
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/6science1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المصحح

 المراجع

                                               لمملكة العربية السعودية ا                    
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ساعة :   نــزمال                                                       التعليم زارةو               
 ونصف

 علــــــــوم  ادة :ــالم                                                            ............ بمنطقة  ليمالتعإدارة 
اسم الطالب :                                                               ةاالبتدائي  ..................مدرسة   

......................................................... 
ــ س  الصف :                                                                           ادسـ
  

 هـ 1441-1440 ولألا فصل الدراس  ال يةنهااختبار 

 -: السؤال األول
 -ة من المخلوقات الحية ، أجب عن اآلتي :أمامك مجموع 

 دودة    -غزال    -فأر    -أرنب    -ثعبان    -نبات     -صقر  

 0............... ......... .... المنتجات :   (1

 0 /  .................... /  ....................  ....................... /  .................  .................... / المستهلكات :   (2

 0... ......................... المحلالت :   (3

 -شبكة غذائية :  (4

  

 

  
 

ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 -: لثانيال اسؤلا
 -أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة :

 -: من أمثلة المخلوقات الحية الدقيقة  -1

          ....... ............. ........ ....... -ج                 ........   .............. ............. -ب                   ... ............... ........... . ..... -أ

 0 والجهاز ....................  معاً أثناء حركة الجسم   يعمل الجهاز .................... -2

 0 ......................................و    .................................... ..:  اليا هماالخ هناك نوعان النقسام -3

  0 باء إلى األبناءقال الصفات الوراثية من اآلانتهي . ........................ -4

   0......... ............... ............... .......و  ......................................... : ...... النباتمن وظائف الساق في  -5

 0 ........................ ................ و ................. : ............. أهم المصادر البديلة للطاقة من  -6

 

 30

 

7

 

 14



 0  .................................و   ............. ....................  :  جودة على سطح األرضمن المناطق الحيوية المو -7

 -: لثالثال االسؤ
 -:  اإلجابة الصحيحةضع دائرة حول 

 -: الموروثة تصفااألمثلة على المن  -1

               الرسم  -ج                                               لون العيون  -ب                                                 لعب الكرة  -أ 

 -: هزة الجسمع أجييتحكم بجم هو الجهاز الذي -2

                               العصبي   -ج                                                    لتنفسيا  -ب                                                  الهضمي  -أ 

 -: تقوم بتثبيت النبات في التربة -3

                              ساقال   -ج                                                   الجذور  -ب                                                    وراقاأل  -أ 

 -: تبرعمتكاثر بالت -4

                                الطالئعيات   -ج                                                   بكتيرياال  -ب                                                فطرياتلا  -أ 

 -:  من طرق المحافظة على التربة -5

                               تسميدال   -ج                                      مبيدات الحشريةال  -ب                                                   نفاياتال  -أ 

 -: ة على المركباتمن األمثل -6

                             هيدروجينال   -ج                                                 ينكسجاأل  -ب                                           كربوهيدراتال  -أ 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ                               ـــــ

 -: رابعالسؤال ال
 -كل نطاق من نطاقات التربة :اكتب مكونات 

 

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

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

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

  وفقكم هللا
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