
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 المملكة العربية الســـــعودية

 والتعليم وزارة        

 االبتدائية بجدة  71مدرسة 

 

 اإلسم  .......................................................

 مادة العلوم في الخامس االختبار القبلي للمهارات األساسية للصف 

 

 

 

 

 

 

 

 / ضعي عالمة )  / ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ : 1س

 .   )      (األجزاء الرئيسية في النبات هي الجذر والساق واألوراق -1

 

 .  )      ( يستفيد دون أن يسبب أذى لآلخرعالقة التعايش تكون بين طرفين أحدهما  -2

 

 )      ( الشمس والهواء من الموارد غير المتجددة للطاقة. -3

 

 ( : وتدية / دعم النبات وتثبيته  /إهدار   / التطفل/  النتح   /  ضعي الكلمات التالية في الفراغ المناسب لها )  2س

 

 . تتم عملية .............. في األوراق -1

 

 ......................عالقة مفيدة لطرف ومضرة للطرف اآلخر.2

 

 إطفاء األضواء واألجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها يخفف من ............. الطاقة . -2

 

 / اكتبي الرقم المناسب لتصلي بين الجمل والكلمات المناسبة . 3س

 

 أ  الرقم
الرقم 
 المناسب

 ب

  اللحاء 1
 

 الفراشة والزهرة  

 تبادل المنفعة 2
 

 تحتاج إلى ماليين السنين إلعادة انتاجها. 

  موارد الطاقة غير المتجددة  3

 
 ينقل الغذاء من األوراق إلى أجزاء النبتة 

   
 

 األوراق

 المهارات األساسية  رقم المعيار
األسئلة التي تقيس المهارة مواضع 

 والدرجة المستحقة
مستوى 
 االتقان

1 

 
ربط الهياكل الرئيسية في النبات و وظائفها )الجذر والساق 

 واألوراق ..الخ(

 3/1س 2/1س 1/1س
 

   

2 
تفسير كيف تعتمد المخلوقات الحية على بعضها )األنظمة 

 البيئية.(

 3/2س 2/2س 1/2س
 

   

 أهمية موارد األرض المتجددة وغير المتجددة.شرح   3
 3/3س 2/3س 1/2س
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