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االختبار
السؤال األول

١

ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✘) أمام العبارة غير الصحيحة:

 ١التفاوض بينك وبين صديقك ال يُحتِّم عليك شرح وجهة نظرك.

(

)

 ٢التعامل مع الخشب اإلفريقي األسود سهل عن طريق استخدام أدوات األشغال المعدنية.

(

)

 ٣األكوابونيكس ال تستخدم األسمدة الصناعية أو المبيدات الضارة بالنبات.

(

)

 ٤يصنع النجارون العديد من المنتجات البالستيكية.

(

)

أكمل العبارات اآلتية:

السؤال الثاني

حا
سال

 ١عندما ال يكون الطقس مناسبًا لزراعة نوع معين من النباتات يمكن الزراعة في . ...................................
 ٢يوجد العديد من األنواع المختلفة من خشب الصنوبر الذي يُعتبَر من األخشاب . ...................................
بالحرَف . ...................................
 ٣تشتهر مصر على مستوى العالم ِ
 ٤يستخدم النجار  ...................................لتنعيم الخشب.

َّ
اختر اإلجابة الصحيحة ِمما يلي:

السؤال الثالث

 ١أسلوب للزراعة يجمع بين الزراعة المائية وتربية األسماك هو . ...................................
أ الزراعة المائية

ب زراعة مؤقتة

ج الصوب

د األكوابونيكس

ب اآلثار

أ الطبيعة

لتل

 ٢قام الدكتور فاروق الباز بعمل أبحاث حول طرق استخدام تكنولوجيا الفضاء في مجال علم . ...................................
ج األرض

د الفيزياء

 ٣يستخدم النجار لنقش التصاميم على األسطح الخشبية أداة ُتسمَّى . ...................................

ميذ

أ مفتاح البراغي

ب المنشار الكهربي

ج المسامير

الحرفيون إلى معرفة كيفية  ...................................على األسعار مع العمالء.
 ٤يحتاج ِ
ج التفاوض
ب التغلُّب
أ الغالء
السؤال الرابع

 ١خشب يقاوم التع ُّفن
 ٢زراعة بدون تربة
 ٣صناعة الخزف
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د التجاهل

ْ
ِصل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود (ب):

أ

َّ
الصف الخامس االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

د اإلزميل

ب

أ الزراعة المائية
ب حِ َرفة يدوية
ج األرز

٢

االختبار
السؤال األول

ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✘) أمام العبارة غير الصحيحة:

 ١يتم استخدام اإلزميل للحفاظ على الخشب من الرطوبة.

(

)

 ٢فاروق الباز هو عالِم وجيولوجي مصري الجنسية.

(

)

 ٣تقسيم المشكلة إلى أجزاء أصغر هي إستراتيجية لحل المشكالت.

(

)

 ٤الضوء الصناعي يعمل بشكل جيد في األماكن التي ال يتوافر فيها ضوء الشمس.

(

)

السؤال الثاني

أكمل العبارات اآلتية:

حا
سال

 ١أكثر أنواع األخشاب صالبة هو الخشب . ...................................
 ٢يُصنَع األثاث واألبواب والشبابيك من . ...................................

 ٣يتع َّرف العمالء كيفية شراء المنتجات والصناعات اليدوية من خالل مهارة . ...................................
« ٤األكوابونيكس» أسلوب للزراعة يجمع بين الزراعة المائية و . ...................................
َّ
اختر اإلجابة الصحيحة ِمما يلي:

السؤال الثالث

 ١يستخدم النجار العديد من األدوات منها . ...................................
أ مفاتيح الربط

ب مواسير المياه

ج الوصالت الكهربائية

 ٢نوع من األخشاب يتميز برائحة ذكية ومميزة هو خشب . ...................................

لتل

أ الصنوبر

ب القيقب

ج اإلفريقي األسود

د األرز

 ٣صناعة السجاد (الكليم) وصناعة الخزف من . ...................................
الحرَف اليدوية
ب ِ

ج المحاصيل الزراعية

أ اليدوي
السؤال الرابع

د األدوات الزراعية

ميذ

أ الصناعات الكيماوية
 ٤طريقة ري ُتستخدم لري النباتات في الصحراء هو الري . ...................................
ب بالرش

د جرار الزراعة

ج بالغمر

د بالتنقيط

ْ
ِصل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود (ب):

أ

 ١خشب لونه شديد السواد
ُ ٢تستخدم لتنعيم الخشب
 ٣عالِم بيئة ومؤلف

ب

أ اإلفريقي األسود
ب بريان بوما
ج الفأرة

َّ
اختبارات شهر نوفمبر الفصل الدراسي األول
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٣

االختبار
السؤال األول

ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✘) أمام العبارة غير الصحيحة:

َ ١تغيُّر المناخ ال يؤثر على النباتات.

(

)

الحرفيون بمهارة التواصل الجيد مع العمالء.
 ٢يجب أن يتمتع ِ

(

)

 ٣يتشابه خشب القيقب مع خشب األرز من ناحية الرائحة.

(

)

 ٤الهدف من استصالح األراضي هو زيادة مساحة األراضي الزراعية.

(

)

أكمل العبارات اآلتية:

السؤال الثاني

حا
سال

 ١عند حل المشكلة يجب عليك التحلي بـ . ...................................

 ٢لحماية األعمال الخشبية من التغيُّرات الجوية يقوم النجار باستخدام . ...................................
 ٣يُعتبَر من األخشاب الصلبة . ...................................

 ٤الزراعة المائية يمكن أن نزرع فيها بدون . ...................................
َّ
اختر اإلجابة الصحيحة ِمما يلي:

السؤال الثالث

 ١حرص  ...................................على دراسة التغيرات في النظام البيئي التي يسببها تغير المناخ.
أ مجدي يعقوب

ب فاروق الباز

ج بريان بوما

أ األنشطة

ب األلغاز

لتل

 ٢وضع قائمة بالحلول الختيار حل مناسب إحدى طرق حل . ...................................
ج األلعاب

د المشكالت

 ٣يتدرج لونه من ال ُبنِّي الفاتح إلى األبيض تقريبًا هو خشب . ...................................
ج البلوط

د األبلكاش

ميذ

أ القيقب

ب الصنوبر

د هاني عازر

 ٤أسلوب الري الذي يتم فيه استخدام الخراطيم بعد ثقبها على امتداد النبات هو الري . ...................................
أ اليدوي
السؤال الرابع

ب بالرش

ْ
ِصل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود (ب):

أ

ُ ١يستخدم لدق المسامير
 ٢عامل أساسي لنمو النبات
 ٣الرسم على الزجاج
4
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ج بالغمر

د بالتنقيط

َّ
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ب

أ حِ َرفة يدوية
ب الشاكوش
ج الضوء

٤

االختبار
السؤال األول

ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✘) أمام العبارة غير الصحيحة:

 ١األخشاب نوع واحد وهو األخشاب الصلبة.

(

)

 ٢الهدف من استصالح األراضي الزراعية في مصر هو زيادة األراضي الزراعية لتوفير الغذاء.

(

)

الحرفيون بالعديد من المهارات منها مهارة التواصل الجيد مع العمالء.
 ٣يجب أن يتمتع ِ

(

)

 ٤يمتلك النجار القدرة على اختيار األنواع المختلفة من األخشاب لكل مشروع.

(

)

أكمل العبارات اآلتية:

السؤال الثاني

حا
سال

 ١عالِم وجيولوجي مصري عمل بوكالة ناسا هو . ...................................

ِ ٢حرَفة وفن األعمال الخشبية هي مهنة . ...................................

الحرَف اليدوية يُستخدم فيها الصلصال هي صناعة . ...................................
 ٣أحد ِ
 ٤نوع من أنواع الخشب يتميز بحبيباته الدقيقة هو خشب . ...................................
َّ
اختر اإلجابة الصحيحة ِمما يلي:

السؤال الثالث

 ١زراعة  ...................................تستهلك مياه وطاقة أقل من أساليب الزراعة العادية.
ب الصوب

أ المائية

ج األكوابونيكس

 ٢يستخدم النجار  ...................................لنقش التصاميم على األسطح الخشبية.
أ مفاتيح الربط

لتل

ب اإلزميل

ج المنشار

د األواني الفخارية
د المفك اليدوي

 ٣المهارة التي يجب فيها االستماع جي ًدا لما يُقال لفهم ما يُطلب منك هي مهارة . ...................................
ب حل المشكالت

أ التواصل

ج التفاوض

د التعاطف

ب األفريقي األسود

أ القيقب
السؤال الرابع

ميذ

 ٤الخشب الذي يقاوم التعفن ويتميز برائحة ذكية هو . ...................................

ج األرز

د الصنوبر

ْ
ِصل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود (ب):

 ١ميزان الماء

أ

 ٢مصابيح الفلوريسنت
 ٣التنقيط

ب

أ مصدر للضوء الصناعي
ب أحد طرق ري النباتات
ج أداة يستخدمها النجار

َّ
اختبارات شهر نوفمبر الفصل الدراسي األول
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٥

االختبار
السؤال األول

ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✘) أمام العبارة غير الصحيحة:

 ١التفاوض مهارة يحتاجها الحرفيون لتتم عملية البيع بنجاح.

(

)

 ٢وضع الدهان على األعمال الخشبية يساعد على حمايتها من التلف.
 ٣اس ُتخدم خشب الصنوبر في مصر القديمة في صناعة العربات واألقواس.

(

)

(

)

 ٤يمكن التحكم في درجة الحرارة أثناء الزراعة في الصوبة.

(

)

أكمل العبارات اآلتية:

السؤال الثاني

حا
سال

 ١خشب الصنوبر واألرز من األخشاب . ...................................
 ٢أصبح  ...................................خبيرا في جغرافيا القمر.

 ٣مشروع «الدلتا الجديدة» أحد مشاريع . ...................................

 ٤اختيار نوع الخشب المناسب للمشروع مهارة يتمتع بها . ...................................
َّ
اختر اإلجابة الصحيحة ِمما يلي:

السؤال الثالث

 ١خشب متعدد االستخدامات ومن السهل التعامل معه هو خشب . ...................................
أ األفريقي األسود

ج األرز

ب القيقب

لتل

 ٢يُستخدم لتحديد طول وعرض الخشب هو . ...................................
ب ورق الصنفرة

أ المفك اليدوي

ج الدهانات

د شريط القياس

 ٣العمالء يمكنهم شراء المنتجات من خالل مهارة . ...................................
أ حل المشكالت

ج التعاطف

د التعاون

ميذ

ب التفاوض

 ٤يمكن زراعة النباتات بدون تربة عن طريق الزراعة . ...................................
ب األكوابونيكس

أ في الصوبة
السؤال الرابع

ج الحيوانية

د المائية

ْ
ِصل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود (ب):

أ

 ١خشب شديد الصالبة
 ٢الزراعة المائية وتربية األسماك
 ٣المثقب
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د الصنوبر

َّ
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ب

أ ُيستخدم لعمل الثقوب في الخشب
ب األفريقي األسود
ج زراعة األكوابونيكس

