
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

                 https://almanahj.com/om/5skills                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة مهارات حياتية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                          

          

                  https://almanahj.com/om/5skills2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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                                                                                                                            ------------------------- /سلطنة عمان                                                                         اسم الطالبة            
الخامس                                                                    /وزارة التربیة والتعلیم                                                                 الصف         

                                         ساعة ونصف :زمن االختبار                             المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة ظفار               
  )12-1(مدرسة 

  اختبار نھایة الفصل الدراسي الثاني
  ) 1( نموذج 

  لمادة المھارات الحیاتیة
 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  درجة    30:الدرجة الكلیة                    ثالثة أسئلة  : عدد األسئلة                  صفحتان:  عدد الصفحات
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  )درجات  10معرفة وفھم  (               :اختاري اإلجابة الصحیحة من بین البدائل المعطاة فیما یلي : ال األول السؤ
  
  :المصدر الطبیعي لدرجات اللون األصفر  – 1
  لتوتا -الزعفران                         د -النیلة                        ج -العنب                          ب -أ 
  
  : یزید من تماسك الورق الناتج من عملیة إعادة التصنیع  – 2
  البالط -الزیت                           د -النشأ                         ج  - الماء                           ب -أ 
  
  :یدخل الورق في صناعة المنتجات الورقیة الضروریة لمختلف االستخدامات مثل  – 3
  كل ما سبق صحیح -التعلیم                  د -التخزین                    ج -ب                       النظافة –أ 
  
  :صدأ الحدید یعطي اللون   – 4
  األزرق -األخضر                         د -األصفر                       ج -األحمر                          ب -أ 
  
  : ادة كیمیائیة تستخدم للحصول على مستخلص أقوى في اللون م – 5
  الھیدروجین -الغاز                          د -البترول                         ج  - األسیتون                      ب -أ 
  
  :تتم عملیة إعادة تصنیع الورق باستخدام أنواع مختلفة من الورق كورق )  6
  كل ما سبق صحیح  –الكرتون                    د  –الكتابة                   ج  –ب                    الجرائد  –أ 
  
  :یعتبر مخلل اللیمون مادة غذائیة مشھیة ومصدرا جیدا لفیتامین )  7
  )د(    –د     )                    ج (   –ج )                   ب (   –ب )                     أ (    –أ 
  
  :یستخدم في عالج الرشح والزكام  )  8
  الموز -المانجو                      د –العنب                     ج  –اللیمون                     ب  –أ 
   
  :یفضل عند إعادة تصنیع الورق استخدام األوراق  )  9
  الملساء  –غیر الملونة                 د  –ج                  الملونة   –البالستیكیة                    ب  –أ 
  

  :من الخضروات المقویة للبصر و المطھرة لألمعاء والكلى )  10
  النعناع  –الثوم                       د  –الخیار                      ج  –الجزر                          ب  -أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )درجات  5معرفة وفھم  (                                                                  :أكملي العبارات اآلتیة بما یناسبھا: السؤال الثاني 

  ..............................من أقدم طرق الحفظ التي مارسھا العمانیون  – 1
  ...............................تناول المخلالت یضر بصحة المصابین بــــ– 2
  .................................یمكن تحضیر الصبغات النباتیة بطرق عدة منھا – 3
  ...............................ا ظھرت علیھ عالمات الفساد مثل یجب عدم تناول المخلل إذ – 4



 

  ...............................     توجد أنواع عدة من األكیاس منھا ما ھو مصنوع من الورق أو – 5
             

  )درجات  5  معرفة وفھم( :                              أجیبي عن األسئلة التالیة  -أ :السؤال الثالث 
                                                                                                                                                

  أذكري بعض خصائص الورق ؟ – 1
 ............................... ، ................................. ،..........................................  

  أذكري مراحل تصنیع الورق  ؟  – 2
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
  عددي ثالثا من النباتات السامة التي یجب الحذر منھا ؟ – 3
1................................2....................................3.........................................  
  أذكري أجزاء النبات التي یستخلص منھا الصبغة  ؟ – 4

....................................................................................................................  
  ما المقصود بالتجفیف ؟ – 5

....................................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             )درجات  5قدرات علیا (                                                                                         :عللي لما یأتي   - ب 
  مادة البالستیك ضارة جدا بالبیئة  ؟ – 1

....................................................................................................................  
    الورق من المنتجات الصناعیة قلیل الضرر بالبیئة ؟ – 2

....................................................................................................................  
   إضافة مادة الشب إلى الصبغات ؟ – 3

....................................................................................................................  
  عدم استخدام أواني معدنیة عند حفظ المخلالت ؟  – 4

....................................................................................................................  
  تشجیع المحالت التجاریة في بیئتي لتوفیر أكیاس ورقیة ؟ – 5

....................................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )درجات  5قدرات علیا ( :                                                  أجیبي عن األسئلة التالیة  -ج 
  ة الشمس ؟ لماذا برأیك ینشر اللیمون في الھواء الطلق مع عدم تعریضھ ألشع – 1

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
  تستخرج الصبغات الطبیعیة ؟من أین  – 2

....................................................................................................................  
  ماذا تقولین لھا ؟.  تضع طبقة من الزیت على سطح المخللزمیلة لك لم  – 3

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
  لماذا برأیك یجب غسل الیدین جیدا بالماء والصابون بعد تقطیع الجرائد ؟ – 4

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

  ؟ أفكر كیف یمكن أن أتعرف على نضج المخلل – 5
............................................................................................................... .....  

....................................................................................................................  
  

                                        "انتهت األسئلة مع تمنياتي لكن النجاح والتوفيق  "


