
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف نشاط انقسام الخاليا

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف السادس ⇦ علوم ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السادس

روابط مواد الصف السادس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة علوم في الفصل األول

مذكرة المراجعة النهائية مع اإلجابة 1

ملخص شامل للكتاب 2

مذكرة شاملة أسئلة وأجوبة 3

مذكرة أسئلة والحل 4

حل كراسة النشاط 5
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 مملكة البحرين  
 وزارة التربية والتعليم  

 مدرسة المحرق االبتدائية للبنات  
 قسم العلوم 

 

 متابعة المديرة المساعدة                مديرة المدرسة                                     معلمة المادة  
 أ.عائشة جمعة + أ.داليا حسين                أ. أمينة جناحي                          عبير البوعيدة 

 

 

 

: ضعي عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارة الخاطئة فيما  1س 
 يلي:  

 )      ( تتشابه الخاليا في سرعة نموها.   -1

 كروموسوم .  46)      ( يحتوي جسم اإلنسان على  -2

 )      ( العملية المستمرة من النمو واالنقسام والتعويض تسمى دورة الخلية. -3

 يؤثر وجود الماء في مدة حياة المخلوق الحي.  )      ( ال   -4

 )      ( يحدث مرض السرطان نتيجة خلل في انقسام الخاليا. -5

: الشكل التالي يبين مراحل انقسام الخاليا، تأملي الشكل ومن ثم اشرحي ماذا يحدث  2س
 في كل مرحلة: 

 

 الوصف رقم المرحلة
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 نشاط تدريبي ) 3 ( انقسام الخاليا                    التاريخ: ------ /  -------/  -------- م 
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في رأيِك صغيرتي، مالعوامل األخرى التي تؤثر في العمر المتوقع للمخلوق الحي  : 3س
 بالإلضافة إلى توافر الماء والغذاء؟ 
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 انقسام الخاليا  ( 3إثراء وتوسع )  ✓

ابحثي كيف تغير متوسط مدة حياة اإلنسان في العالم قديماً وحديثاً،  
التغير ؟: وما سبب   

 اربطي بالمواد اإلجتماعية:ماذا حدث لنسبة الوالدات والوفيات ؟ 
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