . تبخر الماء     ب( حرق الوقود          أ(

 يسمى التغير الذي يحدث في حجم الجسم عندما يكتسب حرارة: .3

 التبخر        ج( الغليان     ب( التمدد الحراري          أ(

 عند تجميد معظم السوائل فإنها تخضع إلى: .4

 التسامي        ج( التمدد الحراري .     ب( االنكماش الحراري .          أ(

 صدأ الحديد مركب ينتج عن تفاعل الحديد مع : .5

 الهيدروجبن        ج( الكلور     ب( األكسجين          أ(

 تقاس الطاقة والشغل بوحدة تسمى: .6

 األوم       ج( النيوتن     ب( الجول          أ(

 إذا استخدمت مجموعة من اآلالت البسيطة فإني أحصل على آلة: .7

 بسيطة        ج( مفردة     ب( مركبة          أ(

 القوة التي تبذلها عند استعمال اآللة البسيطة تسمى: .8

 الكتلة        ج( المقاومة     ب( الجهد          أ(

 أي مما يلي تكون سرعة الصوت أكبر: .9

 الماء        ج( الهواء     ب( الحديد          أ(

 تعتمد حدة الصوت على .10

 االنعكاس        ج( االمتصاص     ب( التردد          أ(

 يعد الصدى مثاالً على أن موجات الصوت: .11

 تنكسر        ج( تمتص     ب( تنعكس          أ(

 للضوء خصائص .12

 الجسيمات فقط .        ج( الموجات فقط     ب( الموجات وبعض خصائص الجسيمات  أ(

 :إنحراف الضوء عن مساره يسمى  .13

 امتصاًصا        ج( انعكاًسا     ب( انكساًرا          أ(

 أي العناصر التالية أكثر شيوًعافي القشرة األرضية؟ .14

 الهيلوم        ج( الكربون     ب( األكسجين          أ(

 . الدقائق المشحونة بشحنة موجبة في الذرة .15

 اإللكترونات        ج( النيوترونات     ب( البروتونات          أ(

 . تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية .16

  المذياع        ج( المولد الكهربائي     ب( الفرن الكهربائي           أ(

 . الذرة التي تكون مشحونة بشحنة سالبةجسيمات  .17

 النيوترونات        ج( البروتونات     ب( اإللكترونات           أ(

 . تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية .18

 المذياع        ج( الفرن الكهربائي     ب( المولد الكهربائي          أ(

 . تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية .19

 المولد الكهربائي        ج( الفرن الكهربائي     ب( المذياع          أ(

 . جسيمات الذرة ذات الشحنة الكهربائية المتعادلة .20

 النيوترونات        ج( اإللكترونات     ب( البروتونات          أ(

  معلمة املادة /انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,     


