
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

6/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/6science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/6science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أمل الحربي  اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 قمهر ات األسرسٌةفً ا قمردة اقعيوم تخبار  اقبايًاال      
 قيصف اقسردس

 

 مدًوىذاإلتقان الدرجةذادلدًحقة الدرجة ادلهاراتذاألساسوة

ذذذذذكرذنصذنظروةذاخللوة.ذ-1

الًمووزذبنيذعملويتذاليناءذالضوئيذوالًنفسذذ-2
ذلوي.اخل

ذذذ

اإلنقدامذادلنصفذواإلنقدامذذبنيادلقارنةذذ-3
ذ.ادلًداوي

ذذذ

ذذذذادلًنحوةذوالصفةذالدائدةذالصفةذبنيذادلقارنةذ-4

ذموؤدوهاذجدذذكرذبعضذالوظائفذاليتذ-5
ذ..ادلدؤولةذهزةاألجذدموةادلخلوقذاحليذوت

ذذذ

ذذذذبناءذهرمذالطاقةذيفذنظامذاليوىيذما.ذ-6
 

 

 

 ربيمعلمة املادة: أمل احل
 

 

 

 

 

 اقمميكة اقع اٌة اقسعودٌة

 وزا ة اقبعيٌم

 أدا ة اقبعيٌم امنطبة اقبصٌم

 مكبب اقبعيٌم شمرل ا ٌدة

اقمد سة االابدائٌة اقثرمنة 
واقتخمسون
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 اقفصل اقد اسً األول-اإلتخبار  اقبايً قمردة اقعيوم فً اقمهر ات األسرسٌة           

 أسم اقطرقاة.................................................................................
 

 ٌة.اقتخي اقنظ ٌة نص ذك     

 اقمحروقة األوقى:

 س/ أذكري نص نظرٌة الخلٌة

1- 

2- 

3- 

 : الثانٌة المحاولة

 .الخاطئة العبارة أمام( Xعالمة)و الصحٌحة العبارات أمام(√ ) عالمة ضعً

 )   (فقط واحده خلٌة من تتكون الحٌة المخلوقات جمٌع -1

 )    ( موجودة خالٌا عن الخالٌا تنتج -2

 

 اقتخيوي واقبنفس اقضوئً رءاقان عميٌبً اٌن اقبمٌٌز                            ت
 : األولى المحاولة

 :المناسبة بالكلمات التالٌة الفراغات أكملً 

 ..................و..............و.............. ھً الضوئً البناء عملٌة نواتج - أ

 ..................و...................... ھً التنفس عملٌة نواتج - ب

 : الثانٌة المحاولة

 :من كال مثلً

 ؟ بسٌطة لةمعاد فً التنفس وعملٌة الضوئً البناء عملٌة -1
.................................................................................................

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

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

 اقمميكة اقع اٌة اقسعودٌة

 اقبعيٌموزا ة 

  ة اقبعيٌم امحرفظة اقبصٌمإدا

:االابدائٌة اقثرمنة مد سة اق
 واقتخمسون

 اقمردة : عيــــــوم

 اابدائً قسردساقصف : ا

 1:رقم لمهارة العالجٌة الخطة

 2:رقم لمهارة العالجٌة الخطة
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 اقمبسروي واإلنبسرم اقمنصف اإلنبسرم اٌن اقمبر نة                            

 ولى:األ المحاولة

 ؟ المتساوي واإلنقسام المنصف االنقسام من كال بٌن االختالف هأوج بذكر قارنًس/

 المتساوياألنقسام  المنصفاألنقسام 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اآلتٌة العبارات أمام خطأ أو صح كلمة ضعً : ثانٌةال المحاولة

 )   ( الجنسٌة الخالٌا فً المتساوي االنقسام ٌحدث -1

 )      ( 64 الجسمٌة الخالٌا فً الكروموسومات عدد -2

 

 اقمبنحٌة واقصفة اقسرئدة اقصفة اٌن اقمبر نة                     

 ولى:األ المحاولة

 :األتٌة الفراغات أكملً س/

 ............................................................. التً الصفة ھً السائدة الصفة -1
 ............................................................المتنحٌة ھً الصفة التًالصفة  -2

 :ثانٌةال المحاولة

 .ةالخاطئ العبارة أمام( Xعالمة)و الصحٌحة العبارات أمام(√ ) عالمة ضعً

 (   ) .والعٌون الشعر لون اإلنسان فً ائدةالس الصفات من -1

 )    (.الصفراء القرون و البٌضاء األزھار المتنحٌة الصفات من -2

 

 هزةاألج سمٌةاقمتخيوق اقحً وب مٌؤدٌهر جس ذك  اعض اقوظرئف اقبً                             
 ..اقمسؤوقة

 ولى.األ المحاولة

 :األتٌة الفراغات أكملً س/

 .بسٌطة ومركبات أجزاء الى هوتفكٌك الغذاء ابتالع فٌها ٌتم عملٌة.................... -1

 الفضالت من الجسم تخلٌص فٌها ٌتم عملٌة.................... -2

 4:رقم لمهارة العالجٌة الخطة

 5:رقم لمهارة العالجٌة الخطة

 3:رقم لمهارة العالجٌة الخطة
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 .ثانٌةال المحاولة

 .ةالخاطئ العبارة أمام( Xعالمة)و الصحٌحة العبارات أمام(√ ) عالمة ضعً

 )   (الجسم فً والفضالت والجلوكوز األكسجٌن ومنها ةالمهم المواد حركة الدورانً الجهاز -1

 )    ( واألوتار والرئتٌن العظام من الهٌكلً الجهاز ٌتكون -2

 )    ( الجلوكوز جزٌئات فً المختزنة قةالطا اطالق عملٌةھو األخراج  -3

 

 مر اٌئً نظرم فً طرقة ھ م انرء

 ( الماء تحت ام الٌابسة على) سواء بٌئً نظام أي فً الطاقة ھرم ارسمً : األولى لمحاولة     

 

                          

 

 

 

 

 ثانٌة:ال المحاولة

 : التالٌة المفردات بإحدى ةالتالٌ الفراغات أكملً

 (1المستهلكات– المنتجات- 2 المستهلكات)

 .الغذائً الهرم قاعدة................... تشكل -1
 .مباشرة المنتجات على تتغذى حٌث.............. الثانً المستوى وٌحتل -2

 الحٌوانات بعض على تتغذى حٌث.................... الثالث المستوى وٌحتل -3

 األخرى
 

 

 

 األسئية مع أطٌب األمنٌرت ارقبوفٌقانبهت 

 

 

 

 6:رقم لمهارة العالجٌة الخطة


