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 هـ 1435 -1434اختبار القياس لمادة العلوم للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني .. 

 

 يسمى الشخص الذي يدرس الكون : -1

 

 ب / المهندس                ج/ الفلكي                    د/ المزارع   الطبيب  .أ

 

 دورة االرض اليومية تستغرق : -2

 

 ساعة  24د/        ج / سنة   ساعة  42ب/   ساعة  72 .أ

 

 يسمى خط الطول الذي يبين تغير التاريخ : -3

 

 د/ خط العرض   ج/ خط الطول   ب/ خط التاريخ الدولي   أ/ خط االستواء 

 

 

 من معالم سطح القمر حفر على شكل صحون عميقة : -4

 

 د/ الجبال القمرية   ج/ الشهب   ب / البحار القمرية   أ/ الفوهات 

 

 

 يصبح القمر بدرا ً في االيام : -5

 

 من الشهر  20 – 19د/  من الشهر   5 – 4ج/   من الشهر  16-15ب/  أ/ االول من الشهر          

 

 معتماً في طور :يبدو القمر  -6

 

 د/ التربيع االول  ج/ االحدب الثاني    ب / البدر   أ/ المحاق 

 

 جسم كروي كبير يدور حول نجم : -7

 د/ كويكب   ج/ الكوكب   ب/ الشمس   أ/ القمر 
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 سيريس جرم سماوي يطلق على : -8

 د/ اصغر كوكب    ج/ اكبر كوكب  ب/ اصغر كويكب   أ/ أكبر كويكب 

 

 لشهب ووصل جزء منه الى االرض يسمى :اذا لم يحترق ا -9

 د/ هالي    ج/ شهب   ب/ مذنب    أ/ نيزك 

 

 أقرب النجوم إلينا هو :  -10

 

 د/ الشمس    ج/ نبتون   ب/ عطارد    أ/  القمر 

 

 % من مكونات الشمس هو :92عنصر يشكل  -11

 

 د/ الصوديوم    ج/ االكسجين          ب/ الهيدروجين   أ/ الكربون 

 

 المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية هي : -12

 

 د/ غير منتظمة    ج/ دربة التبانة   ب/ االهليجية   أ/ السديم

 

 من حاالت المادة لها شكل محدد وتشغل حيزاُ : -13

 د/ الغازية    ج/ شبة السائلة   ب/ السائلة    أ/ الصلبة 

 

 خليط من مادة تذوب في مادة اخرى : -14

 

 د/ المحلول   ج/ المخلوط   ب/ الكتلة   الكثافة  -أ

 

 توجد على يمين الجدول الدوري : -15

 د/ القواعد    ج/ شبة الفلزات  ب/ الغازات النبيلة   أ/ الفلزات 
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 مخلوط مكون من اجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت : -16

 د/ المحلول    ج/ الغروي   ب/ المعلق  أ/ المستحلب 

 

 من استعماالت القواعد : -17

   د/ هضم الطعام     ج/ الحفظ      ب/ النسيج  أ/ مواد التنظيف 

 من طرق فصل المحلول : -18

 د/ الطفو   ج/ التقطير   ب/  النخل   أ/ المغناطيس 

 

 تقع في وسط الجدول الدوري : -19

 د/ اشباه الفلزات  ابية ج/ القلوية التر ب/ الفلزات القلوية   أ/ الفلزات االنتقالية 

 

 أي مما ياتي ليس تغيرا كيميائيا : -20

 د/ تفاعل الكلور مع الصوديوم ج/ تمزيق ورقة   ب/ عفن الخبز   أ/ احتراق الخشب 

 

 تحول ورقة تباع الشمس الزرقاء الى اللون االحمر : -21

 

 د/ الملح   ج/ الكاشف   ب/ القاعدة    أ/ الحمض

 

 ................حمض + قاعدة =  -22

 د/ هيدروكسيد الصوديوم   ج/ ملح  ب/ تباع الشمس     أ/ ماء 

 

 تقع المواد المتعادلة على مقياس الرقم الهيدروجيني عند الرقم : -23

 د/ اربعة    ج/ عشرة   ب/ صفر   أإ/   سبعة 
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 المكان الذي يوجد فيه الجسم : -24

 ع د/ التسار   ج/ الموقع   ب/ السرعة   أ/ الحركة 

 

 قوة تعيق حركة االجسام : -25

 د/ الجاذبية االرضية    ج/ قوة السحب  ب/ قوة االحتكاك   أ/ قوة الدفع 

 

 تقاس القوة بوحدة : -26

 د/ اللتر    ج/ الجرام   ب/  المتر   أ/  النيوتن 

 اذا زاد مقدار قوة غير متزنة في جسم فإن الجسم : -27

 د/ يبقى ساكن  ى سرعتة ج/ يبقى عل  ب/ يتسارع اقل   أ/ يتسارع اكثر 

 

 تراكم جسيمات مشحونة على سطوح االجسام : -28

 د/ مغناطيسية   ج/ كهرباء  ب/ كهرباء متحركة  أ/ كهرباء ساكنة 

 

 مالذي يحمي المنازل من التيار الكهربائي الكبير : -29

 د/ مصادر الكهرباء   ج/ المقاومات   ب/ القواطع الكهربائية   أ/ المقابس  

 

 توصل االجهزة الكهربائية في المنزل بدوائر كهربائية موصولة : -30

 د/ كهرباء ساكنة  ج/ مولد كهربائي   ب / على التوازي   أ/ على التوالي 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

..  

almanahj.com/sa


