
 

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 مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/30science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سارة المغربي  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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لة   سئ  ك الأ  ت  اعلي  لب  ف  الملف  الت 
ارات   ئ  ب  ج  اخ  ماذ  من  ن 

ة   ب  داب  ب  ب  هج  العلوم للمرحلة  الأ 
من 

ان ي   صل الدراسي  الئ 
الف 

ه ١٤٤١_١٤٤٠



سم  مهللاب  الرحمن  الرخي 

دمة   المق 
كورونا #في ظل الظروف التي يواجهها العالم تحديا لجائحة 

وتعاونا منا للمعلمين والمعلمات لتقديم األسئلة الشاملة والمتنوعة
للمرحلة اإلبتدائيةلتقييم الطلبة والطالبات في مناهج العلوم 

عبر   وتقويمهاتسهيالً على أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات في مراجعة دروسهم و
ي جمعت روابطها في هذا الملف التفاعل( بنك األسئلة التجريبية وقت األزمات)وددنا أن نقدم هذه المبادرةالتعليم عن بعد# 

يعمن الصف األول وحتى الصف السادس ابتدائي وعسى أن تحوز على نفع الجم
.من هللا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بماقدمنا ونتمنى

معلمات فريق العمل:مع تحيات



ا ئ  هداف  ا 

ي الثاني نهائية للفصل الدراستجريبية الختباراتالكترونيةورقية وتفاعليةاخراج نماذج -١
٦،٥،٤،٣،٢،١للصفوف تنوعه وشاملة لكامل منهج العلوم مللمرحلة االبتدائية

الستفادة المعلمين و المعلماتمختلفة منهاورقية مسيرة عمل نماذجاكمال-٢

ارات في المراجعة قبل االختبالنماذج اإللكترونية الطالباتوالطالبتخدميسامكانية أن و-٣

بعد_عن_التعليم#

مسؤول_كلنا#



م الملف   صمي 
ج  وت  ماذ  مع الي  اذرة  وح  كرة  المئ  اعلي  ف  ف  الت 

ا وف  العلئ  معلمة  العلوم للصف 
ي  ) رن  (سارة  المغ 

تعليمنا وقت األزمات#

هذه األزرار داخل الملف تفاعلية عند الضغط عليها 



لة   سئ  عداذ الأ  راكة  وا  اء الش  عص  ا 
ارات   ئ  ب  ة  والأخ  ب  روب  /الألكت 

:معلمات علوم متميزات وهن

(يفاطمة العمر+ سعدية الزهراني )معلمة علوم الصف األول -١

(ابتهاج الشاعر)معلمات علوم الصف الثاني-٢

)فوزية الغامدي+ ليلى هروبي ) معلمات علوم الصف الثالث-٣

(  أشجان خردلي +نهلة عالم )معلمة علوم الصف الرابع-٤

)منى الهزاع+ خوتانينجاة (سمعلمات علوم الصف الخام-٥

(نورة أحمد الغامدي+ أريج بامقوس  )معلمة علوم الصف السادس-٦

تعليمنا وقت األزمات#



دان ي   ب  ول اب  علوم الصف  الأ 
النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر

سعدية.أ��االلكتروني
للتحميل على النموذج الرابطزرانقر

سعدية.أ��الورقي

تعليمنا وقت األزمات#

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EZ1K3TP1hP1GseIMTbhmiroB8epoxoi5mC5MMUnlr7LTBw?e=irvZHA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWGlX2wJUl0J5-_Zsz1Ypx55k3SoUCD_9sNqvKQPsAbXSlQ/viewform?usp=sf_link


دان ي   ب  ول اب  علوم الصف  الأ 
النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر

فاطمة.أ��االلكتروني
للتحميل على النموذج الرابطزرانقر

فاطمة.أ��الورقي

تعليمنا وقت األزمات#

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/Eb_BERw5Y4dPtpXG6Clp9K0BT_3Yv-hoWlUMsgBCbJQ5ZQ?e=xWgmPG
https://forms.gle/fdySBBF5J5aBZyYR7


دان ي   ب  ول اب  علوم الصف  الأ 
النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر

ليلى.أ��االلكتروني

تعليمنا وقت األزمات#

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
فاطمة.أ��االكتروني

https://forms.gle/VSCwjJ8zundtE7Lk8
https://forms.gle/MZE8oarxLWshD7JQ6


دان ي   ب  ان ي  اب  علوم الصف  الئ 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
ابتهاج.أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
ابتهاج.أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EafGTZ6oaNxKoLCSrkgjrgcBn7CRvr9Mk9Vr6Fn25oPPsw?e=Sagm9g
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=alP8iDtQ5E26AaPZ6wdcC8exMDrFasdBvZILMKUCDDtUMEg1S0M0NlhCUUEwR1RTSTBHUkw2V09QNi4u


دان ي   ب  ان ي  اب  علوم الصف  الئ 

تعليمنا وقت األزمات#

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
فاطمة.أ��االكتروني

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
فاطمة.أ��االلكتروني

https://forms.gle/ZMy3xTUk3JgfwNdm6
https://forms.gle/JjoDBfs1tqp979wB7


دان ي   ب  الث  اب  علوم الصف  الئ 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
ليلى.أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
ليلى.أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EeVLOXghAfFDvzf6FBD4XHQB3P-ZBvfG7nE388bVTQ39MQ?e=S5NabV
https://forms.gle/U2pTjpEfCx8WquR27


دان ي   ب  الث  اب  علوم الصف  الئ 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
فوزية.أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
١فوزية.أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EcDMEXuKRLZGunDXJf9dW5kBifyqQdrYung7suMu7q8raw?e=Jt3DFY
https://docs.google.com/forms/d/1yqQClSXo3uPzlMKr89b3RLBvXFYKzzrMbhVzMIYMbaM


دان ي   ب  الث  اب  علوم الصف  الئ 

تعليمنا وقت األزمات#

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
٣��االلكتروني

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
٢��االكتروني

https://docs.google.com/forms/d/1X60sVLmopVhqC5bMTp4lzAgpgk_sY_cqyXEq9RwVxxc
https://docs.google.com/forms/d/1jRCFu23LWlJJtSGm4NSbhUXQAV0KwTdSuEZr2RDU6OU


دان ي   ب  الث  اب  علوم الصف  الئ 
(  كاختبرنفس) الرابطزرانقر

٦��النموذج االلكتروني
(  كاختبرنفس)الرابطزرانقر

٥��على النموذج االلكتروني

تعليمنا وقت األزمات#

(  كاختبرنفس)الرابطزرانقر
٤��على النموذج االلكتروني

https://docs.google.com/forms/d/1Rw4dtxK3b4pO1i1ki1XtJuF_e-LjARngNZYuxdmRLTo
https://docs.google.com/forms/d/19zB_ilTYNU-oLLw_vtTnYKhu2FT3d_MluSb75DuVuKY
https://docs.google.com/forms/d/1Jd89BFGM8f6eBwxcgl9MwIiucy50J-B_rJYIQ0AmOVw


دان ي   ب  ع اب  علوم الصف  الراب 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
نهلة.أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
نهلة.أ��االكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/ESJ_18IyvlNLi1_gYPmV4jIBvD5mm-QVHxEca7UBfKgHNg?e=YR44on
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS8dwrXaI33dOY3IviB_HBx4DWjAGeAFsBidUp8N1ftpEXvg/formResponse


دان ي   ب  ع اب  علوم الصف  الراب 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
أ،أشجان ��الورقي

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/ETJs6BAzHGhIm2qnbeOPfXgBUfWU_ATAqUFDDLNHwiRHog?e=h82E03


دان ي   ب  امس اب  علوم الصف  الخ 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
نجاة. أ��الورقي

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EYfv6XttKn1FsylLUsPJSQIBhZy-3RpZCHZmsisDr_7adQ?e=ruy63x


دان ي   ب  امس اب  علوم الصف  الخ 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
منى. أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
منى. أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EdvqNbfipl5NpsiNtAUhcnwBGSY7DXNi60uCAoddh0n9QA?e=9TCqHl
https://docs.google.com/forms/d/1ipmT2uPGq-nDL_dKKSntFA5gQ1CsY-Kd-DkQ1u1tQQ0/viewform?edit_requested=true


دان ي   ب  علوم الصف  الساذس اب 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
١أريج. أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
١أريج. أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/ESKrzdl89dtMuXHWQyF2NgMBe1sRWE7qfFYu4d9gUUesGw?e=FMqTTd
https://forms.gle/tVnCYZsSJTFAYUR17


دان ي   ب  علوم الصف  الساذس اب 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
٢أريج. أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
٢أريج. أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EaOTusR-JQ9Cg5CsH64Vv9EBEZ8QXkn-9kpxWalbEXUWmg?e=U2rpTW
https://forms.gle/A9d1JAeN1CnmzG4b9


دان ي   ب  علوم الصف  الساذس اب 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
٣أريج. أ��الورقي

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
٣أريج. أ��االلكتروني

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EVXvVoqP4y1Plo1cHrpgZLQBLWyFfMeDQwuc2eLuIXJgfQ?e=bfINvg
https://forms.gle/yjjc1whcCucQww2L9


دان ي   ب  علوم الصف  الساذس اب 

تعليمنا وقت األزمات#

النموذج ( اختبرنفسك) الرابطزرانقر
٤أريج. أ��االلكتروني

https://forms.gle/4TX6pyc7tRkwUU1HA


دان ي   ب  علوم الصف  الساذس اب 

تعليمنا وقت األزمات#

للتحميل على النموذج الرابطزرانقر
نورة.أ��الورقي

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sarah017_riyadhedu_gov_sa/EVjvLQTSCvJBqs-7F76rjDEBwQwPH0wiNxbTTIVLJIuGSQ?e=lfOl1Q


تعليمنا وقت األزمات#

اما ئ  :وخ 

ا العمل ار  هد  خ  كم لمن  ساهم ف ي  ان  ذعوات 


