
 

  

 

لجنة علوم الصف الخامس

 

 وكالة الغوث الدولٌة لتشغٌل الالجئٌن

ــــة والتــــــــعلٌمدائــــــــرة التربٌـــ  

 مــــــــركز التطوٌــــــر التربـــــوي 

 وحــــــدة المـــــنهاج والتـــدرٌــــب
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 ةـــــــــــــقدمـــــم

في مشصقة رفح التعميسية   الخامذسعمسي الرف العمػـ لأُعجت ىحه السادة التعميسية بعج األخح بتػصيات لجشة     

، تدودىع بأنذصة تجريبية  و،  األساسي الخامذمرف جسيع الفئات الصالبية لحيث تخجـ ىحه السادة التعميسية 

وضعت أنذصة إثخائية تعدز بعس الثغخات السػجػدة  وعمى تحقيق الشتاجات التعميسية في الجرس التعميسي، تداعجىع 

 ولمتجريب عمييا ،  إعجاد اختبار تقػيسي ذاتي نرفي ونيائي يحاكي االختبارات الشرفية والشيائية و في السشياج ،

أدرج في بجاية كل وحجة بعس أىع  و ق مختري العمػـ مغ حيث الستابعة والتجقيق ،تحكيع ىحه السادة مغ فخي

الكثيخ  يػاجوداعج ولي أمخ الصالب في السخاجعة الشيائية حيث تالحقائق و السفاىيع العمسية في صػرة َتَحُكخ لتديل و 

 مشيع صعػبة تجريذ أبشائيع .

الجديل إلى معمسيشا الكخاـ في لجشة الرف الخامذ الحيغ ساىسػا في إنتاج وتشديق ىحه السادة  ناػجو شكخ نأف  نػد و

 ، فجداىع هللا خيخا . الييئة  هالتعميسية عمى ىح

                                                                               

 ىحا وهللا السػفق

 

 

 

 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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الوحدة األولى ) الخلٌة(
الخلٌة واكتشاف الدرس األول:  المجهر

 

 

 : تعج بجاية اختخاع الشطارة الصبية لألشخاص الحيغ يعانػف مغ صعػبات برخية.العجسة السكبخة 

 السجيخ الزػئي  : جياز يداعج عمى الخؤية بػضػح و اكتذاؼ الكائشات الجقيقة و الخمية . 

 أوؿ مغ اكتذف العجسة السكبخة و التي تعج بجاية اختخاع الشطارة الصبية . :العالع روجخ بيكػف 

أوؿ مغ صشع مجيخًا ىػ و فحز ججر خاليا الفميغ و وصفيا بالرشاديق : العالع روبخت ىػؾ 

  .الستخاصة

 .أوؿ مغ اكتذف الخمية ىػ: العالع روبخت ىػؾ 

 .أوؿ مغ شاىج الكائشات وحيجة الخمية:  العالع  فاف ليفشيػؾ

 قػة تكبيخ مجيخ ليفشيػؾ  أكبخ مغ قػة تكبيخ مجيخ روبخت ىػؾ بتدع مخات .

 اكتذف نػاة الخمية الشباتية  . : العالع روبخت بخاوف 

 .ستشتج أف الشباتات جسيعيا تتكػف مغ خالياا: العالع ماثيػس شاليجف 

 . جسيعيا تتكػف مغ خاليا حيػاناتاستشتج أف ال:  ثيػدر شفافالعالع 

الطالبتذكر عزٌزي 
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 : ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول لسؤالا 

 : السؤال الثانً: أكمل الفراغات لتكوٌن جمل صحٌحة 

 مقجار الفتخة الدمشية بيغ اكتذاؼ الخمية واكتذاؼ نػاتيا ىي ........... عاـ. .1
 تتكػف أجداـ الكائشات الحية مغ وحجات بشائية ووضيفية تدسى .............. .2

 أمام كل عبارة من العبارات التالٌة:السؤال الثالث: أكتب المفهوم العلمً المناسب  

 .برخية صعػبات مغ يعانػف  الحيغ لألشخاص الصبية الشطارة اختخاع بجاية ) ................... ( تعج .3
 العمساء عمى رؤية واكتذاؼ الخاليا ومكػناتيا. ساعج) ................... ( جياز  .4

 :اآلتٌة الحاالت من حالة كل فً السبب أذكر: الرابع السؤال 

  .االسع بيحا الخمية تدسية .1
  : ....................................................................................الدبب

 اكتذف العدسات السكبرة ىؾ :العالؼ الذي -1
 ثيػدر شفاف. -د ماثيػس شاليجف. -ج روبخت بخاوف. -ب روجخ بيكػف. -أ

 أول مؽ صشع مجير ىؾ العالؼ : -2
 روبخت بخاوف. -د روبخت ىػؾ. -ج ليفشيػؾ. -ب روجخ بيكػف. -أ

 العالؼ الذي شاىد الكائشات الحية وحيدة الخمية ىؾ : -3
 ماثيػس شاليجف. -د روبخت بخاوف. -ج ليفشيػؾ. -ب روبخت ىػؾ. -أ

 العالؼ الذي تؾصل إلى أن أجدام الحيؾانات جسيعيا تتكؾن مؽ خاليا : -4
 ثيػدر شفاف. -د ماثيػس شاليجف. -ج روبخت بخاوف. -ب روبخت ىػؾ. -أ

 استشتج العالؼ ماثيؾس شاليدن تركيب أجدام أي مؽ : -5
 الفيل -د االنداف -ج الخذ   -ب البكتيخيا - أ

.أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس /عزٌزي الطالب  

لدرس األول : السجير  واكتذاف الخميةا
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 .مذاىجتيا ىػؾ روبخت يدتصع ولع الخمية وحيجة الكائشات مذاىجة ليفشيػؾ استصاع .2
  ....................................................................................: الدبب

 .الحية الكائشات خاليا مذاىجة في السجيخ ُيدتخجـ  .3
  : ....................................................................................الدبب

 .عالية يختكب قػة ذات مجاىخ تصػيخ أىسية .4
  : ....................................................................................الدبب

 السؤال الخامس: ماذا تتولع أن ٌحدث فً كل حالة من الحاالت اآلتٌة: 

 .السجاىخ اختخاع يتع لع .1
  ....................................................................................يحجث: 

 .فحز الذخيحة بػاسصة مجيخ بجوف تذغيل السرجر الزػئي .2
  يحجث: ....................................................................................

 :السادس   :  تأمل الشكل ثم أجٌب  السؤال  

 ...................  يسثل السقابل الذكل في جيازال .1
 .....................................  في ىحا الجياز يدتخجـ .2
 أوؿ مغ اختخع السجيخ ىػ العالع ....................  .3

 واستخجمو لفحز  نبات .............
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 الحية. الكائشات أجداـ في والػضيفة البشاء وحجة تعتبخ:  الخمية
 . العربية الخمية ىي خمية أشػؿ بيشسا الشعامة بيزة ىي خمية أكبخ

 الخمػي. الغذاء و الديتػبالـز و الشػاة : والشباتية الحيػانية الخميتيغ بيغ السذتخكة السكػنات
 خمػي. ججار و  خزخاء بالستيجات بػجػد الحيػانية الخمية عغ الشباتية الخمية تتسيد
  خمػي. ججار و خمػي  غذاء و سيتػبالـز و وراثية مادة:  مغ البكتيخية الخمية تتكػف 
 . خمػي  ججار بػجػد الحيػانية عغ الشباتية  الخمية و البكتيخية الخمية تختمف
  نػوي. غالؼ وجػد بعجـ الشباتية و الحيػانية الخمية نػاة  عغ البكتيخية الخمية نػاة  تختمف

 نػوي. بغذاء محاشة حقيقيةو  نػوي  بغذاء محاشة غيخ فييا الػراثية السادة بجائية:   نػعاف الخمية  
 .الحية الكائشات أجداـ في والػضيفة البشاء وحجةالخمية :  

 .الخمػي  بالغذاء ويحيط الثابت والذكل الجعامة يعصييا الشباتية الخمية مكػنات مغالججار الخمػي: 
 :  (.عزيات) الخمية وجديسات الشػاة  بجاخمو ويػجج الخمية فخاغ يسأل ىالمي سائلالديتػبالـز

 .الجدء الحي يحسي مكػنات الخاليا ويدسح بتبادؿ السػاد مغ الخاليا وإليياالغذاء الخمػي: 
 .تعتبخ أىع جدء في الخمية وتتحكع بأنذصتيا وتحتػي عمى السادة الػراثيةالشػاة: 

 .البالستيجات الخزخاء : تػجج في الخمية الشباتية  تكدبيا المػف االخزخ و صشع الغحاء 
 .ىػ مجسػعة مغ الخاليا الستذابية التي تذتخؾ في القياـ بػضيفة معيشة :الشديج
 .معيشة بػضيفة القياـ في وتذتخؾ السختمفة األندجة مغ مجسػعةىػ  :العزػ
 .معيشة وضيفة ألداء معاً  تتكامل ختمفةالس األعزاء مغ مجسػعةىػ  :الجياز

  .محجدة وضائف ألداء معاً  تتكامل السختمفة األجيدة مغ مجسػعةىػ  :جدع الكائغ الحي
 .جدع االنداف –جياز  –عزػ  –نديج  –تدمدل التشطيع الحيػي في جدع االنداف : خمية  

تذكر عزٌزي الطالب :

الوحدة األولى ) الخلٌة(

وأنؾاعوالدرس الثاني : الخمية   
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 : ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول السؤال 

 تعتبر وحدة البشاء والؾعيفة في أجدام الكائشات الحية :-1
 الجياز -د العزػ. -ج الخمية. -ب الشديج. -أ

 أي مسا يمي يعتبر مؽ الكائشات  حقيقية  الشؾاة  : -2

  -د   -ج  - ب  -أ

 الذي يحسي مكؾنات الخاليا ويدسح بتبادل السؾاد مؽ الخاليا وإلييا :الجزء  -3
. -ج الججار الخمػي. -ب الغذاء الخمػي. -أ  الشػاة. -د الديتػبالـز

 تعتبر أىؼ جزء في الخمية وتتحكؼ بأنذظتيا وتحتؾي عمى السادة الؾراثية : -4
. -أ  الشػاة. -د الخزخاء.البالستيجات -ج ججار الخمية. -ب الديتػبالـز

 مجسؾعة مؽ الخاليا الستذابية في الذكل والحجؼ والؾعيفة : -5
 الجياز. -د الشديج. -ج الجدع. -ب العزػ. -أ

 يسثل الجزء السذار إليو في الذكل السقابل في جدؼ الكائؽ الحي :ماذا  -6
 
 
 جياز -د نديج. -ج عزػ. -ب خمية. -أ
 :  وحيد الخميةأي مسا يمي يعتبر كائؽ  -7
 
 
 
                       -أ   

 -ب

 
 

 
  -ج

 
 

 
  -د

 

.عزٌزي الطالب أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس  

وأنواعها الخلٌة:  الثانً لدرسا  
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 :                                     تختمف الخمية البكتيرية عؽ الحيؾانية و الشباتية بعدم وجؾد -8
 د.  غذاء خمػي  ج. سيتػبالـز ب. غالؼ نػوي  أ. مادة وراثية

 : الذكل يؾضح الخمية -9
 
 

 د. األميبية ج. الشباتية الحيػانية . ب البكتيخية . أ
 تذترك الخمية البكتيرية و الحيؾانية و الشباتية بؾجؾد : -11

 د. الغالؼ الشػوي  ج . بالستيجات  خزخاء ب . الديتػبالـز . ججار الخمية أ 
 : ؾجؾدتتسيز الخمية الشباتية عؽ الحيؾانية  ب -11 
 د. الغالؼ الشػوي  ج . السادة الػراثية الديتػبالـزب .  . بالستيجات خزخاء أ 

 :بؾجؾد  الحيؾانية  عؽ الخمية البكتيرية و الشباتية تذترك  -12
 د. ججار الخمية ج . السادة الػراثية ب . الديتػبالـز . غذاء الخمية أ 

 

 :صحٌحة جمل لتكوٌن الفراغات أكمل: الثانً السؤال 

 . ............... الخمية ىي خمية أشػؿ بيشسا.................  ىي خمية أكبخ .1

 والشباتية الحيػانية الخميتيغ فييا تذتخؾ التي األساسية السكػنات مغ .2

 ........................... و .......................... و ...................................

 . ....................... و......................  بػجػد الحيػانية الخمية عغ الشباتية الخمية تتسيد .3

 ىػ الجدع في الحيػي  التشطيع مدتػيات تدمدل .4

 ........ ....←  ...........←   ............←  ............... ←  ............... 
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 :التالٌة العبارات من عبارة كل أمام المناسب العلمً المفهوم أكتب: الثالث السؤال 

1-  وحجة البشاء والػضيفة في أجداـ الكائشات الحية. )                    ( 
2-  مغ مكػنات الخمية الشباتية يعصييا الجعامة والذكل الثابت ويحيط بالغذاء الخمػي. )                    ( 
3- بجاخمو الشػاة وجديسات الخمية )عزيات(.سائل ىالمي يسأل فخاغ الخمية ويػجج  )                    (   
4-  مجسػعة مغ األندجة السختمفة وتذتخؾ في القياـ بػضيفة معيشة. )                    ( 
5-  مجسػعة مغ األعزاء السختمفة تتكامل معًا ألداء وضيفة معيشة. )                    ( 
6- السختمفة تتكامل معًا ألداء وضائف محجدة.مجسػعة مغ األجيدة  )                    (   

 :اآلتٌة الحاالت من حالة كل فً السبب أذكر:   الرابع السؤال 

 .أندجة عمى البكتيخية الخمية احتػاء عجـ -1

  : ....................................................................................الدبب
 .محجد غيخ الحيػانية الخمية شكل بيشسا ومحجد ثابت الشباتية الخمية شكل -2

  : ....................................................................................الدبب
 .الخمية في جدء أىع الشػاة  تعج -3

  .: ...................................................................................الدبب
 .األخزخ بالمػف  الشباتات أجداء بعس تمّػف  -4

  : ....................................................................................الدبب
 . الخمية وحيجة الكائشات مغ البكتيخية الخمية  ترشف -5

  ....................................................................................: الدبب
 . الشػاة  بجائية الكائشات مغ البكتيخية الخمية  ترشف -6

  : ....................................................................................الدبب
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 :اآلتٌة الحاالت من حالة كل فً ٌحدث أن تتولع ماذا: الخامس السؤال 

  .الخمية في الخمػي  الغذاء تسدؽ  -1

 : .................................................................................... يحجث

 .الخمية مغ الشػاة  إزالة -2

 : .................................................................................... يحجث

 .الشباتية الخمية في الخزخاء البالستيجات وجػد عجـ  -3

 : .................................................................................... يحجث

 :ٌأتً مما كل بٌن لارن: السادس السؤال 

 

 
 

 الخمية الشباتية الخمية الحيؾانية وجو السقارنة
   وجػد البالستيجات الخزخاء 

 الخمية البكتيرية الخمية الحيؾانية وجو السقارنة
   نػع الشػاة 

 الخمية البكتيرية الخمية الشباتية وجو السقارنة
   وجػد السادة الػراثية

 الخمية الحيؾانية الخمية البكتيرية  وجو السقارنة
   وجػد الججار الخمػي 

 الخمية الشباتية الخمية البكتيرية وجو السقارنة
   وجػد الغالؼ الشػوي 
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 :اآلتٌة األسئلة عن أجب ثم الممابل، الشكل أتأمل/   أوالا :  السابع السؤال 

  ..........اسع الذكل السقابل: .................. - 1
 .(: .........................1)ُيسّثل الجدء رقع  - 2
 .(: ..........................4)ُيسّثل الجدء رقع  -3
 (: ..........................2وضيفة الجدء رقع ) -4
 ...............(: ..........3وضيفة الجدء رقع ) -5
 

ا :  السابع السؤال   :اآلتٌة األسئلة عن أجب ثم الممابل، الشكل أتأمل/    ثانٌا

  اسع الذكل السقابل: ........................... . -1
 (: .......................... .1ُيسّثل الجدء رقع ) -2
 (: .......................... .3ُيسّثل الجدء رقع ) -3
 (: .......................... .4ُيسّثل الجدء رقع )  -4
 (:2رقع ) وضيفة الجدء -5
 ..................... .......................................... 
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( )خصائص المادة الثانٌة الوحدة
خصائصها و المواد  انواع:  األول الدرس

 

 

 . وحجع كتمة لو شيء كل:  السادة
 .الجقائق مغ واحج نػع مغ تتكػف  التي السادة:  الشقية السادة
 .الجقائق مغ مختمفة أنػاع مغ تتكػف  التي السادة:   الشقية غيخ السادة

 .مخكبات أو عشاصخ  كانت سػاء وزنية ندبة بأي أكثخ أو مادتيغ خمط مغ تتكػف  مادة:    السخمػط
 .واحجة كسادة تطيخ أكثخ أو مادتيغ خمط مغ يتكػف  مخمػط:    الستجانذ السخمػط
 .واحجة كسادة تطيخ ال أكثخ أو مادتيغ خمط مغ يتكػف  مخمػط:     الستجانذ غيخ السخمػط
 . معيشة بشدب أخخى  مػاد مع صمبة مػاد خمط مغ تشتج صمبة متجاندة مخاليط:    الدبائظ

 . لمسادة األساسية البشاء وحجة:  الحرة
 . الحرات مغ واحج نػع مغ تتكػف  نقية مادة:  العشرخ
 السكػنة عشاصخه إلى تحميمو يسكغ وال،  أكثخ أو مختمفيغ عشرخيغ اتحاد مغ تتكػف  نقية مادة:  السخكب

 . خاصة كيسيائية بصخؽ  إال لو

تذكر عزٌزي الطالب 
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 م

 

 

 :ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول السؤال 

 . أي مسا يمي ال يسثل مادة نقية 1
 د. سمصة الفػاكو ج. الحجيج ب. ممح الصعاـ أ . الدكخ  
 صحيحة بالشدبة  لخؾاص السخمؾط .  أي الجسل اآلتية غير 2

 أ. تحتفظ السػاد فيو بخػاصيا وصفاتيا      
 ج. يسكغ فرل مكػناتيا بصخؽ فيديائية     

 ب.  يتكػف مغ خمط مادتيغ أو أكثخ بأي ندب 
 د.  يتكػف مغ اتحاد مادتيغ أو أكثخ بأي ندب

 ي السؾاد التالية ال يسثل مخمؾط أ -3
 ج.                                                 ب.                                  أ.    

 
 د.

 أي مسا يمي يسثل مخمؾط متجانس  - 4
 
 
 أ. صبغة و ماء   

 
 

 ب. حبيبات فمفل و ممح

 
 

    ج. رمل و ماء     

 
 

 د. زيت و ماء              
 عشد إذابة ممقة مؽ ممح الظعام في كأس بو ماء و تحريكو يشتج / -5
 د. مخمػط غيخ متجانذ  ج. مخمػط متجانذ ب. عشرخ   . مخكبأ  
 أي مؽ االتية ال يعتبر مخمؾط    - 6
 الحميب     د.  دخاف السرانعج.    الجىافب.   الدكخأ.   
 ت التالية تحتؾي عمى عشاصر فقط  أي السجسؾعا -7

    صجأ الحجيج ،   أ.
 سالشحا

ممح الصعاـ ،  ب.
 تالكبخي

 ذىب ،   ج. 
  الحجيج     بخادة     

 سكخ ، د.
                             الكخبػف               أكديجثاني  

 م كؾقؾد لتذغيل محركات الديارات العشرر اذي يسكؽ أن يدتخد -8
 د. الكبخيت          ج. األكدجيغ      ب. الحجيج     أ . الييجروجيغ

 عزٌزي الطالب / أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس.

خصائصها و المواد انواع:  األول الدرس
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 م

 / عشرر يتؾاجد في الظبيعة عمى شكل صمب و لؾنو فزي المع و يحترق بميب اصفر -9 

 د. الكبخيت         ج. الرػديـػ     ب. الكمػر     . الييجروجيغأ 

 /               عشرر يتؾاجد في الظبيعة عمى شكل غاز سام لؾنو أصفر مخزر و لو رائحة كريية  -11 
 رد.  الكمػ ج. األلسشيـػ ب. الكبخيت أ.  الدئبق  

 مركب /  -أي السجسؾعات التالية مرتبة عمى شكل  مخمؾط   - 11

      – الظعام ممح.   أ
 خزار سمظة

 – خزار سمظة. ب

  الظعام ممح     

 – حديد مدسار.  ج
 الحميب

 – خزار سمظة.  د
 الدىان

 :       التالٌة العبارات أمام المناسب العلمً المصطلح أكتب:     الثانً السؤال 

 الحرات مغ واحج نػع مغ تتكػف  نقية مادة).................(   -1
 .   الجقائق مغ واحج نػع مغ تتكػف  التي السادة).................(   -2
 واحجة كسادة تطيخ أكثخ أو مادتيغ مغ خميط).................(    -3
 واحجة كسادة تطيخ وال أكثخ أو مادتيغ مغ خميط).................(    -4
 أخخى  صمبة مادة مع  صمبة مادة مغ كسية خمط مغ تتكػف   متجاندة  مخاليط)..................(    -5
   تحميمو يسكغ وال أكثخ أو مختمفيغ عشرخيغ اتحاد مغ تتكػف  نقية مادة).................(   -6

 :صحٌحة جمل لتكوٌن التالٌة الفراغات أكمل: الثالث السؤال 

 ....................... أو......................   تكػف  أف إما الشقية السادة -1
     ......................  مثل  صمب – صمب:  إلى الحالة حدب السخاليط صشفت -2
 .................... و غاز   مغ السكػنة   السخاليط مغ يعتبخ الجػي  اليػاء بيشسا -3
 ...................  و:   ...................    الدبائظ  عمى حياتشا في األمثمة مغ -4
  الحخارة مػازيغ صشاعة في.............    عشرخ يدتخجـ و..........    صشاعة في الكبخيت يدتخجـ -5
 .   .................   و.................      و.............       اتحاد مغ الدكخ يتكػف  -6
 .................   و....................          تفاعل مغ يشتج الرػديػـ كمػريج ممح -7
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 م

 :اآلتٌة الحاالت من حالة كل فً السبب أذكر: الرابع السؤال 

 .      الساء مغ فرمو ويرعب الجػي  اليػاء مغ األكدجيغ عمى الحرػؿ يديل -1
  : ....................................................................................الدبب

 . مخكب الصعاـ وممح عشرخ الحىب يعتبخ -2
  ....................................................................................: الدبب

 . الحجيج عشرخ مغ والجبابات الديارات ىياكل ترشع -3
  : ....................................................................................الدبب

 . بعزيا مع ااتحادى عشج خػاصيا العشاصخ تفقج -4
  : ....................................................................................الدبب

 . الذخب مياه إلى الكمػر يزاؼ -5
  : ....................................................................................الدبب

 . الكاز مغ شبقة تحت الرػديػـ يحفظ -6
  : ....................................................................................الدبب

   تدخيشو عشج الحجيج عغ الكبخيت فرل  رعبي -7
  : ....................................................................................الدبب

 الكيخباء إنتاج و لمديارات كػقػد الييجروجيغ عشرخ يدتخجـ -8
  : ....................................................................................الدبب

 :اآلتٌة الحاالت من حالة كل فً ٌحدث أن تتولع ماذا: الخامس السؤال 

 ؟ الساء مغ كأس إلى ممػنة صبغة أو حبخ قصخة إضافة -1
  ....................................................................................: الدبب

 لمطلوب:                                                                       ا الجدول حسب . أكمل السؤال السادس 

 السركب السخمؾط وجو السقارنة
تالؼ خرائز السادةاخ  

عغ مكػناتياالشاتجة   
  

 الحديد الكربؾن  وجو السقارنة
   االستخجاـ
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 مركبات السخاليط وجو السقارنة
    مثاؿ

 اليؾاء الجؾي  الذىب وجو السقارنة
   الترشيف

 ثاني اكديد الكربؾن  الساء وجو السقارنة
   التخكيب

 الشفط سمظة الفؾاكو وجو السقارنة
طنػع السخمػ     

 : الخط العبارة أمام) × (   وعالمة الصحٌحة العبارة أمام(  √)  عالمة ضع:  السابع السؤال 

 .العشرخ بشاء وحجة ىي الحرة)         (     
 . صمباً  العادية الطخوؼ في الدئبق يكػف )         (     

 . الحرات مغ واحج نػع مغ تتكػف  نقية مادة السخكب)         (   

 :الثامن السؤال 

 :واالستشتاج السذاىدة/ أكتب  - أ  
 .  السغشاشيذ تقخيب ثع الكبخيت مغ محجدة كسية مع الحجيج بخادة مغ محجدة كسية خمط

 ......................................................................./   ............   السذاىجة
 ..................................................................../  .............     االستشتاج

 : الجدول حدب  التالية السؾاد صشف -ب 

 (الصعاـ ممح – الدئبق –اليػاء -السقصخ الساء - الساء - البختقاؿ عريخ - الحىب -الدكخ -الييجروجيغ -الفػاكو سمصة)  

 
 

 مركب مخمؾط عشرر
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وتعتسج عمى خاصية اختالؼ حجع  الصخيقة التي تدتخجميا األـ لتشقية األرز مغ الذػائب : اليج
 .الجقائق  ولقج استخجـ الفالح الفمدصيشي السحراة لفرل الحبػب عغ القر 

 .وتعتسج عمى خاصية اختالؼ الجقائق شخيقة لفرل القسح عغ الحرى و األتخبة   :الغخباؿ
السػاد الرمبة عغ بعزيا بدبب اختالؼ في خرائريا الصبيعية  مثاؿ شخيقة لفرل  : السغشاشيذ

 . وتعتسج عمى خاصية الجحب بخادة الحجيج عغ مدحػؽ الكبخيت فرل 
و فرل الساء عغ الجيخ العالق فيو وتعتسج عمى  الق فيوشخيقة لفرل الساء عغ التخاب الع :التخويق 

 .خاصية التخسيب 
مثاؿ فرل الخمل عغ الساء وتعتسج شخيقة لفرل مادة صمبة غيخ ذائبة عغ مادة سائمة  :التخشيح 

 .عمى خاصية الشفاذية
حيث يتبخخ الدائل و  شخيقة لفرل السادة السحابة عغ السادة السحيبة باستخجاـ الحخارة  :التبخيخ 

 .وتعتسج عمى خاصية التبخخ  ةو السادة الدائمة السحيبأتتبقى السادة الرمبة  
طرٌقة لفصل المذاب عن المذٌب للحصول على المادتٌن و تعتمد على عملٌتً التبخٌر و  :التقطٌر

 التكثٌف مثال فصل مشتقات النفط و تحلٌة مٌاه البحر .
 .دة سائمة غيخ مستدجة بسادة سائمة أخخى مثل الديت والساءيدتخجـ لفرل ما  :قسع الفرل

  .شخيقة لفرل مكػنات الساء عغ بعزيا البعس   :تحميل كيخبيال
 .مغ الرغب فرل السػاد في حالة حجوث تغيخات كيسيائية

تذكر عزٌزي الطالب 

( )خصائص المادة الثانٌة الوحدة

المواد فصل طرق: الثانً الدرس 
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 ٌلً: فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع:    األول السؤال 

  :تدتخدم طريقة الترويق في فرل  -1
 (و ب   أ   )  –د  الدكخالساء عغ  -ج  الساء عغ الجيخ -ب  السخمػط  بالتخبة  الساء –أ  
 : مؽ السخاليط التي يسكؽ فرميا بظريقة الغربال -2
 الجقيق والقر -د سمصة الخزار -ج السمح والساء -ب الساء والخمل-أ

 :والساء يتؼ حدب الترتيب التالي  فرل مخمؾط السمح والرمل -3
 تكثيف -تبخيخ   -تخشيح   -ذوباف   -أ 
 تخشيح –تكثيف  -تبخيخ –ذوباف  -ج   

 تكثيف –ذوباف   -تخشيح    -تبخيخ  -ب 
 تخشيح  –تبخيخ  –تكثيف  –ذوباف   -د 

 : لتجفيف الفؾاكو و البقؾليات ندتخدم  طريقة -4
 التخويق  -د الغخباؿ  -ج تبخيخ   - ب تخشيح - أ
 أندب طريقة لفرل ىي : الذكل يسثل -5
 
 عغ الساء  الديت   -د سكخ عغ الساء -ج ممح عغ الساء -ب الخمل عغ الساء -أ  
 : الظريقة في الذكل السقابل تدتخدم لفرل -6

    
 عريخ الميسػف  -د سكخ عغ الساء -ج    ممح عغ الساء -ب الخمل عغ الساء -أ 
 الخاصية السسيزة لظريقة فرل السؾاد في الذكل السؾضح -7 
 

 اختالؼ حجع الجقائق -د الشفاذية -ج التخسيب - ب اختالؼ الجقائق - أ
 :  بظريقة سترفالمبشة عؽ الدائل ال االم فرلت -8
 -أ  
 

  -د -ج -ب

 عزٌزي الطالب/ أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس.

المواد فصل طرق : الثانً الدرس
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 :       التالية العبارات أمام السشاسب العمسي السرظمح أكتب:     الثاني الدؤال 
 .الشفاذية خاصية عمى وتعتسج سائمة مادة عغ ذائبة غيخ صمبة مادة لفرل شخيقة).................(    -1
 . الحخارة باستخجاـ السحيبة السادة عغ السحابة السادة لفرل شخيقة).................(   -2
 .أخخى  سائمة بسادة مستدجة غيخ سائمة مادة لفرل يدتخجـ).................(  -3
 .التكثيف و التبخيخ عسميتي عمى تعتسج و  السحيب و السحاب عمى لمحرػؿ  شخيقة).................(   -4

 : التالٌة العبارات أكمل:  الثالث السؤال 

 .......................... عسمية يعقبيا.........................     عسمية ىي التقصيخ عسمية -1
 .................  بصخيقة البحار مغ األمالح ونفرل................   بصخيقة األتخبة عغ القسح نفرل -2
 ..................  و...................    و..................     السػاد لفرل الفيديائية الصخؽ  مغ -3
 ................     في العحب الساء يتجسع و.................   دورؽ  في السمح يتجسع التقصيخ عسمية في -4

 ( :   السبب اذكر)  ٌلً ما علل:   الرابع السؤال 

 . التقصيخ بصخيقة الساء مكػنات فرل يسكغ ال -1
 الدبب / ........................................................................................ 

 . الذسذ أشعة تحت السبممة السالبذ وضع يتع -2
 الدبب / ........................................................................................ 

 .الساء عغ الخمل لفرل التخويق عغ بالتخشيح الفرل شخيقة استخجاـ يفزل -3
 الدبب / ........................................................................................ 

 . ممحي كشد السيت البحخ يعتبخ -4
 .................... الدبب / ....................................................................

 . التقصيخ عسمية عمى مثاالً  الصبيعة في الساء دورة تعج  -5
 الدبب / ........................................................................................ 

  .السيت البحخ مغ بالقخب بالسياه السميئة البخؾ وجػد -6
 الدبب / ........................................................................................ 
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 :                                            المطلوب حسب الجدول أكمل:  الخامس السؤال 

 : الخطأ العبارة أمام) × (    وعالمة  الصحٌحة العبارة أمام)  √ ( عالمة ضع:  السادس السؤال 

 .  بديصة فيديائية بصخؽ  السخمػط مكػنات فرل يسكغ)        (     -1
 .   صعبة  كيسيائية بصخؽ   السخكب مكػنات فرل يسكغ)        (     -2
   . التبخيخ بصخيقة الشفط مكػنات فرل يسكغ)        (     -3

 :اآلتٌة األسئلة عن أجب ثم الممابل، الشكل أتأمل/ السابع السؤال 

 : الشكل فً الموضح الفصل لمع داخل الماء و الزٌت من مخلوط صب عند.  أ 

 ..........................ىػ اوال يشدؿ الحي الدائل -1
  ..........................   السدتخجمة الفرل شخيقة -2
 .............................      السسيدة الخاصية -3

 :  التالٌة المواد فصل طرٌمة/ حدد.   ب

 :  .......................  حرى مع عجس -2  : .................. الساء في السحابة الشحاس كبخيتات  -1

 :  التالٌة المواد فصل طرٌمة  حدد الموضحة األشكال حسب.  ج

 (     البحخ ماء تحمية،    ماء مع رمل،    حجيج وبخادة كبخيت،    والدػس الجقيق)      

 

 

 

 

 

 

 
       

  الفرل بالغربال  الفرل باليد  وجو السقارنة
   الخاصية

  حبيبات الحمبة عؽ الدائل  تحمية ماء البحر  وجو السقارنة
   شخيقة الفرل
 الترويق الترشيح وجو السقارنة
   جػدة الفرل 
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 نموذج تقوٌم نصفً ذاتً
 

 

 
 

 درجات              8                            ة الرحيحة فيسا يمي:الدؤال األول: ضع/ي دائرة حؾل رمز االجاب
 أول مؽ صشع مجير ىؾ العالؼ:  .1

 د. روبخت بخاوف  ج. روبخت ىػؾ ب. ثيػدور شفاف أ. فاف ليفشيػؾ
 تركيب أجدام أي مؽ الكائشات الحية التالية  :  اتوحداستشتج العالؼ شاليدن  .2

الحيػانات                    ب. أ. الشباتات  د. االنداف ج. البكتيخيا 
 :  نجدىا في خاليا نبات التفاح و ال نجدىا في خاليا الساعز مؽ السكؾنات األساسية التي  .3

نػاة ب.  أ. سيتػبالـز بالستيجات  خزخاءج.   الخمية غذاءد.    
 :  كائشات التالية عديدة الخميةأي مؽ ال .4

      .أ
 

 ب.
  

 د.  ج ػ       

 أي مؽ األشكال التالية يسثل مخمؾطا متجاندًا: .5

 د.  األرز و بخادة حجيج   تخاب و ماءج.     ب. ماء البحخ    أ .    السكدخات   
 عشرر يؾجد في الحالة الدائمة و يدتخدم في مؾازيؽ الحرارة :  .6

 د. الكبخيت ج. األكدجيغ ب. الدئبق أ.  الحجيج
 الظريقة السشاسبة لفرل مخمؾطا مؽ برادة الحديد والرمل:  .7

التخشيحأ.   السغشاشيذ ب.   الغخباؿج.   التبخيخد.    
  :الظريقة السؾضحة في الذكل تداعد عمى فرل  .8

 
 

السمح مغ مياه البحخأ.   التخاب عغ الساءب.   أللػمشيػـ  الحجيج عغ ج.  الدػس عغ الجقيقد.    
 

 

المرفمة فً نهاٌة المادة التدرٌبة .عزٌزي الطالب/ أجب على أسئلة االختبار ثم لٌم نفسن من خالل اإلجابات   
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                   درجتان                                الدؤال الثاني: وفق/ي بيؽ العسؾد)أ( وما يشاسبو في العسؾد )ب(: 
 

 العسؾد)ب( العسؾد )أ( م
 التخويق)      (  . والػضيفة في أجداـ الكائشات الحيةتعتبخ وحجة البشاء   .1
 العشرخ)      (  مجسػعة مغ األندجة السختمفة وتذتخؾ في القياـ بػضيفة معيشة  .2
 الخمية)      (  .نػع واحج مغ الحرات تتكػف مغ نقية  مادة   .3
 العزػ)      (  سكب الساء الشقي بيجوء. و تشدؿ السػاد العالقة فيو لتخؾ السخمػط لفتخة    .4

 .في الخمية.عشج تسدؽ الغذاء الخمػي  1
 :..............................................................................يحجث 

 . عشج تدخيغ كسية محجدة مغ بخادة الحجيج مع كسية مغ الكبخيت و تقخيب مغشاشيذ .  2
 :............................................................................يحجث 

 

                   تاندرج     الفراغ بالكمسة السشاسبة:                                              الدؤال الرابع: أكسل
 وصف روبخت ىػؾ خاليا الفميغ بالرشاديق الستخاصة التي تذبو   ....................... .1
          ....مغ أىع عزيات الخمية و تتحكع بأنذصتيا   ....................... .2
 مع  .......................األكدجيغ و الكخبػف مغ اتحاد  الدكخيتكػف  .3
 .                               داخل دورؽ التقصيخ  .......................في جياز التقصيخ يتجسع  .4

 درجات                    3          بذكر الدبب:                                                    الدؤال الخامس: عمل

 البكتيخية عمى أندجة.  الخمية عجـ احتػاء .1
الدبب:..........................................................................................      

 تفقج العشاصخ خػاصيا عشج اتحادىا مع بعزيا   . .2
 الدبب:...........................................................................................

 .الساء في الصبيعة مثااًل عمى عسمية التقصيختعج دورة  .3
 الدبب:...........................................................................................

 

 ة درج                                                    : ماذا يحدث في الحاالت التالية :  الدؤال الثالث



` 

22  
 

 م2018-2017 -الفصل األول  –لوم والحٌاة للصف الخامس االساسً التعلم لمنهاج الع ذاتٌة إثرائٌة تدرٌبٌة مادة -منطقة رفح التعلٌمٌة 

 م

 الدؤال الدادس:     
 درجات 3                                          الجدول حدب السظمؾب:         /أكسلأ  .  

                    
 درجة                                                    ما تدل عميو األشكال التالية:         /أكتب.  ب

                                     
 
 
 
 
 

 

 أعالهالجهاز  ةب :  وظيف                                   الشكل المىضح في  الخلية  تصنف أ ::      

   ............................                                        ...............................  إلى النىاة من حيث   

 

 

 

السقارنةوجو   

 
 

   مدتػى التشطيع الحيػي 

 قسع الفرل اليد وجو السقارنة

   الخاصية السسيدة

 ماء البحر ممح الظعام وجو السقارنة

مخكب ( –الترشيف ) مخمػط     
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 خصائص المادة: الثانٌة الوحدة
  الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة  التغٌرات:   الثالث الدرس

 

  الدائمة – الغازية – الرمبة/  ثالثة السادة حاالت
  متخاصة و متساسكة دقائقيا ألف الحجع و الذكل في الرمبة السادة تحتفظ
 تساسظ أقل و متقاربة دقائقيا و ثابت حجع و متغيخ شكل ليا الدائمة السادة
 ججاً   ضعيف تساسكيا و متباعجة ودقائقيا متغيخ حجع و متغيخ شكل ليا الغازية السادة
    صفاتيا في تغيخ إلى يؤدي ال حجسيا أو السادة شكل في تغيخ:  الصبيعي التغيخ
 األصمية السادة عغ صفاتيا في تختمف ججيجة مادة لتكػف   يؤدي تغيخ:  الكيسيائي التغيخ

 – التقصيع – الصحغ – االنريار – التجسج – التكثف – التبخخ:  الصبيعية التغيخات أمثمة مغ
 الشذخ – الدحق – الرخػر تذقق– البالػف  انتفاخ – الحوباف – السعجػنة تذكيل

                  – الزػئي البشاء – االشتعاؿ – االحتخاؽ – الرجأ:  الكيسيائية التغيخات أمثمة مغ
 . الكعظ خبد – الصعاـ ىزع

تذكر عزٌزي الطالب
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 : ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع : األول السؤال 

 

 : التالٌة العبارات أمام المناسب العلمً المصطلح أكتب:    الثانً السؤال 

 .    وخػاصيا صفات في تغيخ إلى يؤدي ال حجسيا أو السادة شكل في تغيخ).................(     .1
 . األصمية السادة عغ صفاتيا في تختمف ججيجة مادة تكػف  إلى يؤدي تغيخ).................(     .2

  

 ح دقائق السادة في حالة الرالبة . الذكل الذي يؾض1
 د. ج.  ب.  أ.

 يو السادة التي تأخذ شكل اإلناء الذي تؾضع ف -2
 د. الغازية و الدائمة ج. الغازية ب. الرمبة الدائمةأ.  
  يسثل تغير فيزيائي  ال  األشكال التاليةأحد -3

 ذوباف السمح  .أ      
 
 
 

 تذقق الرخػر. ب 
 

 شحغ الدكخ   .ج
 

 حخؽ شخيط  ماغشيديـػ. د
 

 .   التغير السختمف فيسا يمي4  
 تفحع الدكخ  .د  نذخ الخذب .ج  . انريار الجميجب  ةتغيخ شكل السعجػن .أ  

 تغيرًا كيسيائيً لتغيرات التالية . أحد ا5
 أ ػ لسعاف الفزة عشج تعخضو لمزػء  
 األلػمشيػـ عشج تعخضو لميػاء الخشب          صجأ  .ج 

 هتدخيغ الدئبق و تبخخ   .ب 
 الخمل عغ الساء بالتخشيح فرل  .د 

 / مؽ صفات السادة التي يحدث عمييا تغير في حالة التغيرات الكيسيائية.  6
 ب ( معاً  د. ) أ و  الحالة    ج. ب.  المػف  الذكلأ.    

 عزٌزي الطالب أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس.

والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة  التغٌرات:   الثالث الدرس  
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 : التالٌة العبارات أكمل.   أ:  الثالث السؤال 

 ...............   و...............  تغيخ عمييا يحجث التي ت الرفا أي  الصبيعي التغيخ حجوث عشج -1
 .........................    و........................      الرجأ عمى تداعج التي العػامل مغ -2

 ( : السبب أذكر) ٌلً ما علل:   الرابع السؤال    

    شبيعياً  تغيخاً  يعتبخ الدبجة انريار -1
 ...............................................................................................الدبب/ 

 . كيسائياً  تغيخاً  يعتبخ الػرقة احتخاؽ -2
 ...............................................................................................الدبب/ 

 . الديتي الجىاف مغ بصالء الحجيج مغ السرشػعة األشياء تصمى -3
 ...............................................................................................الدبب/ 

 بعج عغ السصبخ في األسصػانة مغ تدخبو أثشاء الغاز رائحة نذع -4
 ...............................................................................................الدبب/ 

 

 : التالٌة الحاالت فً ٌحدث ماذا:   الخامس السؤال 

 . الدمغ مغ  فتخة الخشب اليػاء في المعة حجيجية مداميخ تخؾ -1
 ............................/ ..................................................................يحجث

 .ليبخد تخكو و قػالب في البخاقيغ شسع مريػر صب -2
 ............................................................................................./ يحجث

 :                                             المطلوب حسب الجدول أكمل:   السادس السؤال 

 السادة الدائمة السادة الرمبة وجو السقارنة
   الذكل

الدائمةالسادة  وجو السقارنة  السادة الغازية 
   الحجع
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 طيي الظعام تبخر الكاز وجو السقارنة
   نػع التغيخ

 التغير كيسيائي التغير طبيعي وجو السقارنة
   امكانية فرل السػاد

 

 : العبارة أمام)  × (   وعالمة  الصحٌحة العبارة أمام)  √ (  عالمة ضع:    السابع السؤال 

 .كيسيائياً  تغيخاً  يعتبخ أخخى  إلى حالة مغ السادة تغيخ)       (      -1
 . الساء بخار تدسى ججيجة مادة إلى يتحػؿ الساء تدخيغ عشج)       (     -2
 . تتغيخ ال ثابتة تبقى الرفات بعس فإف شبيعي تغيخ حجوث عشج  (      )   -3

 : واالستنتاج المشاهدة  أكتب  -أ:   الثامن السؤال 

الساغشيديؾم في اليؾاء : مؽ حرق شريط  -  

..........................................السذاىجة /  .....................     
...........................................االستشتاج /  ....................     
 ( الشمعة احتراق/   البرافٌن شمع تجمد/  الضوئً البناء عملٌة/  الشمعة انصهار)  :  المطلوب حسب صنف.  ب

 تغيرات كيسيائية تغيرات طبيعية
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  حٌاتنا فً الطالة:  الثالثة الوحدة
وأشكالها الطالة:  األول الدرس  

 

 . ما عسل انجاز عمى السقجرة ىي: الصاقة 

 . ضػئي مرجر عغ يشتج الصاقة أشكاؿ مغ شكل: الزػئية الصاقة 

 . حخاري  مرجر عغ يشتج الصاقة أشكاؿ مغ شكل:  الحخارية الصاقة 

 كيخبائي مرجر عغ يشتج الصاقة أشكاؿ مغ شكل:  الكيخبائية الصاقة

 . الحخكة بدبب الجدع يستمكيا التي الصاقة: الحخكة شاقة

 . مػضعو بدبب الجدع يكتدبيا التي الصاقة: الػضع شاقة 

 .الػضع وشاقة الحخكة شاقة تذسل شاقة: السيكانيكية الصاقة

 

تذكر عزٌزي الطالب :
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 : ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول السؤال 

 :األرض سظح عمى الرئيدي الظاقة مردر -1
 الساء جخياف .د  الػقػد .ج  الذسذ .ب ءالكيخبا .أ

 :   ما عداجسيع ما يمي يختزن طاقة كيسيائية   -2
 
 
  -أ

 
 

 -ب

 
 
 -ج

 
 
  -د

 :يحتاجيا الظالب لمقيام بالتساريؽ الرياضيةمردر الظاقة التي  -3
 الجخي  .د .سالبذال. ج .الخياح . ب .. الغحاءأ

 : قةلمظا  واحدة مؽ اآلتية يعتبر مردرا وليس شكال  -4
 الحخارة. .د الكيخباء . . ج الذسذ  .ب الحخكة . .أ

 الظاقة التي يدتخدميا الشبات لرشع غذائو :  -5
 . الحخكة د . الزػئيةج الػضع. ب . الحخاريةأ

    :شكل الظاقة التي يستمكيا الشابض السزغؾط -6
 

 كيخبائية .د .  وضعج . ضػئية ب . حخكة أ
 : الذكل يؾضح مردرًا مؽ مرادر تؾليد الكيرباء ىؾ  -7
 

 د. السحخكات الكيخبية ج. الخاليا الذسدية ب. البصاريات أ. السػلجات الكيخبية
 :                                     يمي ال يستمػ طاقة حركة أي مسا -8
  السياه أعمى الذالؿد.  الكخة األرضية ج. الخياح ب.  السياه الجارية أ. 
  : شكل الظاقة في الذكل -9
 

 د. صػتية  ج. كيسيائية حخاريةب.  كيخبائيةأ. 

.عزٌزي الطالب/  أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس  

وأشكالها الطالة:  األول الدرس  
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 :صحٌحة جمل لتكوٌن الفراغات أكمل: الثانً السؤال 

 مغ أشكاؿ الصاقة .................. و........................ و..................... -1
 نحرل مغ الذسذ عمى الصاقة ...................... وشاقة ....................... -2
 ........و...... مغ مرادر الصاقة ........................ و....................... -3

  :التالٌة العبارات من عبارة كل أمام المناسب العلمً المفهوم أكتب: ثالثال السؤال 

 )..........................( السرجر الخئيدي لمصاقة عمى سصح األرض. -4
 ىي السقجرة عمى انجاز عسل ما )..........................( -5
 .).........................( شكل مغ أشكاؿ الصاقة يشتج عغ مرجر ضػئي  -6
 شكل مغ أشكاؿ الصاقة يشتج عغ مرجر حخاري. ).........................( -7
 ).........................( شكل مغ أشكاؿ الصاقة يشتج عغ مرجر كيخبائي. -8
 ).........................( الصاقة التي يستمكيا الجدع نتيجة مػضعو . -9

 يستمكيا الجدع نتيجة حخكتو.الصاقة التي  ()........................-11     

 / السبب أذكر:  الرابع  السؤال 

 يحتاج اإلنداف إلى الغحاء لكي يشجد أعسالو اليػمية . -1
 ............................................................................................الدبب :

 تعج الذسذ مرجر الصاقة الخئيدي عمى سصح األرض. -2
 ............................................................................................بب :الد

 .نذعخ بالتعب و اإلرىاؽ في نيار رمزاف  -3
 ............................................................................................الدبب :

 نابس زنبخكي. تحتػي بعس األلعاب عمى -4
 ............................................................................................الدبب :
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 :المطلوب حسب لارن: الخامس السؤال 

  الصاقة العزمية  شاقة جخياف الساء وجو السقارنة
   االستخجاـ

  تذغيل الديارة  تدخيغ السياه وجو السقارنة
   مرجر الصاقة
ػليج الكيخباءت وجو السقارنة  صشع الشبات لغحائو 
   شكل الصاقة
  شاقة الخياح   شاقة الذسذ وجو السقارنة
   االستخجاـ

 وجو السقارنة

  

   مردر الظاقة

  

  :غزة لطاع فً الكهربائً التٌار انمطاع استمرار لمشكلة حال الترح:  السادس السؤال 

....................................................................................................../  الحل  

        ..................................................................................................... 
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  حٌاتنا فً الطالة:  الثالثة الوحدة
الطالة تحوالت: الثانً الدرس   

 

 . كيخبائية شاقة إلى حخكية شاقة مغ الكيخبائي السػلج في الصاقة تحػؿ

 . السغشاشيذ قصبي بيغ السمفات حخكة نتيجة الكيخبائي السػلج في الكيخباء تػليج يتع

 . والخياح الػقػد و الجارية السياه الكيخبائي السػلج ممف لتحخيظ السدتخجمة الصاقة مرادر

 الزػئية الصاقة تحػؿ التي الذسدية الخاليا استخجاـ شخيق عغ الذسذ مغ الكيخباء تػليج يتع

 . كيخبائية شاقة إلى الذسذ مغ السدتسجة

 .آلخخ شكل مغ تتحػؿ ولكغ العجـ مغ تدتحجث وال تفشى ال الصاقة:  الصاقة حفظ قانػف  نز

 

تذكر عزٌزي الطالب :
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 : ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول السؤال 

 : الكيربائي السؾلدالشاتجة مؽ الظاقة شكل  -1
 حخارية .د  وضع .ج حخكية .ب يةكيخب .أ

 :أي مسا يمي ال يسثل تحؾل طاقة الؾضع إلى طاقة حركية   -2
 
 
  -أ

 
 

 ب.

 
 
 -ج

 
 
   -د

 :مؽ مكؾنات السؾلد الكيربائي   ال يعتبر سا يميم أي  -3
 ممف .د بصارية. ج مغشاشيذ . ب . دوالبأ

 : عشد فرك اليديؽ ببعزيسا تتحؾل الظاقة-4
الكيسيائية إلى  . ج الػضع إلى حخكة   .ب الحخارية إلى حخكية .أ

 حخارية
 الحخكية إلى حخارية    .د

 : صشاعة الغذاء في الشبات مثال عمى تحؾل الظاقة -5
 الػضع ية إلىالحخار  .ب الزػئية إلى كيسيائية .أ

 
. الكيسيائية إلى ج

 الزػئية
 . الزػئية إلى الحخكة د

    :مسا يمي ال يعتبر مؽ  مرادر الظاقة التي تدتخدم لتدوير الدوالب في السؾلدات   أي-6
 الخذب .د الشفط .  ج السياه الجارية.  ب الخياح.  أ

 تحؾل الظاقة الزؾئية السدتسدة مؽ الذسس إلى طاقة: الذكل يؾضح  -7
 

 د. صػتية ج. حخكية ب. حخارية أ. كيخبية
 : تحؾل الظاقة الكيربائية إلى حراريةمؽ األمثمة عمى  -8
  السكػاة د.  الخالط  ج. سخاف شسديب.  السحياع أ. 
  إلى : في الذكلالكيربية  الظاقة تتحػؿ  -9
 

 د. صػتية ج. حخكية حخاريةب.  كيخبائيةأ. 

.عزٌزي الطالب / أجب عن األسئلة التالٌة بعد لراءتن للدرس  

الطالة تحوالت : الثانً الدرس
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  :التالٌة العبارات من عبارة كل أمام المناسب العلمً المفهوم أكتب: الثانً السؤال 

 )......................... ( جياز يػلج الكيخباء نتيجة حخكة السمفات بيغ قصبي السغشاشيذ.-1

 لذسذ وتحػيمو إلى شاقة كيخبائية )..........................( أجيدة قادرة عمى امتراص ضػء ا-2

 آلخخ )..........................( الصاقة ال تفشى وال تدتحجث وإنسا يسكغ تحػيميا مغ شكل-3

 المناسبة بالكلمة التالٌة الفراغات أكمل:  الثالث السؤال 

 مغ مرادر الصاقة الكيخبائية ................ و................... و.................. -1
 لصبمة األذف و سػائميا .شاقة ...............  الرػتية في اليػاء إلىتتحػؿ الصاقة  -2
 ممفات محصة تػليج كيخباء غدة ....................مرجر الصاقة السدتخجـ في تحخيظ  -3
 .......................... صػتية مغ األمثمة عمى تحػيل الصاقة الحخكية إلى شاقة  -4
 تتحػؿ الصاقة الكيخبائية في السخوحة إلى شاقة ............................ -5
 شاقة الػضع الى ................ الذالؿ مثاؿ عمى تحػؿمغ سياه الداقصة اليعج تحػؿ الصاقة   -6
 الصاقة ال تفشى  و ال تدتحجث و لكشيا ....................... مغ شكل إلى آخخ . -7

 : ٌلً ما علل: الرابع السؤال 

 ال يسكغ االعتساد عمى مياه وادي غدة في تػليج التيار الكيخبائي في بالدنا.  -1
 ..........................................................................................الدبب: 

 الصاقة ال تفشى وال تدتحجث مغ العجـ . -2
 ..........................................................................................الدبب: 

 يعج اإلشعاع الذسدي في صحخاء الشقب نعسة كبيخة . -3
 ..........................................................................................الدبب: 

 ػس عشج رفع قبزة اليج عغ الديع .انجفاع الديع السذجود عمى الق -4
 ..........................................................................................الدبب: 
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 : عند ٌحدث ماذا:  الخامس السؤال   

 سحب الديع في حبل القػس ثع تخكو . -1
 : ..........................................................................................يحجث

 سقػط أشعة الذسذ عمى خمية شسدية  -2
 ..........................................................................................: يحجث

  تحخيظ قصعة مغ السصاط مغ وسصيا . -3
 : ..........................................................................................يحجث

 :ًٌأت مما كل بٌن لارن:  السادس السؤال 

 : من كل فً الطالة تحوالت أكتب:   السابع السؤال 

 ........................................................................... /السرباح الكيخبائي  -1
 ........................................................./ ...اشعاؿ الشار بػاسصة حجخ الرػاف  -2

 

  :                                                    أجب ثم الممابل، الشكل أتأمل:  الثامن السؤال 

 الذكل يسثل ......................................... -1
 : السػضح الذكل في عشج تجويخ الجوالب  -2

نالحظ :              يزيء السرباح              ال يزيء السرباح      
 .............................................................. : ندتشتج   -3

 الدخان الكيربائي  الدخان الذسدي  وجو السقارنة
   شكل الصاقة الجاخمة

 السرباح الكيربي السكؾاة وجو السقارنة
   شكل الصاقة الشاتجة 

 الجرس الكيربي الظبمة وجو السقارنة
   شكل الصاقة الجاخمة



` 

35  
 

 م2018-2017 -الفصل األول  –لوم والحٌاة للصف الخامس االساسً التعلم لمنهاج الع ذاتٌة إثرائٌة تدرٌبٌة مادة -منطقة رفح التعلٌمٌة 

 م

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حٌاتنا فً الطالة:  الثالثة الوحدة
والبٌئة الطالة:  الثالث الدرس  

 

 ومغ السدتقبل في نقريا يؤثخ وال ممػثة وغيخ لمشفاذ قابمة غيخ السرادر تمظ:  الستججدة الصاقة
 . الذسذ أمثمتيا
 .ومذتقاتو الشفط أثمتيا ومغ لمبيئة والسمػثة لمشفاذ القابمة السرادر تمظ:  الستججدة غيخ الصاقة
 لسػارد األمثل االستخجاـ خالليا مغ يتع التي اإلجخاءات تمظ الصاقة استيالؾ تخشيج شخؽ 

 .الصاقة
  : اليػمية حياتشا في الصاقة استيالؾ تخشيج شخؽ  مغ

 .لمصاقة السػفخة السرابيح استخجاـ -أ
 .الصعاـ شيي في الصاقة استيالؾ تخشيج -ب
 .الشفط مذتقات لتخشيج الجساعي الشقل استخجاـ -ج
 .اإلنارة في الذسذ شاقة استخجاـ -د
 .الكيخبائي الدخاف مغ بجؿً  السياه تدخيغ في الذسدي الدخاف استخجاـ -ىػ

 

تذكر عزٌزي الطالب :
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 : ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول السؤال 

 :  يعد الشفط مردرًا غير متجدد لمظاقة أي مؽ التالي مردر غير متجدد لمظاقة -1
 ضػء الذسذ د.  ماء البحخ         ج.  فحعب.  خذب   أ. 
 المٌاه الرٌاح الشمس : أفزل ترشيف لألشياء السؾضحة في الجدول السقابل ىؾ -2

 الغاز النفط الفحم

-مرادر لمصاقة  -أ
 ومرادر لمحخارة

    -مرادر لمزػءب. 
 ومرادر  الحخارة

-مرادر لمصاقة  -ج
 الستججدة والغيخ متججدة

  –مرادر لمحخارة  -د
 مرادر الكيخباء

 الدول:حرق القسامة في بعض  -3
 ( معاً  بد.  ) أ ،  ج.  مرجر شاقة نطيف                            ب. مرجر شاقة غيخ متججد                     أ.  يمػث البيئة 

 : أكثر مرادر الظاقة ضررًا عمى البيئة -4
 الػقػدد.   لذالالتج.  ا الخياح                 ب.  الذسذأ. 
 : الستجددةأىؼ مرادر الظاقة  -5
  الذسذد.  الدجود ج.  الخياح ب.  السياه الجارية            أ.
   : السياه الجارية ( مرادر طبيعية وتعد مرادر –الرياح  –الذسس  ) -6

 ( معاً ج،  ب) د.  شاقة صجيقة البيئةج.  شاقة متججدة                        ب .  غيخ متججدة  أ . 
 أي مسا يمي  يعتبر مؽ مسيزات مرادر الظاقة الغير الستجددة :   -7

  يرعب الحرػؿ عمييا ب.  أ. سيػلة االستخجاـ
 

الصاقة الرجيقة د.  ج. غيخ قابمة لمشفاذ
 لمبيئة

 : مؽ مرادر الظاقة غير الستجددة -8
 رياحد.  فحعج.   مياه جارية ب.  شسذأ.  
  :ردر الظاقة السدتخدم  في الذكل مسيزات  مأي مسا يمي ال يعتبر مؽ  -9
 
 

د. يديل الحرػؿ عميو  ج. شاقة صجيقة لمبيئة ب .غيخ فابل لمشفاذ أ. متججد
 باستسخار

التالٌة بعد لراءتن للدرس.عزٌزي الطالب / أجب عن األسئلة   

والبٌئة الطالة:  الثالث الدرس  
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 :التالٌة العبارات من عبارة كل أمام المناسب العلمً المفهوم أكتب: الثانً السؤال 

 وغيخ السمػثة لمبيئة عشج استخجاميا .)...................( تمظ السرادر غيخ القابمة لمشفاذ  -1
 )...................( تمظ السرادر القابمة لمشفاذ والسمػثة لمبيئة عشج استخجاميا. -2
 )....................( تمظ اإلجخاءات التي يتع مغ خالليا االستخجاـ األمثل لسػارد الصاقة. -3
 لحبػب وتدييخ الدفغ وتػليج الكيخباء.)....................( مرجر شاقة شبيعي يدتخجـ لصحغ ا -4

 :ٌلً ما عبارة كل أمام مناسب هو بما( x) أو) /  (  عالمة ضع/  الثالث السؤال 

 )     ( الخياح والذسذ مغ مرادر الصاقة التي تتشاقز مع الدمغ. -1
 )     ( استخجاـ الدخاف الذسدي لتدخيغ السياه يعتسج عمى مرجر شاقة نطيف ومتججد.  -2
 الغاز الصبيعي يتشاقز مع الدمغ وممػث لمبيئة.)     (  -3
 )     ( أدي التصػر الرشاعي إلي تمػث البيئة . -4
 )     ( مرادر الصاقة الستججدة قابمة لمشفاذ. -5
 )    ( يفزل فتح الشػافح عشج تذغيل مكيف اليػاء داخل السشدؿ    -6

 :السبب اذكر/ الرابع السؤال 

 بجياًل لمشفط . يشرح باستخجاـ مرادر الصاقة الستججدة -1
 ..........................................................................................الدبب: 

 تمجأ الجوؿ إلى تذجيخ البيئة. -2
 ..........................................................................................الدبب: 

 الشفط مغ مرادر الصاقة غيخ الستججدة .تعتبخ شاقة  -3
 ..........................................................................................الدبب: 

 استخجاـ وسائل الشقل الجساعي بجاًل ف استخجاـ الديارات الرغيخة. -4
 ..........................................................................................الدبب: 

 أدى التصػر الرشاعي إلى تمػث البيئة . -5
 ..........................................................................................الدبب: 
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 : ٌحدث ماذا/  الخامس السؤال 

 شفط .وال فحعالصاقة غيخ الستججدة كالاإلكثار مغ استخجاـ مرادر  -1
 ................................................................................يحجث/...........

 :ٌأتً مما كل بٌن لارن: السادس السؤال 

 :الجدول حسب التالٌة الطالة مصادر صنف/  السابع السؤال 

 (الخياح   -بشديغ    -  الذسذ     -يار الجارية  مياه األن  -الغاز    -) الحصب  

 مرادر الصاقة الغيخ الستججدة مرادر الصاقة الستججدة
  

 :  الطالة استهالن لترشٌد أختار أٌهما/ الثامن السؤال 

 

 ...............................................................................الدبب: االختيار : ............  

 

 .......................................................الدبب: ........................االختيار : ............  

 الظاقة غير متجددة الظاقة الستجددة وجو السقارنة
   تمؾث البيئة
 الظاقة غير الستجددة الظاقة الستجددة وجو السقارنة
   القابمية لمشفاذ
 الظاقة غير الستجددة الظاقة الستجددة وجو السقارنة

   أمثمة
 مداقط السياه الشفط وجو السقارنة

   السرجر

 استخجاـ خاليا الذسدية كسرجر لمصاقة الكيخبائية 1السػقف 
 ل بالػقػدسالحرػؿ عمى الصاقة الكيخبية مغ مػلج يع 2السػقف 

 .الذسذ أشعة تحت الغديل تجفيف 1 السػقف
 .الكيخبية الشذافة باستخجاـ الغديل تجفيف 2  السػقف
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 نموذج تموٌم نهائً ذاتً

   

                    درجات 15                       :                 ٌلً فٌما الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع: األول السؤال 

  :عدسة ً العالؼ الذي يعتبر أول مؽ صشع  .1
 د. السخكب   روبخت بخاوف  ج.  بيكػف  جخب. رو  أ. ثيػدور شفاف

 اكتذف العالؼ روبرت براون نؾاة  الخمية  في  :  .2
 د. البكتيخيا ج. االنداف ب. الفيل              أ. الخذ

 :بؾجؾد  تذترك الخمية الشباتية  و البكتيرية  .3
 فجػة كبيخة د. ج. ججار خمػي  ب. بالستيجات  خزخاء أ.  غالؼ نػوي 

 :  يسثل الذكل السؾضح  أي مؽ مدتؾيات التشغيؼ الحيؾي في جدؼ الكائؽ الحي .4
 

 جياز د.  عزػ ج.  خميةب.  نديج أ. 
 :الستجانسالسخمؾط الذكل الذي يسثل  .5
 
 

 أ. صبغة و ماء   

 
 

 ب. حبيبات فمفل و ممح

 
 

    ج. رمل و ماء     

 
 

 د. زيت و ماء              

 :    اليعد مخمؾطا أي السؾاد التالية  .6
 الشفطد.  الحميبج.  ب. الدكخ    دخاف السرانعأ.  
 :    تجفيف الفؾاكو مثل التيؽالظريقة السشاسبة  ل .7

 د. التخويق ج. قسع الفرل ب. التخشيح أ.  التبخيخ
 الخاصية السسيزة لظريقة فرل السؾاد في الذكل السؾضح : .8
 

 د. تخسيب ج. تبخيخ ثع تكثيف ب. اختالؼ الجقائق أ.  تبخيخ فقط
 حالة االنتذار ىي:تكؾن جزئياتيا في  حالة السادة التي  .9
 الرمبة و الغازية د.   الدائمةج.  الغازيةب.   الرمبةأ. 
 ي مؽ األتية يعتبر تغيرًا طبيعيًا : أ .11

 الحىبد. صجأ  ج.   نذخ الخذب ب.  ىزع الصعاـ   لخذبأ.  احتخاؽ ا

 عزٌزي الطالب/ أجب على أسئلة االختبار ثم لٌم نفسن من خالل اإلجابات المرفمة فً نهاٌة المادة التدرٌبة .
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 أي مؽ مرادر الظاقة الكيربية الذي يسثمو الذكل السؾضح   :  .11
 

 السحخكات الكيخبيةد.  ج. البصاريات  ب. الخاليا الذسدية أ.  السػلجات الكيخبية
 :    ما عداجسيع ما يمي يختزن طاقة كيسيائية   .12

 أ.   
 

 د.  ج.  ب. 

 يسثل تحؾل الظاقة:   الذكل  .13

 حخكية إلىالكيخبية د.  صػتية إلىالكيخبية ج.  حخارية إلىالكيخبية ب.  أ.  الزػئية إلى كيسيائية  
 لظاقة التي يسكؽ تؾليدىا مؽ الذكل السؾضح : ا .14
 

 د. ميكانيكية ج. ضػئية حخكية ب. أ.  كيخبية
 : أي مسا يمي ال يعتبر مؽ مسيزات  مردر الظاقة السدتخدم  في الذكل  .15
 

 د. يديل الحرػؿ عميو باستسخار ج. شاقة صجيقة لمبيئة ب .غيخ فابل لمشفاذ أ. متججد

                    درجات 6                          (:               ب) العمود فً ٌناسبه وما( أ) العمود بٌن وفك: الثانً السؤال 

 العسؾد)ب( العسؾد )أ(                           #
 الػضع)      (   وحجة البشاء والػضيفة في أجداـ الكائشات الحية.  .1
 )      ( التغيخ الصبيعي     .صييا الجعامة والذكل الثابت مغ مكػنات الخمية الشباتية يع  .2
 التبخيخ)      (    خميط مغ مادتيغ أو أكثخ تطيخ كسادة واحجة  .3
 السخمػط الستجانذ)      (     الحخارة باستخجاـ السحيبة السادة عغ السحابة السادة لفرل شخيقة  .4
 الخمػي  الججار)      (   تغيخ في شكل السادة وحجسيا وال يغيخ صفاتيا.   .5
 الخمية)      (   مػضعوالصاقة التي يستمكيا الجدع نتيجة   .6
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                    درجات 3     : ٌلً فٌما الخطأ العبارة أمام(  X)  وإشارة الصحٌحة العبارة أمام) √ ( إشارة ضع: الثالث السؤال 

 .العالع روبخت ىػؾ  ىػ أوؿ مغ اكتذف الخمية .  )        (    1
 .بدبب البالستيجات الخزخاء بالمػف األخزختمّػف بعس أجداء الشباتات ت   ( .  )       2
 .  )        (   السخكب مادة نقية تتكػف مغ نػع واحج مغ الحرات.3
 .عشج حجوث تغيخ كيسيائي فإف بعس الرفات تبقى ثابتة ال تتغيخ(   .  )        4
 ىي شاقة وضع .  السياه اعمى الذالؿ ستمكيا ت.  )        (   شكل الصاقة التي 5
 .الدمغ مع تتشاقز التي الصاقة مرادر مغ والذسذ الخياح   )        (   .6

                    درجات 3                                :                                   المناسبة بالكلمة الفراغ أكمل: الرابع السؤال 

 : ................و البكتيخية   الحيػانية والشباتيةمغ السكػنات األساسية التي تذتخؾ فييا الخميتيغ  .1
 .................... سائل ىالمي يسأل فخاغ الخمية ويػجج بجاخمو الشػاة وجديسات الخمية )عزيات(..            .2
 في السدتقبل . كػقػد لتذغيل ................... الييجروجيغ عشرخ  يسكغ  استخجاـ .3
 .....................         ساء بالتخشيح  و تفرل بخادة الحجيج عغ الكبخيت ب الخماؿ عغ اليسكغ فرل  .4
 ....................... ال تفشى و ال تدتحجث و إنسا يسكغ تحػيميا مغ شكل إلى آخخ " .5
 .....................  مغ مرادر الصاقة الرجيقة لإلنداف  .6

                    درجات 5                               :                                               السبب بذكر علل: الخامس السؤال 

 ُيدتخجـ السجيخ في مذاىجة خاليا الكائشات الحية .  .1
 الدبب:..........................................................................................

 .أندجة عمى البكتيخية الخمية احتػاء عجـ .2
 الدبب:...........................................................................................

 يديل الحرػؿ عمى األكدجيغ مغ اليػاء الجػي ويرعب فرمو مغ الساء. .3
 ....................................الدبب:.......................................................

 يعتبخ البحخ السيت كشد ممحي. .4
  الدبب:..........................................................................................

 أدى التصػر الرشاعي إلى تمػث البيئة .5
 الدبب:..........................................................................................
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                    درجات 4           :                                            المطلوب حسب الجدول أكمل  -أ:   السادس السؤال 

 

 

                                                                                           واحدة درجة    :                         الظاقة استيالك لترشيد أختار أييسا -ج
 الكيخبائية لمصاقة كسرجر الذسدية خاليا استخجاـ :1 السؾقف
 بالػقػد لسيع مػلج مغ الكيخبية الصاقة عمى الحرػؿ :2 السؾقف

 ...................................................................................أختار:  ................
 ..............................................................................................الدبب: ......

 درجة واحدة                              : أكسل حدب السظمؾب في األشكال التالية  - د
 
 
 
 

 .................. :   الذكل يسثل  -2                  ..................:   الذكل يسثل 1-

 الحيؾانيةالشؾاة  كتيريةالشؾاة الب وجو السقارنة
   وجػد غذاء نػوي 

 مركب عشرر وجو السقارنة
   مثاؿ

 تبخر الكحؾل صدا السعادن وجو السقارنة
   نػع التغيخ

 مرادر غير متجددة مرادر متجددة وجو السقارنة
   مثاؿ

 :اآلتية األسئمة عؽ أجب ثؼ السقابل، الذكل أتأمل  -ب
                                                                  :عشج صب مخمػط مغ الديت و الساء داخل قسع الفرل السػضح في الذكل 

      ..........................  شخيقة الفرل السدتخجمة   -1
 .............................      الخاصية السسيدة  -2
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 مـــــــع تسشيــــــــاتشـــــــــا لكـــــــؼ بالشجــــــــاح والتـــــــــؾفيق

 لجشــــــــــة السعمســـــيؽ لمرـــــــف الخامــــس
 ــري العمــــــــــــؾمـــــــفريــــــــــــق مختــــ

 بــــــــاج والتدريــــالسشيدة ـــــــوح
 ؾي ــــؾير التربـــــالتظركز ــــم
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