
 
 

 

 

 وزارة التربية              

 التوجيه الفني العام للعلوم        

 اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة االبتدائية   

 

 بنك األسئلة
 للصف اخلامس االبتدائي 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

  الوحدة الثالثة 
 ( العلوم الفيزيائية )

             
 



 
 ( الفصل األول : ) قياس املادة

 

( أمام √عالمة)  اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع  السؤال األول:

 المربع المقابل لها:

 
 :من أمثلة التغير الكيميائي  0 1

 طحن السكر  □قطع الخشب             □          صدأ الحديد√         قطع الخبز     □

 

     ا عدا:كل مما يلي تغير كيميائي م0 2

 صدأ الحديد □            طحن السكر√حرق الخبز             □         هضم الطعام□

 

 مقدار كمية المادة في الجسم هي :03 

 الخليط□                      الكتلة√الحجم                    □المادة                □

 

 ر مادة أخرى:عب متجانسا   مزيج تنتشر فيه المادة انتشارا  04

 رمل وبرادة حديد□    خل و زيت         □رمل وماء                  □         ملح وماء√

 

 مقدار الحيز الذي تشغله المادة:05

 الوزن□الكتلة                     □الطول                     □             الحجم√

 

 لب إلى سائل هي درجة:درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من ص06

 التبخر□التجمد                  □الغليان                    □االنصهار         √

 

 الماء مادة له:07

 شكل ثابت و حجم ثابت □

 شكل ثابت وحجم متغير □

 شكل متغير وحجم ثابت√

 شكل متغير وحجم متغير □

 

 :الحديد عند اتحاد الحديد بــيتكون صدأ 08

 ثاني أكسيد الكربون □الهليوم                 □            األكسجين√وجين     الهيدر □



 

 

 

غير ة مام العبارأ ( خطأ)مام العبارة الصحيحة وكلمة أ ( صحيحة) اكتب كلمة  السؤال الثاني:

 صحيحة فيما يلي:ال

 

 (خطأ )    نستخدم المتر لقياس كتلة األجسام 01

 ( صحيحة)      خبز الكعك تغير كيميائي02

 ( خطأ)    يطفو الخل فوق الزيت ألنه أكبر كثافة03

 (خطأ ) الحديد من التغيرات الطبيعية           يعتبر صدأ 04

 ( خطأ) يتحول الشمع الصلب إلى الحالة السائلة عند درجة التجمد05

 ( صحيحة)                                يعتبر فقدان اللمعة من التغيرات الكيميائية06

 ( صحيحة)                               في المادة يغير من خواصها الطبيعية التغير الطبيعي تغير07

 ( خطأ)        من سائل إلى صلب درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة ياالنصهار هدرجة 08

 ( صحيحة)         من سائل إلى غاز    درجة الغليان هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة09

 ( خطأ) ة عند تلك الدرجة تظل صلب و التي تتغير عندها المادةدرجة التجمد هي درجة الحرارة 010

 ( صحيحة)                          تعتبر السلطة نوع من أنواع المخاليط  012

 ( صحيحة)                                  يتكون المحلول عند مزج الماء والملح  013

 ( خطأ)                                    شكل ثابت و حجم غير ثابت  ماءلل 014

 ( صحيحة)                          يستخدم الميزان لقياس الكتلة  015

 

============================================ 



 

 ارات التالية بما يناسبها علميا:أكمل العب السؤال الثالث:

 

 .......... .جرامالالوحدة األساسية لقياس الكتلة هي ........ .1

 ......... .الميزان.األداة التي نستخدمها لقياس الكتلة هي .......... .2

 .......... متجانس .محلول.عند مزج الملح بالماء يتكون ............ .3

 . .....الخليط.......زجتان ولكن يمكن فصلهما بسهوله هومادتان أو أكثر ممت .4

 ............. .الكيميائيتتكون مادة جديدة في التغير ...... .5

 ............ .كيميائيستخدام الجسم لبعض العمليات الحيوية لتوليد الطاقة تغير.........ا .6

 ................ .الكثافةسمى كمية الكتلة في حجم معين من المادة .......ت .7

 ............... .االنصهارالدرجة التي يتغير عندها الجليد هي درجة.......010

 ...............للمادة .الطبيعي..تلوين الورق مثال على التغير .....012

 

 

الذي تدل عليه كل من   اكتب بين القوسين اإلسم أو المصطلح العلميالسؤال الرابع: 

 العبارات التالية:
 

 (  . المادة)                  كل ماله كتلة ويشغل حيز من الوسط . .1

 (  . كتلة)            مقدار كمية المادة في الجسم . .2

 (  . الحجم)                   مقدار الحيز الذي تشغله المادة . .3

 (  . الخليط)                زجتان و لكن يمكن فصلهما بسهولة مادتان أو أكثر ممت .4

 (  المحلول)        مادة أخرى . عبر متجانسا   ا  مزيج تنتشر فيه المادة انتشار .5

 (  . الكثافة)                   كمية الكتلة في حجم معين من المادة . .6

 (  تغير طبيعي)   من نوع مختلف.تغير في المادة يغير خواصها الطبيعية ال ينتج عنه مادة  .7

 (  االنصهار.)...           درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الصلب إلى السائل .8

 (  . الغليان)                درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائل إلى بخار.09

 (  . التجمد)                درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائل إلى صلب.010

 ( التغير الكيميائي)                   تغير في المادة ينتج عنه مادة من نوع آخر .011



 

 

 

 شرح العلوم : السؤال الخامس:

 
 :كيميائي...وضح ذلك (قص الورقة تغير طبيعي بينما حرق الورقة تغير 1

 مادة جديدة عنها  ينتجدة جديدة أما عند حرقها  عنها مانتج ورقة اليعند قص الن أل

 

 (أعط  ثالث أمثلة عن الخواص الطبيعية للمادة:2

 الحجم -الشكل   - اللون

 

(أراد أحمد أن يحدد كتلة كيس أرز و أراد أخيه خالد أن يحدد كتلة قلم رصاص فأي وحدة قياس يستخدم 3

 كال" منهما..  اشرح إجابتك....:

 الكيلوجرامات ألنه من األشياء ذات الكتل الكبيرة أما قلم الرصاص فيقاس ز يقاس بكيس األر

 بالجرامات ألنه من األشياء ذات الكتل الصغيرة 

 

 جانبا".. مل من الزيت و مزجتهما ثم وضعتهما 50الخل مع  مل من 50(وضعت منال 4

 اشرح ماذا سيحدث لهذا المزيج...؟

 األعلى  والخل باألسفل .   ألن كثافة الزيت أقل منفي سينفصل الزيت عن الخل ويكون الزيت 

 .  كثافة الخل 

 

 لكن يوجد اختالف كبير في الكتلة؟ (لكرة تنس الطاولة و كرة الغولف الحجم ذاته تقريبا  5

 ؟كيف تشرح هذا االختالف...؟

 هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة  ألن الكتلة 

 

                           (اشرح كيف يختلف التغير الكيميائي عن التغير الفيزيائي؟6

في التغير الكيميائي تنتج مادة جديدة أما في التغير الفيزيائي التنتج مادة جديدة ويغير من 

 يةخواصها الفيزيائ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كير نقدي:ـتف السؤال السادس:

 
 فيتامينات ـ علبة ألوان ـ دلو من الرمل (   إذا كان لديك ) (1

 

 ؟خدم لقياس الكتلة  فيما سبق أي وحدة تست    

 فيتامينات ........ مليجرام

 علبة ألوان.........الجرام

 دلو من الرمل .......الكيلوجرام
 

 ضت كفة أكثر من أخرى      إذا وضعت جسما  على كل كفة من كفتي الميزان وانخف (2

 

 ؟د و هـ حول كتلة كل من الجسمينماذا نستنتج   

 

 

 أن كتلة الجسم د أكبر من كتلة الجسم هـ

 

 ؟ا أكلهثم السلطة  د قيامك بتقطيع التغيرات التي تحدث عن سجل( 3

 ثم تغير كيميائي  في اللون في الحجم والشكل  ئي تغير فيزيا

 

 

======================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د
 هـ



 

 :صحيحا   علميا   علل تعليال   السؤال السابع:

 

 ( الورق الذي أمامك مادة..1

 .كتلة ويشغل حيز من الفراغ ألن له 

 

 حرق قطعة من الورق تغير كيميائي.( يعتبر 2

 .عنه مادة جديدة النه ينتج 

 

 من التغيرات الطبيعية .  ( انكسار زجاج النافذة 3

 الن الينتج عنه مادة جديدة . 

 

 الكعك من التغيرات الكيميائية . ( يعتبر خبز4

 النه ينتج عنه مادة جديدة

 
============================================= 

 

 ت التالية ؟وقع أن يحدث في الحاالماذا تت السؤال الثامن:

 

 

 0عند ترك الحديد في الهواء الجوي  (1

 .يتحد االكسجين مع الحديد ويتكون اكسيد الحديد ) صدأ الحديد ( ويحدث تغير كيميائي

 

 0( للمعان القطعة المعدنية عند تركها بالهواء 2

 .تفقد اللمعة بسبب اتحاد االكسجين مع نوع معين من المعادن فتنتج مادة جديدة

 

 0عقة من السكر مع كوب عصير برتقالمزج مل( عند 3 

 يتكون محلول 

 

 0مكان حار على حافة نافذة مشمسة  (عند ترك قلم تلوين شمعي في4

 .ينصهر قلم التلوين الشمعي

 

 .دة ساعتين في درجة حرارة الغرفةلم  د ترك كوب آيس كريم و آخر به زبدة( عن5

 .ر االيس كريم أوال ثم تنصهر الزبدةنصهي

 



 

 

 س التجربة التالية وأجب عما يلي :ادر السؤال التاسع:

 

 50من خالل دراستك لتجربة وصف المادة وقياسها تم وضع ماء في مخبار مدرج بقياس 

 مل.. 100مل وبعد ذلك وضع جسم صلب فزاد قياس الماء إلى 

 احسب حجم الجسم الصلب؟

 

 القراءة األولى  –راءة الثانية حجم الجسم = الق

 مل 50=  50 – 100حجم الجسم = 

 

============================================== 

 

 :قارن بين كل مما يلي  السؤال العاشر:

 
 وجه المقارنة  

 
 غاز       سائل      صلب     

 الحجم      

 

 متغير ثابت ثابت

 الشكل     

 

 متغير متغير ثابت

 

 

 تعرف على األدوات التالية واكتب اسم كل أداة:السؤال الحادي عشر:  

 

 

 

 

 

 

 ميزان ذو كفتين                   مخبار مدرج                            رمومتر الت         

 

 

 

 



 

 ( الرابع ) الضوء والصوتالفصل 
 

( في المربع √) ن العبارات التالية وضع عالمةالسؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة علميا لكل م

 المقابل لها :

 
 : ما وراءه بوضوح ىجسم يسمح بنفاذ جزء من الضوء عبره بحيث ال نر - 1

 

 جسم نصف شفاف             جسم شفاف                                          

 جسم معتم      جسم غير شفاف                                            

 

 يطلق على علو الصوت أو انخفاضه:  -2

 

 همس         خفيض                                                 

 ةجهار                                                  عالي           

 

 :ينتقل الصوت أسرع عبر -3

 الخشب                                             العصير   

 الماء                                                 الهواء   

 

 من األجسام الشفافة :  – 4

 الهواء                                                  الطابوق            

 البالستيك                        الورق الشمعي                            

  

 من األجسام غير الشفافة :  – 5

 الكتاب                                            الزجاج               

 الماء الصافي                                            الهواء                 

 اللون األخضر هو :  الجسم الذي ينفذ من ألوان الطيف – 6

 تفاحة خضراء                    لوح شفاف أخضر                           

 لوح حديدي أخضر                   فستان أبيض                                  

 نرى الفلفل األحمر بلونه األحمر ألنه :  – 7

 يمتص ألوان الضوء األبيض                  يعكس ألوان الضوء األبيض كلها                

 يمتص ألوان الضوء و ينفذ اللون األحمر   لوان و يعكس اللون األحمر      يمتص جميع األ          



 

 السؤال الثاني : اكتب بين القوسين كلمة ) صحيحة ( أمام العبارة الصحيحة و كلمة 

 يأتي :   ا) خطأ ( أمام العبارة غير الصحيحة في كل مم

 
 (                    صحيحة    )                            أسرع مما ينتقل عبر الماء.   لحديدنتقل الصوت عبر اي -1

 يستخدم األشخاص الذين يعانون من ضعف السمع معينة السمع لزيادة قدراتهم - 2

 (صحيحة  )                                             على السمع.                                                  

 ) خطأ    (            ا             يستطيع األرنب سماع أصوات عالية الطبقة ال نقدر أن نسمعه - 3

  (   صحيحة   )                                الجهارة هي علو الصوت أو انخفاضه              - 4

                         )  صحيحة    (                                               زاز األجسام    ينشأ الصوت من اهت - 5

 (   صحيحة)        تستطيع بعض الحيوانات سماع أصوات ال يستطيع اإلنسان سماعها.      - 6

 )  صحيحة    (                             ينشا الصوت عندما يتسبب شئ باهتزاز المادة .     - 7

 ) صحيحة    (                          الجسم األسود يمتص ألوان الضوء األبيض كلها.  – 8

 ) خطأ     (  الضوء طاقة يمكن رؤيتها                                                       – 9

 )   صحيحة   (                    تنتقل الطاقة الضوئية في خط مستقيم على هيئة موجات  - 10

 )   صحيحة   (  ينتقل الضوء في الفراغ                                                         – 11

 )    خطأ  (  ألوان الطيف لها نفس الطول الموجي                                      – 12

 

 السؤال الثالث :  أكمل كل من العبارات التالية بما يناسبها علميا :  

 
 ......................الشمس.من مصادر الضوء ........ - 1

 الوان  سبعة.................ضوء الشمس ابيض يتكون من .................... -4

  مستقيم.........خط ........تنتقل  الطاقة الضوئية في  – 6

 نصف شفاف...........يعتبر الورق الشمعي و البالستيك من أمثلة المواد .......  – 8

 معتم......ال نستطيع رؤية  ما وراء الجدار ألنه جسم ....... – 9

 .... ألوان الضوء األبيض . .تعكستبدو بعض األجسام بيضاء ألنها ..... – 11

 

 



 

 

ذي تدل عليه كل من  ال أو المصطلح العلمي االسماكتب بين القوسين السؤال الرابع : 

 العبارات التالية:

 

 

 (   )    جسم شفاف                  يسمح بنفاذ الضوء عبره . -1

 (       )           اهتز          _ تذبذب بسرعة جيئة و ذهابا  5

 (       )            جسم شفاف     يسمح بنفاذ الضوء عبره فيمكن رؤية ما وراءه  بوضوح – 6

 ()   نصف شفاف                        ه يسمح بنفاذ جزء من الضوء عبر – 7

 (المسافة من نقطة على موجة إلى النقطة نفسها على الموجة التالية     )     طول موجي       – 9

 ()    طيف مرئي       لها إلى ألوان قوس المطر الطاقة الضوئية التي يمكن رؤيتها و فص – 10

 

 : التفكير النقدي : خامسالسؤال ال

 
 وضح ذلك شفافة عند سقوط الضوء عليها ؟ اللماذا يتكون ظل لألجسام غير   -1

 .....................ألنه ال يسمح بمرور الضوء...............

 

 ط الضوء عليه .استنتج سبب عدم تكون ظل للزجاج عند تسلي -2   

 ........................................................ ألنه جسم شفاف يسمح بمرور الضوء من خالله...............

 

  شرح العلوم :

 

 ينتقل الصوت في المواد الصلبة  بسرعة أكبر من المواد السائلة  .  لم  - 1

 ........ بعض بسبب تقارب جسيمات المادة الصلبة بعضها من...

 إذا تم وضع كتاب في مواجهة الضوء يتكون له ظل . فسر ذلك؟  - 2

 ............ألن الكتاب اليسمح بمرور الضوء من خالله .

 

 



 

 

 ،وضوح الظلالختبار مدى  المختبرادرس التجربة التالية التي أجريتها في :  دسالسؤال السا

 ثم اكتب المالحظة واالستنتاج : 

 

 
 

 

 

 

 

                     (1  (                                                          )2  ) 

 

 المالحظة : 

 (2( وال يتكون ظل في )1... يتكون ظل واضح في ) 

 االستنتاج : 

 ما ورق االلمونيوم اليسمح بمرور الضوء ....... الن البالستيك الشفاف يسمح بمرور الضوء بين

                                      

 

 

 السؤال الثامن :  اكمل البيانات التالية على الرسم : 

 

 الشكل التالي يمثل األذن أكتب البيانات الناقصة على الرسم  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 سائل االذن

 عصب

 ثاللث عظام دقيقة
 طبلة االذن



 

 : ذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية : ما ثامنالسؤال ال

 
 .منشور ند سقوط الضوء على الع - 1  

 ...يتحلل الضوء الى الوانه السبعة..

  

 عند مرور الضوء عبر قطرات المطر و الشمس ساطعة   -2

 ......يتكون قوس المطر..... 

 نقر أوتار العود باهتزازات مختلفة .  – 3   

 تلفة...........................................نسمع اصوات موسيقية مخ

 سقوط الضوء على لوح زجاجي    - 4   

 .....ينفذ الضوء....................................

 

 السؤال العاشر : علل ما يلي تعليال علميا سليما : 

 

 
 صدر العود أصواتا موسيقية مختلفة. ي  - 1 

 ..............................لفةالنه تم نقر اوتاره باهتزازات مخت.....

 

 أزرق . بلونالزجاج  بعض أنواع يبدو – 2

 ..............النه يمتص جميع االلوان وينفذ منه اللون االزرق فقط ...........

 
 نرى  قطعة الفحم باللون األسود . – 3

 ................النها تمتص جميع االلوان .....................................
 
 

 ظهور قوس المطر في يوم مشمس .  –5
و تحلل الضوء إلى ألوان الطيف المرئي فيظهر قوس ...ألن قطرات المطر تفصل 

 ........... المطر
 

 سرعة الصوت بالماء أكبر من سرعته بالهواء  –6
 ...الن جسيمات الماء اكثر تقاربا من جسيمات الهواء.... 



 
 


