
 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

 وزارة التعليم        

 االبتدائية بجدة 71مدرسة 

 

 اسم الطالبة ..........................................................

 مادة العلوم في السادس االختبار القبلي للمهارات األساسية للصف 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .   )      ( شكل منقار الطائر من الصفات الموروثة -1

 

 .  )      (  تستطيع صنع غذائها بنفسها.المنتجات هي الكائنات التي ال  -2

 

 )      ( الغذاء المتوازن يزيد اإلصابة باألمراض المزمنة. -3

 

 

 سنان بعد كل وجبة /أكل السكرياتتنظيف األ/  المكتسبة/ تالية في الفراغ المناسب لها ) الموروثة /الدورة الدموية /  ضعي الكلمات ال 2س

 

 . من الصفات ...................... لون عين القطة -1
 

 .من الصفات ........................   لعب الدولفين بالكرة  -2

 

 .ممارسة التمارين الرياضية ينشط ............................ -3
 

 من السلوكيات المعززة للصحة...................... . -4

 

 / من خالل الصورة أجيبي عن ما يلي:3س

 سلسلة غذائية كوني  -1

 

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

 

 من خالل العالقة بين الجرذ واألفعى   -2
 

 المفترس هو ............................

 

 الفريسة هي ............................

 المهارات األساسية  رقم المعيار
مواضع األسئلة التي تقيس 
 المهارة والدرجة المستحقة

مستوى 
 االتقان

1 
 

 التميز بين صفات النباتات والحيوانات الموروثة من الوالدين.

 2/2س 2/1س 1/1س
 

   

 وصف العالقات والسالسل الغذائية البسيطة.   2
 3/2س 3/1س 1/2س

 
   

3 
السلوكيات اليومية التي تعزز الصحة وطرق الحفاظ وصف 

 على الصحة الجيدة..

 2/4س 2/3س 1/3س
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