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 أسئلة اختبارات تعزيز المهارات

 علوم المادة
 ابتدائي سادس المرحلة التعليمية

 

 13413 يوضح العالقة بين الشغل والطاقة. المهارة
 يقاس الشغل والطاقة بوحدة:

 جول كجم نيوتن نيوتن/ متر

نها التردد، وحدة  المهارة د خصائص الصوت، ويضم ِّ يحد ِّ
 13417 الصوت، والصدى، والتضاغط، والتخلخل.

 تتأثر سرعة انتقال الصوت بـ:

نوع مادة الوسط ودرجة  لتضاغط والتخلخلا التردد واالمتصاص االنعكاس والصدى
 الحرارة

 13399 يوضح كيف يثور البركان. المهارة
 للثوران مستقبالً هي البراكين:أقل البراكين احتماالً 

 الثائرة الساكنة الهامدة النشطة
 13394 يصف مراحل التحول الكامل والتحول الناقص. المهارة

 ما عدد مراحل التحول الكامل؟
2 3 4 5 

 13414 يتعرف أنواع اآلالت البسيطة. المهارة
 إذا كان للعجلة قضيب يدور حول المحور فإن المحور يُعد:

 نقطة الجهد نقطة االرتكاز ذراع القوة القوة الناتجة

يبين مراحل دورة كل من الماء، والكربون،  المهارة
 13396 والنيتروجين في الطبيعة، وأهميتها.

 أي العوامل اآلتية ضروري إلحداث التغير في دورة الماء؟
 النتروجين البكتيريا الرياح الشمس

 المهارة
في كل من المملكة النباتية يصف المخلوقات الحية 

والمملكة الحيوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكتيريا 
 ومملكة الفطريات.

13391 

 تسمى النباتات التي ال تنمو لها أزهاراً وبذورها قاسية:
 سرخسيات ال بذرية معراة البذور مغطاة البذور

يعرف أن الضوء يمكن أن ينعكس أو ينكسر، وأن له  المهارة
 13418 أطواال موجية مختلفة وألوانا مختلفة.

 األداة التي تُفرق األشعة الضوئية المنكسرة هي:
 المنشور الزجاجي المرآة المستوية العدسة المقعرة العدسة المحدبة

 13412 يتعرف على كيفية اكتشاف حدوث تفاعل كيميائي المهارة
 المركب الذي يشوه الفلز هو:

 ثاني أكسيد الكربون أكسيد الفلز الرواسب لحمضا
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يصف أفكارا حول أسباب تلوث كل من الهواء والماء  المهارة
 13403 وحمايتهما.

 المرحلة األولى من مراحل تنقية مياه الصرف الصحي في محطات المعالجة تبدأ بــــــ :
 الترشيح الترسيب التعقيم التصفية
 13408 وخواصها.يصف بعض العناصر الشائعة  المهارة

 أكثر عنصرين شيوعاً في الكون هما:
 الكربون والكالسيوم األلمومنيوم والنيتروجين الصوديوم واألكسجين الهيدروجين والهيليوم

 13401 يناقش العالقة بين التعرية والتجوية والترسيب. المهارة
 أي مما يلي يسبب التجوية الكيميائية؟

 الرياح الجليد الحرارةدرجة  األمطار الحمضية

 13406 يلخص العوامل المؤثرة في المناخ. المهارة

 يتأثر المناخ بالتيارات المائية.

   خطأ صح

 13393 يقارن بين التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي. المهارة

 في التكاثر الجنسي يتطلب وجود زوجين )ذكر وأنثى(.

   خطأ صح

األرض وميل محورها في  يوضح كيف يؤثر شكل المهارة
 13405 اختالف درجات الحرارة وتكون الرياح.

 تنشأ الرياح العالمية عندما يَسخن الهواء حول المناطق القريبة من خط االستواء أكثر من المناطق البعيدة عنه.

   خطأ صح

يصف تركيب الجذور والسيقان واألوراق، ويبين  المهارة
 13392 وظائفها.

 األوراق دوراً هاماً في تثبيت النبات في التربة.تؤدي 

   خطأ صح

 المهارة
يعرف أن المركبات تتكون من عنصرين أو أكثر، 
وهي تختلف في خصائصها عن خصائص العناصر 

 المكونة لها.
13411 

 عند اتحاد عنصرين يتكون مركب تختلف صفاته عن صفات العناصر المكونة له.

   خطأ صح

يوضح المقصود بكل من: الموطن، واإلطار البيئي،  المهارة
 13395 والتكافل، والتعايش، وتبادل المنفعة والتطفل.

 تسمى العوامل التي تتحكم في نمو النباتات والحيوانات السعة التحملية.

   خطأ صح

 13398 يعرف أغلفة األرض. المهارة

 الستار هو المنطقة التي تلي القشرة أرضية.

   خطأ صح

 13410 يصف خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات. المهارة

 توصيل الحرارة والكهرباء صفة مشتركة بين جميع الفلزات.

   خطأ صح
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