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 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

............................... م إدارة التعلي  

  ............................مكتب التعليم 

......................  مدرسة  

 

  
 
 
 

 

 

:..............................................................................  الطالبأسم   ..........................................  رقم اجللوس  

 

الدرجة  
 رقما  

الدرجة   
 كتابتا  

 التوقيع  أسم املراجع  التوقيع  أسم املصحح  

     

 مجموعة خاليا متشابهة تؤدي الوظيفة نفسها :  -1
 جهاز  -د عضو -ج نسيج -ب خلية -أ
 تختلف الخلية النباتية عن الحيوانية بوجود :  -2
 السيتوبالزم  -د الفجوة  -ج البالستيدات  -ب النواة  -أ
 املخلوقات الحية التي تستخدم الخياشيم والجلد في تنفسها هي :  -3
 الزواحف  -د الثديات  -ج البرمائيات  -ب الطيور  -أ
 التركيب لذي يفرز األنزيمات في عفن الخبز هو :  -4
 الهرمون  -د األنسجة -ج الخاليا  -ب الخيوط الفطرية -أ
 الصفة التي تمنع صفة اخرى من الظهور :  -5
 مكتسبة  -د صفة متنحية  -ج صفة موروثة -ب صفة سائدة  -أ
 من أنواع النقل السلبي :  -6
 التزان  -د البناء الضوئي  -ج التنفس الخلوي  -ب نتشار ال  -أ
 تتكاثر النباتات الالبذرية  بواسطة : -7
 الثمار  -د األزهار  -ج البذور  -ب األبواغ  -أ
 : جذور تنمو إلى اعماق كبيرة في التربة -8
 ورقية -د جذور هوائية -ج ليفية -ب جذور وتدية -أ
 نبات يخزن الغذاء في الجذور : -9
 النعناع  -د امللوخية  -ج العدس -ب بطاط ال -أ

 مخلوق حي وحيـد الخليـة :  -10
 الفطريات  -د النباتات  -ج الحيوانات  -ب بكتيريا ال -أ

 املادة : علـوم 
 التاريخ :     

االبتدائي  سادسالصف : ال  

ة ونصفالزمن : ساع  

هـ   4144  للعام الدراس ي ول )الدور األول( الفصل الدراس ي األ  اختبار مادة )العلوم(   

-اختر اإلجابة الصحيحة من بين ما يلي :السؤال األول :    
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   اإلجابة نموذج 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

  

 

 ) ب (   ) أ ( 
نسيج عصبي   -1 عنصرين أو أكثر . مادة تتكون من أتحاد  4   

الجهاز التنفسي  -2  تزود الخاليا بالطاقة .  3 
الكربوهيدرات  -3  ينقل الرسائل في الجسم .  1 

المركب  -4  تزويد الجسم باألكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون .  2 
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 السؤال الثاني : ىى                
 - : ( أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي   X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) )  أ/ضع عالمة                 

 X التنفس الخلوي ال يتم إال بوجود الضوء .      1

بناء العنكبوت عشه صفه مكتسبة .   ا 2  X 

 X النواه هي مصدر طاقة الخلية .    3

 √ الخاليا هي الوحدة األساسية للتركيب والوظيفة .    4

 √ أول من شاهد الخلية هو روبرت هوك. 5

.  انتقال المواد عبر األغشية باستخدام طاقة الخلية هو نقل نشط 6  √ 

.   االقتران عملية جنسية تلتحم فيها المخلوقات الحية مع بعض 7  √ 

 √   الثديات والطيور من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة .    8

 √   يعمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء .   9

 √ الفجوات تخزن الماء والغذاء في الخلية . 10

 

  -ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية : /ب 

( خليةال,  تكاثرال,  تنفسال,  بذرةال, هرمون) ال  

 1-- )  .......... الخـليــة ..............  ( الوحدة األساسية للمخلوق الحي .

 2- )  ............ الهـرمــون .................  ( مادة كيميائية تفرزها الغدد الصماء في الدم .

 3- )  .............. التــكاثر ................  ( أنتاج أفراد من النوع نفسه .

 4- )  ............. التـنفـس .............  ( عملية أطالق الطاقة المختزنة في جزئيات الجلكوز .

 5- )  ......... البــذرة .................  ( تركيب يحتوي على نبات صغير ويخزن الغذاء .

-( :نصل العمود ) أ ( بما يناسبه من  العمود ) ب  /أ السؤال الثالث :   

 انتهت األسئلة،  

 
 

 

_________ 
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   - ضع مثاالً لكل من : –ب   

 

 1- صفة موروثة                         لون الشعر –  لون العيون  

 2-  مخلوق حي دقيق                    الفطريات  - البكتيريا 

3- عضو في الجهاز الهضمي     المعدة – المري –  البلعوم  - 
    الفم

   - من : ما وظيفة كالً  –   ج

 

 1- األوراق                  البناء الضوئي –  صنع الغذاء 

 2- العضالت                حركة الجسم  

3- الجهاز العصبي    تن ظيم جميع أنشطة الجسم – نق ل رسائل  
 الجسم 


