
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار الفترة السادسة

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف السادس ⇦ علوم ⇦ الفصل الثالث

الملف اختبار الفترة السادسة

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف السادس ⇦ علوم ⇦ الفصل الثالث

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة علوم في الفصل الثالث

أوراق عمل للفصل الدراسي الثالث 1

ملزمة تعزيز مهارات الفصل الدراسي الثالث 2

بوربوينت الخصائص الكيميائية 3

نموذج لبناء اإلختبار التكويني لتعزيز المهارات 4

سجل متابعة للفصل الثالث 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
 
 

 
 

 ْـ 3441نعبو  انثبنثانفصم انذراضٙ  انطبدضخانفزرح  انطبدشيبدح انعهٕو نهصف  اخزجبر
 
 

 

 

 -انطؤال األٔل :

 -االجبثخ انصذٛذخ فًٛب ٚهٙ : َخزبرأ ( 

رطًٗ انًبدح انزٙ ٚزغٛر نَٕٓب عُذ ٔجٕد  -3
 انذًط ٔانقبعذح 

رقع انًٕاد انًزعبدنخ ٔيُٓب انًبء عهٗ يقٛبش  -2
 انرقى انٓٛذرٔجُٛٙ

 صفر -أ انكٕاشف -أ

 7 -ة  أدًبض -ة 

 1 -جـ  االيالح -جـ 
يجًٕعخ يٍ األجطبو رًكٍ يٍ قٛبش انذركخ أٔ  -1

 رذذٚذ انًٕقع ثبنُطجخ إنٛٓب
دبصم قطًخ انزغٛر فٙ انًطبفخ عهٗ انسيٍ  -4

 ٚطًٗ
 االدزكبك -أ انططخ -أ

 انطرعخ -ة  انًرجعٙاالطبر  –ة 

 انًٕقع -جـ  انزطبرع -جـ 
عُذيب رؤثر قٕٖ فٙ جطى دٌٔ أٌ رغٛر يٍ  -5

 رطًٗ فأَٓبدركزّ 
فعم يطبٔٚخ فٙ انًقذار ٔيعبكطخ  م ردحعنكم ف -6

 فٙ االرجبِ
 قبٌَٕ َٕٛرٍ األٔل -أ قٕٖ يزسَخ -أ

 انثبَٙقبٌَٕ َٕٛرٍ  –ة  غٛر يزسَخقٕٖ  –ة 

 انثبنثقبٌَٕ َٕٛرٍ  -جـ  دفع -جـ 
 

 

 -: ْم انعجبراد انزبنٛخ صذٛذخ أو خبطئخة ( 

 (  ...................)      انطرعخ انًزجٓخ رقٛص ضرعخ انجطى فقط          -3

 (  ...................)     إرا أثرد انقٕح فٙ دركخ جطى فئَّ ركطجّ رطبرعب   -2

 (  ...................)                              انًٕقع ْٕ يكبٌ ٔجٕد انجطى -1

 (  ...................)         د ثسٚبدح ٔزٌ انجطى انًزذركاقٕح االدزكبك رسد -4
 

 

   ....................................اضى انطبنجخ : 
   انطبدش:  انصف
   :  انٕٛو 

 ْـ 3441/     /     انزبرٚخ :  

 انًًهكخ انعرثٛخ انطعٕدٚخ
 ٔزارح انزعهٛى

 ........اإلدارح انعبيخ نهزعهٛى ثًُطقخ 
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 ٚزجع



 -نطؤال انثبَٙ :ا

 -: فٙ انًفبْٛى انزبنٛخ ُٚبضجٓبَصم انعجبراد ثًب أ ( 
 

 ) ة (  ) أ (

 قٕٖ يزسَخ ................... اإلنكزرَٔبدْٙ دركخ  -3

رراكى انشذُبد انسائذح عهٗ االجطبو  يُع -2
  انًٕصهخ

 َٕٛرٍ ....................

 انزأرٚط ..................... ٔدذح قٛبش انقٕح -1

 انكٓرثبء .................... قٕح رؤثر فٙ جطى دٌٔ أٌ رغٛر دركزّ -4

  
 

 

 

 -: يثبال  نكم يٍة ( 

 ...........................       قٕح -3
 

         ...........................                     انقٕاعذ -2
 

 
 
 

 
 

 

 -: زبنٛخيب انًصطهخ انعهًٙ انًُبضت نهعجبراد ان( ج 

 ( انكٓرثبء انطبكُخ – انقٕح – االدزكبك – عانزطبر) 
 

 . انزغٛر فٙ ضرعخ انجطى أٔ أرجبِ دركزّ أٔ كهًٛٓب فٙ ٔدذح انسيٍ(   .......................................)   -3

 . قٕح رعٛق دركخ األجطبو(   .......................................)   -2

 . عًهٛخ دفع أٔ ضذت(   .......................................)   -1

 . رراكى جطًٛبد يشذَٕخ عهٗ ضطٕح األجطبو(   .......................................)   -4
 
 

 

 
 اَزٓذ األضئهخ
 ثبنزٕفٛق

 انشًر٘عهًخ انًبدح / ضكرح ي
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