
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار الفترة األولى

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

الملف اختبار الفترة األولى

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

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة علوم في الفصل األول

تحميل كتاب الطالب 1

عروض بوربوينت للوحدات الثالثة األولى مع الحل 2

جداول التعلم للعلوم 3

حل اختبر نفسي 4

متابعة مطويات 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/sa/6science1
https://almanahj.com/sa/6science
https://almanahj.com/sa/6
https://almanahj.com/sa
https://almanahj.com
https://almanahj.com/sa/6science1
https://almanahj.com/sa/6science
https://almanahj.com/sa/6
https://almanahj.com/sa
https://almanahj.com
https://almanahj.com/sa/id=276
https://almanahj.com/sa/id=926
https://almanahj.com/sa/id=1682
https://almanahj.com/sa/id=1690
https://almanahj.com/sa/id=1691
http://www.tcpdf.org


 
 
 

 
 

  ْـ 4444نؼبو  األٔلانفصم انذراسٙ  انسبدشنهصف  انؼهٕويبدح (  انفزرح االٔنٗ)  اخزجبر
 

 

 درجخ                 انذرجخ انكهٛخ                                                .............................................................................:  اسى انطبنت / ح
 
 

 

 
 
 

 -: انسؤال األٔل

 -يب انًصطهح انؼهًٙ نهؼجبراد انزبنٛخ :أ( 
 

               . اَزقبل انصفبد يٍ اٜثبء إنٗ األثُبء  (  ..........................................)  -4

 فٙ انًُٕ ٔاالَقسبو ٔانزؼٕٚض . انؼًهٛخ انًسزًرح  (  ..........................................)  -2

                انٕحذح األسبسٛخ نهًخهٕق انحٙ  .  (  ..........................................)  -3

                

 
 

 

 
 -: انخهٛخ انحٕٛاَٛخ ٔانخهٛخ انُجبرٛخ فٙ انجذٔلَقبرٌ ثٍٛ ة ( 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 -: َكًم انفراغبد انزبنٛخج ( 
 

   ..........................................ٔ    ..........................................فٙ إَٔاع االَقسبو فٙ انخالٚب  -4

 يركس انطبقخ فٙ انخهٛخ   ................................................-2

   .......................................... َٕع يٍ إَٔاع انُقم انسهجٙ -3

   ..................................... انصفخ انزٙ رًُغ صفخ أخرٖ فٙ انظٕٓر ْٙ -4

   ........................................................ يجًٕػخ انخالٚب انًزشبثٓخ رشكم -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 :   انصف
  انًـبدح :  

   :  انٕٛو 
 ْـ 4444/     /     انزبرٚخ :  

 انًًهكخ انؼرثٛخ انسؼٕدٚخ
 ٔزارح انزؼهٛى

 .......اإلدارح انؼبيخ نهزؼهٛى ثًُطقخ 
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 انفجٕاد انُٕاِ انجالسزٛذاد انخضراء ٕ٘انجذار انخه ٔجّ انًقبرَخ

     انخهٛخ انحٕٛاَٛخ

     انخهٛخ انُجبرٛخ

 ٚزجغ



 

 -انسؤال انثبَٙ :
 

 :يثبالً نكم يًب ٚهٙ أ ( 

 ...................................                      موروثة صفة -1

 ...................................                                         عضو -2

 ...................................                    مركب موجود في الخلية -3
 

  
 

 -:( أيبو انخبطئخ    Χو انؼجبراد انصحٛحخ ٔأشبرِ )  ( أيب √َضغ أشبرِ ) ب ( 
 

      الخاليا هي الوحدة األساسية للتركيب والوظيفة -1

   التنفس الخلوي ال يتم اال بوجود الضوء         -2

     أول من شاهد الخلية هو روبرت هوك   -3

   ةالنقل النشط هو انتقال المواد عبر األغشية دون الحاجة للطاق -4

   بناء العنكبوت عشه صفة مكتسبة -5

   النواه هي مصدر طاقة الخلية -6
 
 
 

 

 

 -: يب انًٕاد انزٙ ٚحزبج إنٛٓب انُجبد نهقٛبو ثؼًهٛخ انجُبء انضٕئٙج ( 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اَزٓذ االسئهخ
 سكرِ انشًر٘يؼهًخ انًبدح / 
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