
 

 
: معلمة المادة : نور البنا  ارجو لكم التوفيق  

 

 دولة اإلمارات العربيّة المتحدة

 وزارة التربية والتعليم

 منطقة عجمان التعليميّة

 المدرسة األهلية الخيرية / عجمان

 2017/2018 لثالفصل الدراسي الثا

 الصف:الخامس  

 مراجعة الوحدة التاسعة   

 

 : عن االسئلة  ادرس الشكل التالي ثم اجيبأ  -السؤال الثاني :

 ماذا يمثل هذا المخطط : ___________ -أ:

 ما هو نوع الصخر الناتج عن الحمم البركانية -ب:

1-_____________ 

  3و2يمثل الرمزان  اي الظروف  -ج: 

2_____________ 

3__________________  

 

 

 علل ما يلي : 

 .  لحراثة الكنتورية للمحافظه على التربةاستخدام ا -: -1

 

 

 . : اكتبي صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة غير الصحيحة -ب:

 . يقارن مقياس موس بين المعادن من ناحية المخدش __________ -1

  . يعتبر الماس المصنع بالمختبر معدن __________ -2

 __________ تتكون المعادن من صخور . -3

 ن المغذيات .__________ يحتوي السماد على نوعين او اكثر م -4

 __________ يجب ازالة المحاصيل بالكامل من التربة . -5

6- __________ 

 

 

رؤيتنا:الريادة في اعداد الطالب في نظام التعليم العام لحياة منتجه في عالم دائم التغير لتحقيق التنميه المستدامه 

 لمجتمع االمارات 
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  -السؤال االول : ضع دائرة حول االجابة الصحيحه فيما يلي :

 : صلبة طبيعية تشكلت من مواد غير عضويةمادة   -1

 الرخام  -د التربة  -ج الصخور  -ب المعدن  -أ
 

 . معدن مكون من اكثر من عنصر -2

 االلمنيوم  -دالبيريت             -ج الذهب         -ب       النحاسا -أ

 

 . لون مسحوق المعدن   -3

 نفصام اال -د المكسر        -ج         مخدش ال -ب           صالدة ال -أ

 

 الذهب الكاذب هو : -4

 حديد ال -د بيريت    ال -ج بيريت الحديد      -ب          ذهب  ال-أ

 

 مدى سهولة خدش المعدن او مدى سهولة ان يخدش شيئا اخر :  -5

 مخدشال -د  االنفصام    -ج  الصالدة            -ب     المكسر  -أ

 

 اصلب المعادن المعروفه هو :  -6

 ماس . ال -د التوباز              -ج                البيريت    -ب        التالك -أ

 

 انكسار المعدن الى اسطح ناعمة ومسطحة :  -7

 مخدش ال -د               الصالدة  -ج          المكسر    -ب     االنفصام   -أ

 

 انكسار المعدن السطح قاسية غير مستوية :  -8
 الصالدة  -د المكسر      -ج       المخدش  -ب  االنفصام -أ
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 دولة اإلمارات العربيّة المتحدة
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 الطريقة التي يعكس بها المعدن الضوء :  -9

 المكسر -د  البريق     -ج  االنفصام   -ب مخدش ال -أ

 

 يمكن وصف بريق المعادن على انه : -10

 جميع ما ذكر  -د ترابي وشمعي      -ج  زيتي      -ب لؤلؤي   -أ 

 

 تنبعث رائحه الثوم عند تسخين معدن : -11

 التالك ا -د لكوارترز         ا -ج  الزرنيخ     -ب  الكالسيت    -أ

 

 افضل معدن موصل للحرارة هو : -12

 نحاس ال -د الكالسيت                    -ج         البيريت    -ب        الحديد -أ

 

 جسم صلب ياخد شكل هندسي ثابت : -13

 حديد ال -د صخر            ال -ج  البلورة        -ب       المعدن -أ

 

 واحد او اكثر :جسم صلب يتكون من معدن  -14

 البيريت -د  لصخور    ا -ج  التربة       -ب  المعدن       -أ

 

 اي الصخور التالية تتكون من معدن واحد : -15

 الرخام -د فلسبار     ال -ج  الحجر الجيري   -ب  الجرانيت     -أ
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 الشخص الذي يدرس الصخور هو :  -16

 جيولوجي ال -د مهندس   ال -ج  الطبيب    -ب رائد الفضاء     -أ

 

 يعتمد نسيج الصخر على :  -17

 جميع ما ذكر -د    ترتيب الحبيبات  -ج شكل الحبيبات     -ب  حجم الحبيبات -أ

 

 ور التي تتكون من الرواسب :الصخ -18

 لمتحولة ا -دالرسوبية              -ج  النارية             -ب  الجوفية      -أ 

 

 تتكون الصخور النارية بسبب : -19

 برود الالفا  -د حرارة     ال -ج  الرواسب   -ب  الضغط والحرارة   -أ

 

 بعد ان تدفن الصخور وتتعرض للضغط والحرارة تتكون صخور :  -20

 جوفية  -د رسوبية     -ج  متحولة            -ب  نارية         -أ

 

 بعدما تبرد الصهارة ينتج عنها : -21

 صخور نارية بها بلورات صغيرة  -أ

 صخور متحولة وبها بلورات ضخمه -ب

 ة صخور نارية وبها بلورات ضخم -ج

 صخور متحولة وبها بلورات صغيرة -د
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 اي المعادن يستخدم للزينة  ) احجار كريمة ( :  -22

 الخفاف ا -د رخام     ال -ج  الياقوت     -ب  الجرانيت     -أ

 

 من الصخور النارية السطحية :  -23

 الرخام -د لحجر الجيري    ا -ج الجرانيت   -ب  االوبسديان     -أ

 

 الصخر الذي يستخدم في الطحن والتلميع : -24

 الرخام -د  الخفاف     -ج  الجيري    الحجر -ب  االوبسديان   -أ

 

 اي الصخور التالية يعتبر صخر رسوبي : -25

 جميع ما ذكر -د كنجلوميرات  -ج  الحجر الرملي     -ب  الحجر الجيري -أ

 

 يتحول الحجر الجيري الى : -26

 حجر رملي  -د  خفاف          -جاوبسديان               -ب  رخام        -أ

 

 اي العبارات التاليه صحيحه : -27

 عندما تموت الكائنات الحية تضيف اجسادها مواد غذائية للتربة -أ

 تعمل النباتات على تجوية التربة . -ب

 تحلل البكتيريا بقايا الكائنات  -ج 

 جميع ما ذكر  -د

 مزيج من الصخور واجزاء من النباتات وحيوانات متحلله . -28

 ل رماال -د      التربة  -ج الصخور  -ب      المعادن -أ
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 يوجد الدبال في : -29

  Aاالفق  -د       Dاالفق  -ج  Cاالفق  -ب       Bاالفق -أ

 

 خصائص الدبال هي :   -30

 يحتوي على المغذيات :-أ

 يمتص الماء ويحتفظ به -ب 

 مكون من مغذيات -ج 

 جميع ما ذكر -د 

  

 تنمو النباتات في : -31

  Bاالفق  -د  التربة الداخلية    -ج     التربة الفوقيه -ب   التربة الباطنية -أ

 

 : Bيسمى االفق  -32

 بال دال -د  لتربة الخارجية   ا -ج التربة الفوقية      -ب  التربة الباطنية -أ

 

 من :  Cيتكون االفق  -33

 صخور كبيرة  -د الطين      ا -ج  الصخور المفتته   -ب  الدبال        -أ

 

 اي ممايلي صحيح عن تربة الغابات : -34

 تمتلك الكثير من الدبال -ج  تنمو فيها النباتات السطحية -ب  تمتلك الكثير من المعادن -أ

 ال تحتوي على الماء  -د
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 تمتلك القليل من لدبال والكثير من المعادن :  -35

  تربة الغابات النفضية  -ج  تربة الغابات -ب  التربة الصحراويه   -أ

 تربة الغابات االستوائية -د

 

 افضل تربة لنمو القمح والذرة هي : -36

 راضي المراعيا -د غابات االستوائية ال -ج لصحراء     ا -ب             الغابات -أ

 

 اضافة مواد ضارة للتربة والهواء والماء : -37

 اعادة التدوير  -د  الترشيد            -ج  التلوث      -ب  المحافظة    -أ 

 

 االعشاب بين المحاصيل ب :تسمى زراعة  -38

 تسميد ال -د تسطيب   ال -ج  الزراعة الشريطية -ب الحراثة الكنتورية      -أ

 

 رفوف مسطحة محفورة بجانب التالل : -39

 التسميد  -د مصدات الرياح    -ج  الحراثة الكنتورية -ب  المصاطب      -أ

 

 من   زراعة االشجار الطويلة من طرق حماية التربة -40

 لحيوانات ا -د الحشرات           -ج  التلوث      -ب الرياح        -أ

 رؤيتنا:الريادة في اعداد الطالب في نظام التعليم العام لحياة منتجه في عالم دائم التغير لتحقيق التنميه المستدامه


