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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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عائشة السويدي. أ:معلمة العلومالبة ارجوا متابعة الملخصات و االستذكار مع الط: عزيزتي ولية االمر الطالبة 

ة المعادن و الصخور و الترب: ملخص الوحدة التاسعة   
المعادن :   الدرس األول 

( غير عضوية ) غير حيةمن مواد متكون في الطبيعةصلبجسم :المعدن
في القشرة األرضية  

معدن 
الكوارتز

معدن
الذهب

معدن
الحديد

ماهي المعادن؟

( مادة نقية) المعادن تتكون من عناصر ❑

معادن تتكون من 
عنصر واحد 

معادن تتكون من 
عنصرين أو اكثر  

معدن 
التوباز

من عنصرين أو أكثر معادن من عنصر 
الذهب 
النحاس 

الكوارتز –الفلسبار –التوباز
مكون من الحديد والكبريت) البيريت 

أنواع المعادن

//ar.aliexpress.com/item/42pcs-Raw-Amethyst-Smoky-Citrine-Topaz-Quartz-Crystal-Beads-Rough-Punched-Loose-Stone-Centre-Drilled-Beads/32422611775.html?spm=2114.51010208.4.7.YrTWI0


عائشة السويدي. أ:معلمة العلومالبة ارجوا متابعة الملخصات و االستذكار مع الط: عزيزتي ولية االمر الطالبة 

المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
المعادن :   الدرس األول 

خصائص المعادن 

:تستخدم الخواص لتحديد المعادن 
.                الصالدة .           المخدش .                   ن اللو

.المكسر .     البريقاالنفصام

اللون : أوال

هولون المسحوق الذي يتركه المعدن لدى حكه على مخدشال: ثانيا
قطعة من الخزف 
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المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
المعادن :   الدرس األول 

.    لون المعدن ومخدشه مختلفين ❑
.مخدش المعدن ال يتغير ابدا ❑
على الرغم من تعدد الوان المعدن ❑

قدرة المعدن على مقاومة الخدش صالدةال: لثاثا

10الى 1لقياس صالدة المعادن  بالترتيب من  موهسيستخدم مقياس ❖
المعدن ذو الرقم االعلى يخدش المعدن ذو الرقم االقل ❖

بسهولة ذات صالدة اقل المعادن التي تخدش ✓
بصعوبة ذات صالدة اكثر المعادن التي تخدش ✓



عائشة السويدي. أ:معلمة العلومالبة ارجوا متابعة الملخصات و االستذكار مع الط: عزيزتي ولية االمر الطالبة 

ة المعادن و الصخور و الترب: ملخص الوحدة التاسعة   
المعادن :   الدرس األول 

مقيـــاس قساوة المعـــادن

اإلنفصام  أو المكسر : رابعا

االنفصامانكسار المعدن الى اسطح ناعمة ومسطحة تسمى ❑
.يوصف بعدد المستويات التي انكسر اليها المعدن ❑
.بالمكسر المعدن الذي انكسر الى اسطح حادة مدببة او غير مستوية ❑

نتيجة سطح المعدن هو المظهر الذي يبديه أو البريقلمعانال: خامسا  
عليه الضوءالنعكاس 

بريق فلزي المع  مثل   الذهب ❑
البيريتبريق معدني باهت   مثل    ❑
بريق فلزي  مثل  الجرافيت ❑
بريق زجاجي  مثل  الكوارتز ❑
التلكبريق لؤلؤي مثل     ❑
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المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
المعادن :   الدرس األول 

:  خواص للمعادن أخرى ❖

.رائحة الثوم عند تسخينه ( االرسنيك) ينبعث من الزرنيخ -1
.يتوهج عند تعرضه لضوء فوق بنفسجي الكالسيت-2
.لبالكوارتز تنبعث منه شرارات عند خدش سطحه باستخدام  مسمار ص-3
.يصدر أزيزا عند سقوط حمض عليه الكالسيت-4
.  يجذب المعادن الحديديةالماجنيتيت-5

::ما هي أشكال المعادن  

أثناء تكونها تترتب العناصر المكونة لها في شكل قوالب ، يطلق عليها بلورات

يأخذ شكل هندسي ثابت جسم صلب البلورة ❑

.يعتمد شكل البلورة على طريقة ترتيب بنيتها ❑

.متكررجزيئات مرتبة وفق نمط اوله
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المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
الصخور :   الدرس الثاني 

الحجر الجيري
صخر مكون من معدن واحد 

جسم صلب يتكون طبيعيا في القشرة مكون من معدن أو عدة معادن : الصخرة 

ما هي الصخور ؟❖

الحبيباتخشن 
إذا كانت

حبيباتها كبيرة 

دقيق الحبيبات
إذا كانت

حبيباتها صغيرة

زجاجي 
إذا كانت

عديمة الحبيبات

123

الصخور(قوام )نسيج 

الجرانيت 
صخر مكون من عدة معادن 

بات الحبيتتشكل الصخور من قطع معدنية تسمى ❑

ترتيب الحبيبات -شكل –حجم : يعتمد على 

https://sites.google.com/site/rockswedyansmahsamya/picture/imagesCAQ5F9EF.jpg?attredirects=0
http://up.arabseyes.com/
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المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
الصخور :   الدرس الثاني 

ما هي دورة الصخور ؟؟؟❑

نارية 

ة    تضغط الصخور الرسوبية  تحت القشر❑
ارة بفعل الضغط والحرارة  تتحول الى الصه

(الماجما) 

االالفثوران الصهارة اثناء البركان مكونه ❑
.تبرد تتصلب تكون صخور نارية 

عل تدفن الصخور النارية و الرسوبية وبف❑
ن الحرارة و الضغط تتحول الى متحولة بدو

.انصهار 
يمكن ان تتحول الصخور من نوع الى اخر ❑

بسبب التغيرات فوق وتحت األرض  
الماجماوتسمى دورة الصخر 

الالفا
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المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
الصخور :   الدرس الثاني 

أنواع الصخور

الصخور النارية

..هي الصخور التي كانت منصهرة ثم بردت و أصبحت صلدة

المتحولة الصخور الرسوبية  الصخور 

(تجمد الماجما ) تكونت في جوف األرض 
بردت ببطء  و بلوراتها كبيرة 

الياقوتالجرانيت مثل 
يستخدم في المجوهراتيستخدم في البناء              

نارية جوفية: أوال  الصخور الناريةأنواع 

نارية سطحية : ثانيا  

(تجمد الالفا ) تكونت على سطح األرض 
بردت بسرعة بلوراتها صغيرة جدا أو معدومة 

الخفافالبازلتمثل 
في ازالة الجلد الميتيستخدم في البناء       

األوبسيديان يستخدم في صناعة االسلحة والحدادة❑
من الصخور النارية السطحية الريوليت❑

https://sites.google.com/site/rockswedyansmahsamya/picture/imagesCAQ5F9EF.jpg?attredirects=0
http://www.google.ae/url?url=http://mitsalsil.blogspot.com/2016/01/blog-post_85.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj8sPCQiYjSAhVLJsAKHfofA8cQwW4IGzAD&sig2=jPteYE2x4LQt5kyMYM2zCQ&usg=AFQjCNETJhsPqA1OTINTV3vzCoGwHDvF-g
http://up.arabseyes.com/
http://www.google.ae/url?url=http://knoz1.mosw3a.com/showthread.php?t=54707-post382927&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjy6IGAiYjSAhVBAsAKHZY8DxkQwW4IGTAC&sig2=r7JHQgnFhdwuSTpJyy-o7g&usg=AFQjCNGeBP7IKc8xR4j3ZCCKh8RjHKFLrg
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المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
الصخور :   الدرس الثاني 

شكل طبقاتهي الصخور التي تكونت من مواد تراكمت على 
بها حبيبات صغيرةتصلدت هذه الطبقات و أصبحت صخورا  الضغطنتيجةو 

تسمى الكونجلوميرات 

أنواع الصخور

المتحولة الصخور الرسوبية  الصخور الصخور النارية

كالهما يستخدمالكنجلوميرات والحجر الجيري ❑
كثيًرا في األبنية واآلثار والتماثيل

الحجر الجيري يستخدم في الخرسانة  ❑

هي صخور نارية أو رسوبية أو صخور متحولة أخرى،تأثرت 
..بالحرارة والضغط أو الحرارة فقط،و تحولت إلى صخورجديدة  

المتحولة الصخور 

ن  خاميتكوَّ جيري من الحجر الالرُّ
لى عن طريق الحرارة والضَّغط ع
ستخدم القشرة الخارجيَّة لألرض وي
فن ِّ كثيًرا في األبنية واآلثار و

النَّحت، 

بيبات صخٌر ذو حاألُْرُدَواز
لة رقيقة، يمكن شطره بسهو
إلى ألواح رقيقة متينة، 
ويستخدم في األرضيات 
الخارجية واألبنية 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Calcario1Ez.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/MarbleUSGOV.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:SlateUSGOV.jpg


عائشة السويدي. أ:معلمة العلومالبة ارجوا متابعة الملخصات و االستذكار مع الط: عزيزتي ولية االمر الطالبة 

المعادن و الصخور و التربة : ملخص الوحدة التاسعة   
التربة  :   الدرس الثالث 

ية مواد عضوية ح) و أجزاء نباتات و حيوانات ميتة (  مواد غير حية ) مزيج من قطع الصخورالتربة هي 
( .ماتت 

(  بة طبقات التر) أفق التربة 
A

B

C

.أفق التربة كل طبقة من التربة تسمى ❖

.  األفق            تعرف بالتربة الفوقية -1
تتضمن الدوبال وهي مواد عضوية من نباتات❖

(مغذيات ) و حيوانات ميتة تحللت بسبب كائنات مجهرية 
.  وبه ماء 

.تنمو معظم جذور النباتات في هذي التربة  ❖
.  تمتص الجذور المغذيات و الماء من الدوبال  ❖

.  األفق            تعرف بالتربة الباطنية -2
تتضمن دوبال اقل وجزئيات صخرية دقيقة اكثر ❑

.مثل الطين 

األفق          التربة الصخرية -3
.  ناطق يختلف عمق التربة باختالف المتتضمن قطع صخور اكثر  واكبر حجما  ❑

A

B

C

.طبقة رقيقة من التربة الفوقية وقليل من الدوبال  : التربة في الغابات -1
.تساقط االمطار يساعد على نقل المعادن الى أعماق األرض 

.  هي تربة رملية ال تحتوى على الدوبال : التربة الصحراوية -2
.قلة االمطار في هذه المنطقة •
.التربة غنية بالدوبال و الماء  ولهذا ال تجرف المعادن الى أعماق األرض •
وهي موطن للنباتات العصارية. الصحراء العربية تعد اكبر ثاني صحراء في العالم ❑

.  و الشجيرات و النباتات المزهرة 

كيف تستخدم التربة ؟؟؟

صخر 
االساس هو صخر لم يتعرض للتجوية ويحتوى على صخور كثيرة -4
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ة المعادن و الصخور و الترب: ملخص الوحدة التاسعة   
التربة :   الدرس الثالث 

.عن طريق الرياح او المياه المتدفقة ▪
.عدم وجود جذور النباتات تزيد من تأكل التربة ▪
بة النباتات تزال منها المغذيات  الموجودة في التر▪

!!!متى يحدث تآكل للتربة او اهدارها او اتالفها ❖

تآكل للتربة 

ماذا يحدث عندما يزيل المزارع المحاصيل بشكل كامل ؟؟؟❖
.ال تبقى أي نباتات لتموت وتتحلل 

إضافة مواد ضارة للتربة  او الهواء او الماء 1.

.إضافة المواد الكيميائية  لقتل الحشرات و األعشاب الضارة 2.

.رمي المخلفات على التربة 3.

تلوث التربة

كيف يمكن الحفاظ على التربة ؟؟✓

هي حفاظ وحماية الموارد الطبيعية بما فيها التربة : المحافظة

الزراعة الشريطية تدوير المحصول التسميد 

ةالحراثة الكنتوريالرياح مصداتالتصطيب

نشر الوعي  الجهود الفردية  نوضع القواني
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كيف يمكن الحفاظ على التربة ؟؟✓

التسميد -1

تدوير المحصول -2

الزراعة الشريطية -3

التصطيب-5

الرياحمصدات-6

ةالحراثة الكنتوري-4

نشر الوعي -9

الجهود الفردية -8

نوضع القواني-7

.تحتوى األسمدة على المغذيات يمكن اضافتها للتربة 

زراعة محاصيل مختلفة على األرض ذاتها  ويمكن 
.اختيار المحاصيل التي تضيف المغذيات للتربة 

اف تساعد جذور النباتات في منع التربة من االنجر
.لذا يزرع األعشاب 

ات  يحرث المزارعون االخاديد عبر االنحدار في المرتفع
الن تدفق مياه االمطار بسرعة الى اسفل المرتفعات

.وتحمل معها التربة الفوقية الغنية

.هي رفوف مسطحة محفورة على جوانب التالل
اه تزرع المحاصيل على طول المصاطب لذا يخفف سرعة المي

.المتدفقة باتجاه اسفل المنحدر

زراعة أشجار طويلة على حواف األراضي لتخفيض 
.سرعة الرياح في األرض

وضع الدولة قوانين لمنع تلوث التربة 

.تجنب تلوث التربة وتنظيف التربة الملوثة

نشر الوعي بين الناس حول أهمية التربة وكيفية 
.المحافظة عليها



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
المعادن: 1الدرس 

468الصفحة 

اللون هي صفة خارجية 
و المخدش هي لون المسحوق

قد يتشارك معدنان في خاصية واحدة

471الصفحة 

متوازي 
األضالع

سداسي 
معدناألضالع

الشكل الخارجي ال يعكس البلورة 
هرنفسها دائما ، يجب أن نستخدم المج

472الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
المعادن: 1الدرس 

475الصفحة 

و ملح الطعامالتلكبودرة 

ام اللون ، البريق ، الصالدة ، االنفص
، المكسر ، المخدش



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
الصخور: 2الدرس 

468الصفحة 

484الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

487الصفحة 

الوحدة التاسعة  
الصخور: 2الدرس 

484الصفحة 

488الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
الصخور: 2الدرس 

صخور نارية

تحت الضغط و الحرارة 

يتغير شكل و حجم البلورات

يتحول لصخر آخر

خور عندما تتحول الصخور النارية أو الرسوبية لص
متحولة

491الصفحة 

خشن و دقيق و زجاجي: إلى النسيجبحسب 
مدبب و كروي: شكل الحبيبات بحسب 
متبلر و ُحبيبي: ترتيب الحبيبات بحسب 
نارية و رسوبية و متحولة: نوع الصخور بحسب 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

499الصفحة 

الوحدة التاسعة  
التربة : 3الدرس 

(تجوية)تتفتت الصخور 1.
تتحلل الكائنات الميتة2.

501الصفحة 

502الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
التربة: 3الدرس 

تربة الصحراءالغاباتتربة
منخفضةمرتفعةنسبة الدبال
مرتفعةمنخفضةنسبة المعادن

505الصفحة 

مزيج من قطع صخور و أجزاء من نباتات و حيوانات كانت حية : التربة 
الرياحمصداتبالتسميد و الحراثة الكنتورية و : يمكن الحفاظ عليها 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
مراجعة

509الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

حقيقة

510الصفحة 

الوحدة التاسعة  
مراجعة

511الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
مراجعة

511الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
مراجعة

512الصفحة 



إجابات الكتاب المدرسي
( الصف الخامس –الفصل الدراسي الثالث ) 

مادة العلوم 

الوحدة التاسعة  
مراجعة

513الصفحة 


