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2023-2022الفصل الدراس ي الثاني في علوم املراجعة النهائية للصف الخامس 

1النطاق التعليمي  –الفرع املدرس ي األول  

أجب عن األسئلة اآلتية 

A3

B7

C4

D6

ما الكتلة الذرية للذرة التي بالشكل أعاله ؟ 2

A3

B4

C7

D11

ما العدد الذري لذرة العنصر في الشكل أعاله ؟ 3

3-2مدرسة حمد بن عبدهللا الشرقي ح

Aالبروتونات

B النواة

Cاإللكترونات

Dالنيوترونات

ما الجسيم دون ذري ويحمل الشحنة السالبة ويقع خارج النواة ؟ 1



A ذرة

Bجزيء

Cمركب

Dنواة

الدقيق للشكل أمامك ؟ما الوصف 5

Aالبروتون

Bاإللكترون

Cالنواة

Dالنيوترون

له شحنة موجبة ويقع داخل النواة ؟أيهما 4

Aعدد الجزئيات

Bعدد الذرات

C عدد العناصر

Dعدد األيونات

ماذا يمثل الرقم المحاط بالمستطيل األحمر في الصيغة أمامك ؟ 6

A6

B8

C7

D10

، ما عدد البروتونات للعنصر الذي يليه في الجدول الدوري ؟7لعنصر النيتروجين عدد ذري يساوي 7

Aألنه غاز

B ألنه خفيف

Cبالماء لوجوده

D جميع اإلجابات خطأ

لما يعد الهيدروجين عنصر شائع على كوكب األرض ؟ 8



A14

B2

C12

D16

عن عدد بروتونات الكربون ؟كم يزيد عدد بروتونات األكسجين 9

A14

B7

C21

D12

؟ما الكتلة الذرية لعنصر النيتروجين 10

A14

B21

C7

D3

كم يكون عدد النيوترونات ؟7الذري لعنصر النيتروجين يساوي إذا كان العدد 11



A الصوديومNa

B البورونB

C الفلورF

D الليثيومLi

استخدم الجدول الدوري  أعاله في اإلجابة عن اآلتي

A الصوديومNa والكالسيومCa

B النيتروجينN  واألكسجينO

C الليثيومLi و والصوديومNa

D المغنسيومMg والكالسيومCa

E  اإلجابتينC  ,  D

ما العنصر شبه الفلز في العناصر اآلتية ؟ 12

أي العناصر التالية يجمع بينهما التشابه في الخصائص الكيميائية ؟ 13

A الصوديومNa

B البورونB

C النيونNe

D الليثيومLi

؟( خامل)ما العنصر الالفلزي الغير نشط في مجموعة العناصر التالية  14



Aاأللمنيوم

Bالحديد

Cاألكسجين

Dالسيليكون

ما ثاني أكثر العناصر انتشاراً في القشرة األرضية ؟ 16

Aصناعة الزجاج

B األلعاب النارية

Cتعقيم مياه الشرب

D معالجة الجروح

لليود ؟ما االستخدام الشائع 17

Aالكلور

Bاليود

C الكربون

D السيليكون

ما العنصر الالفلزي الذي يضاف إلى مياه الشرب للتخلص من البكتيريا الضارة ؟ 18

Aالنيتروجين

Bاألكسجين

Cالهيدروجين

D الكالسيوم

أكثر العناصر انتشاراً في القشرة األرضية ؟ما 15



A الكربونC

B البورونB

CالنيونNe

DالنحاسCu

؟أي العناصر يزيد احتمال توصيله للحرارة والكهرباء 19

A الكربونC

B البورونB

CالنيونNe

DالنحاسCu

العناصر يزيد احتمال أن تكون باهتة ؟أي 20

Aلقابلية للسحب

Bجيد التوصيل للكهرباء

C رديء التوصيل للكهرباء

D(A+B)

لما يستخدم النحاس في صنع أسالك الكهرباء في المباني والمعدات الكهربائية ؟ 21

AالليثيومLi

B  الصوديومNa

CالبوتاسيومK

D الفرنسيومFr

العنصر األكثر فلزية ؟ما 22



Aاألصفرالنحاس

B الحديد

Cالبورون

Dالسائل النيتروجين

ما هو العنصر شبه الفلزي ؟ 23

Aالفلز

Bشبه فلز

Cفلز

Dأيون

: العملة النحاسية بصورة أفضل على أنها تصنف 24

Aالوزناأللمنيوم ألنه خفيف.

Bالتيتانيوم ، ألنه ال يتفاعل مع جسم اإلنسان

Cالحديد ، ألنه يتفاعل مع جسم اإلنسان

Dألنه يتفاعل مع جسم اإلنسان البوتاسيوم ،.

أي الفلزات يستخدم الستبدال أعضاء الجسم ؟ ولماذا 25



Aصقلهرخيص الثمن ويسهل

Bيصدأ بسرعة

Cنشط كيميائيا

Dخفيف الوزن

؟لماذا يستخدم عنصر األلمنيوم في صنع المرايا 27

Aنشطة كيميائياعناصر غير

Bألنهما فلزات

C ألنهما من العناصر النشطة كيميائيا

D ألن لهما بريق.

....................الكيروسينوالبوتاسيوم تحت يحفظ الصوديوم 28

Aاأليونيةالمركبات

Bالعناصر

C المركبات التساهمية

D األيونات

تحويلها إلى صورة أبسط عن طريق التفاعالت الكيميائية ؟ما المادة التي ال يمكن 29

Aقابلية الطرق والسحب

Bمعظمها صلبة

C لها بريق

D رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة.

....................ما عدا جميع ما يلي من خصائص الفلزات  26



Aالكلور

Bالبروم

Cاليود

D الهيليوم

السائل في درجة حرارة الغرفة ؟ما العنصر الالفلزي 31

Aإلكترون

Bذرة

Cبروتون

D نواة

.....................يوضح جزيء الماء ويشير السهم إلى أمامك الشكل 32

Aمحاليل

Bمخاليط غروية

Cمخاليط معلقات

Dالكتروليتات

................................المياه الموحلة على أنها توصف 33

A التآكل

Bمركبات تساهمية

Cسبائك

D أشباه موصالت

.............................عند اتحاد الفلزات مع الالفلزات في البيئة ينتج 30



Aالترشيح

Bالقشط

Cالتقطير

Dالكروماتوجرافيا

..........................لفصل سوائل تختلف في درجة غليانها نستخدم 35

Aدرجة غليانها

Bطريقة تبخيرها

C سرعة حركة جزيئاتها

Dذوبانها

..................طريقة الكروماتوجرافيا لفصل السوائل بناًء على اختالف تستخدم 36

Aبخار ماء

Bماء مالح

Cماء نقي

Dملح

في عملية التقطير البسيط كما بالصورة أمامك ؟4ماذا يمثل الرقم  37

A جسيماته صغيرة.

Bال يترسب في القاع.

Cجسيماته كبيرة.

D الدخان والمايونيز والرغوة من الغرويات

......................ما يلي من خصائص الغرويات ما عدا جميع 34



Aمع التقليبإضافة السكر

Bتسخين المحلول

C إضافة الماء مع التقليب

D تبخير جزء من المحلول

والماء مخففاً أكثر ؟ما الذي يجعل محلول السكر 39

A

B

C

D

أي مركب يمكن أن يسبب فقدان اللمعان ألحد الفلزات ؟ 40

Aأكسيد الحديد

Bأكسيد الكربون  ثاني

Cالصوديومكلوريد

D  ثاني أكسيد الكربون

االسم الكيميائي للصدأ ؟ما 41 

Aالتقطير

Bالترشيح

Cالكروماتوجرافيا

Dفصل قمع

......................عدة سوائل مختلفة في درجة غليانها نستخدم لفصل 38



Aاألسيتيكالصوديوم وحمض أسيتات

Bالصوديوموأسيتاتالكربون الماء وثاني أكسيد

C وبيكربونات الصوديوم األستيكحمض

Dبيكربونات الصوديوم

أمامك ؟ما نواتج التفاعل في المعادلة 43

Aترتيب الذرات نفسه

Bالعناصر الكيميائيةنفس

Cالعناصر في حالة المادة نفسها

D والنواتج عدد متساو من المواد المتفاعلة

يكون لكال جانبي السهم . ، وفقاً لقانون حفظ الكتلة ادرس الرسم التخطيطي أمامك 44

A5

B6

C4

D2

ما عدد ذرات الهيدروجين في المتفاعالت ؟ 45 

Aخليط

Bحمض

Cمركب

D الملح

...................التفاعل الكيميائي أدناه يبين تشكيل  42



Aأكسيد النيتروز

Bأكسيد النيتروزثالث

Cثالث أكسيد ثنائي النيتروجين

Dأكسيد ثنائي النيتروجين ثاني

ما االسم الكيميائي للصيغة التي أمامك  47

Aالمذاق حامض

Bيجعل ورق تباع الشمس األزرق باللون األحمر

Cفي الماء ويعطي أيون الهيدروكسيد يذوبOH-

Dمع الفلزات ويعطي غاز الهيدروجين يتفاعل

ماعدا ؟جميع ما يلي من خصائص األحماض  48

A مرالمذاق

Bورق تباع الشمس األحمر باللون األزرق تجعل

C في الماء ويعطي أيون الهيدروكسيد تذوبOH-

Dغاز الهيدروجين وتعطيمع الفلزات تتفاعل

؟ماعد ا القواعجميع ما يلي من خصائص  49 

A3

B2

C6

D4

عدد ذرات األكسجين في النواتج ؟ما 46



A  حمض الهيدروكلوريكHCl

B حمض الفوسفوريكH3PO4

C حمض الكبريتيكH2SO4

D حمض النيتريكHNO3

ما الحمض الموجود في معدة اإلنسان ؟ 51

Aتجعل ورق تباع الشمس األزرق يتحول إلى اللون األحمر

Bإذابة الشعر

Cإذابة الدهون والزيوت

D طعمها مر

قاعدة ؟ما الخاصية غير الموجودة في أي 52 

Aالملمس صابوني

Bالطعم الحامضي

Cإنتاج أيونات الهيدروجين في الماء

D تجعل ورق تباع الشمس األزرق يتحول إلى اللون األحمر

التي تصف القاعدة ؟ما الخاصية 53 

Aموجبة

Bسالبة

C متعادلة

Dمشحون غير

ما شحنة أيون الهيدرونيوم ؟ 50



Aالهيدروكسيد

Bالهيدرونيوم

Cالفلوريد

Dالصوديوم

.............................عند ذوبان األحماض في الماء يعطي أيون  55

A موجبة

Bسالبة

C محايدة

D متعادلة

ما شحنة أيون الهيدروكسيد ؟ 54

Aالفلوريد

Bالهيدرونيوم

Cالصوديوم

Dالهيدروكسيد

.....................................عند ذوبان القاعدة في الماء تعطي أيون  56

Aملمس صابوني

Bالطعم حامض

Cإنتاج أيونات الهيدروجين في الماء

D تجعل ورق تباع الشمس األزرق باللون األحمر

.................من خصائص القاعدة  57

A14

B0

C7

D3

............تفاعل األحماض مع القواعد ينتج ملح  ومادة لها رقم هيدروجيني يساوي عند 58



Aمعلقات

Bمحاليل

Cمخاليط

D مركبات

..............................وجود الملح والفلفل في وعاء معاً مثاالً على يعد 60

A1

B2

C10

D3

........................التربة الحمضية نستخدم مادة لها رقم هيدروجيني يساوي لمعالجة 59

Aأيون

Bحمض

Cقاعدة

D ملح

.................على أنها توصف 4التي لها رقم هيدروجيني يساوي المادة 61

Aأيون

Bحمض

Cقاعدة

D ملح

.................................توصف على أنها 11المادة التي لها رقم هيدروجيني يساوي  62

Aالنيتروجين

Bاألكسجين

Cالهيدروجين

D الكلور

.................تفاعل األحماض مع الفلزات ينتج غاز عند 63



Ag

Bm/s)/s)

CN

Dm/s

وحدة قياس السرعة ؟ما 65

A10 m/s

B1000 m/s

C100 m/s

D1 m/s

ثوان ؟10متر في زمن قدره 100ما سرعة عداء يقطع مسافة  64

Ag

Bm/s)/s)

CN

Dm/s

التي تصف بشكل صحيح التسارع ؟ما الوحدة 66

A0 ثوان4ـــــ

B9 ثوان12ــــ

C4 ثوان 7ــــ

D.9ثوان7ـــ

في أي فترة يكون التسارع مساوي للصفر ؟ 67

A0 ثوان4ـــــ

B9 ثوان12ــــ

C4 ثوان 7ــــ

D.9ثوان7ـــ

في أي فترة يكون التسارع سالب ؟ 68



Ag

Bm/s)/s)

CN

Dm/s

ما وحدة قياس القوة ؟ 70

Aالزمن

B السرعة

Cالقصور الذاتي

D التسارع

ما الذي يصف ميل األجسام إلى مقاومة تغييرات الحركة ؟ 69

A ًيبقى ساكنا

Bيبقى في سرعة ثابتة

Cيبقى في سرعة متجهة ثابتة

D يتسارع أكثر

....................................إذا زادت قوى غير متوازنة تؤثر على جسم فإن الجسم سوف  71

A ًيبقى ساكنا

B ثابتة يبقى في سرعة

Cيتسارع أكثر

D(A+B)

....................................إذا أثرت قوى متوازنة على جسم فإن الجسم سوف  72

Aتميل على جدار أحد األبنيةدراجة

B طائرة ورقية تقع على األرض

Cحافلة تتسارع على منعطف

Dالرياح من سرعة أحد العدائين تبطيء

أيهما يوضح مفهوم القوى المتوازنة ؟ 73



Aتقليل المسافة بين األرض والجسم

Bزيادة كتلة الجسم

C زيادة المسافة بين األرض والجسم

D زيادة درجة حرارة الهواء والرطوبة على األـرض

ما الذي نريد فعله لتقليل قوة الجذب بين األرض والجسم ؟ 75

A150 ًيسارا

B150 ً يمينا

Cصفر

D250 يساًر

ما محصلة القوى بالنيوتن ،  وما أتجاه التسارع ؟ 74

Aتوجد قوة رد فعل فقط

Bتجاه يوجد لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها باال

Cعلى شكل أزواج فعل ورد فعل أن القوة توجد

Dقوة الفعل وقوة رد الفعل على الجسم نفسه ال تؤثر.

E توجد القوة منفردة وليس على شكل أزواج

(اختر أكثر من إجابة )........................ينص قانون نيوتن الثالث على  76

Aقوة الفعل

Bالمتوازنةالقوى

Cالقوى غير المتوازنة

Dقوة رد الفعل

ما اسم القوة التي تعاكس قوة الفعل ؟ 77



A قوة الفعل ورد الفعل لهما مقدارين مختلفين.

Bعلرد فتحرك البالون ألعلى فعل بينما انطالق الغاز ألسفل

Cعل الغاز ألسفل فعل بينما تحرك البالون ألعلى رد فانطالق

Dنفس االتجاه الفعل ورد الفعل قوتان تؤثران في

تنطبق على الشكل أمامك ؟أي العبارات صحيحة 78


