


 1الصفحة  

 هـ1444العام الدراسي  األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس:  .............................................. اسم الطالبة: 

    

 السؤال األول:  

 

 أمامك مجموعة من المصطلحات اختاري المناسب ثم اكتبيه أمام كل تعريف: ( ب ) 

 (االقتران  –الهضم   –التلقيح  – العضو  – دورة الخلية )

 ...............................................  مجموعة من نسيجين مختلفين تعمل معًا للقيام بوظيفة محددة. .1

 ...............................................  عملية مستمرة لنمو الخاليا وانقسامها وتعويض التالف منها.  .2

 ...............................................  انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في الزهرة.  .3

 ... ............................................ عملية يلتحم فيها مخلوقان حيَّان ويتبادالن المادة الوراثية تسمى   .4

 ...............................................  عملية يتم فيها ابتالع الغذاء وتفكيكه إلى أجزاء بسيطة.  .5

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 ابتدائي سادس :   الصف  
 : علوم   المادة    

 ة ونصف ساعالزمن   : 
 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة رقم السؤال  

 كتابة  رقًما 

    غير   فقط ال                  األول 

 غير   فقط ال   الثاني 

 غير   فقط ال   الثالث

    غير   فقط ال   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:     )أ( ضعي عالمة )  

 )              (  أول من شاهد الخلية هو العالم روبرت هوك.  -1

 )              (  يتم انتقال جزئيات الماء عبر العشاء البالزمي للخلية بواسطة االنتشار.   -2

 )              (  تتم عملية البناء الضوئي داخل البالستيدات الخضراء.  -3

 )              (  الصفة التي تمنع صفة أخرى من الظهور تسمى الصفة المتنحية.  -4

 )              (  تتكاثر النباتات الالبذرية بواسطة األبواغ.   -5

 )              (  من طرق تكاثر الطالئعيات التبرعم.  -6

 )              (  يتم تبادل الغازات في البرمائيات بواسطة الخياشيم والجلد.  -7

 (   )              من المخلوقات الحية الثابتة درجة الحرارة األسماك.  -8

 )              (  األربطة نسيج يربط بين العظام بعضها ببعض.  -9

 )              (  مهارة اللعب بالكرة عند الدلفين تعد سلوك مكتسب.  - 10
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 2الصفحة  

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )أ(  السؤال الثاني:

1.  
 النسيج الذي ينقل الرسائل في الجسم هو النسيج؟ 

 العضلي ▢ هضميال ▢ طالئي ال ▢ عصبي ال ▢

2.  
 تركيب في الخلية يشبه الكيس يخزن الماء والغذاء والفضالت ؟ 

   ه بالستيد ال ▢ ميتوكندريا ال ▢ نواة ال ▢ فجوات ال ▢

3.  
 تركيب يوجد في الخلية النباتية وال يوجد في الخلية الحيوانية؟ 

 الميتوكندريا   ▢ النواة   ▢ السيتوبالزم  ▢ الجدار الخلوي  ▢

4.  
 المخلوق الحي في أفضل الظروف هي: أطول فترة زمنية يعيشها 

 دورة الخلية  ▢ العمر  ▢ مدة الحياة   ▢ دورة الحياة   ▢

5.  
 جزء من النبات يثبته في التربة ويخزن الغذاء ويمتص الماء واألمالح المعدنية؟ 

 ألزهار ا ▢ ساقال ▢ الجذور   ▢ األوراق  ▢

6.  
 مخلوقات حية وحيدة الخلية تعيش في الظروف القاسية على األرض؟ 

 فطريات ال ▢ طالئعيات ال ▢ البدائيات  ▢ بكتيريا ال ▢

7.  
 مواد كيميائية تفرز في الدم مباشرة وتغير أنشطة الجسم؟

 األحماض  ▢ دهون ال ▢ الهرمونات  ▢ سكريات ال ▢

8.  
 جهاز الدوران في المفصليات من النوع؟ 

 جميع ما سبق  ▢ مفتوح والمغلقال ▢ المغلق ▢ المفتوح  ▢

9.  
 العصبي؟ أي مما يلي ال يعد من أعضاء الجهاز 

 الحبل الشوكي  ▢ األعصاب  ▢ الدماغ ▢ الدم ▢

10.  
 تتحكم في الصفات تراكيب في الخلية تسمى ؟ 

 الفجوة  ▢ سيتوبالزم  ال ▢ نواة  ال ▢ جينات ال ▢

 

 العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(:  اختاري من )ب( 

 )ب( الرقم )أ(

 منها. مادة نقية ال يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط   النقل السلبي  -1

 مركبات كيميائية تزود الخاليا بالطاقة.   نقل النشط ال  -2

 مركبات كيميائية ضرورية لنمو الخاليا وتجديدها.   بروتينات ال  -3

 انتقال المواد عبر الغشاء البالزمي وتحتاج إلى طاقة لحدوثه.   لكربوهيدرات ا-4

 الحاجة إلى الطاقة. حركة المواد عبر الغشاء البالزمي دون   العنصر   -5

 مادة تتكون باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر.   
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 3الصفحة  

 لسؤال الثالث: ا

 قارني بين االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف حسب وجه المقارنة؟ ( أ)

 عدد الخاليا الناتجة  عدد االنقسامات  مكان الحدوث  وجه المقارنة 

    االنقسام المتساوي 

    االنقسام المنصف 

 

 

 

 ؟ أعطي مثال لكل مما يلي )ب( 

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

 مخلوق حي دقيق             ....................................  -2

 
 -   :عن األسئلة التاليةاجيِب   )ج(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ أمامك اسم الجهاز الذي 
 

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

 

  وظيفة الجهاز الذي أمامك؟ 

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

10 

 انتهت األسئلة طالبتي الجميلة

 بد
ِ

 م التوفيق والنجاحوامع تمنياتي لك

 معلمة المادة 



 1الصفحة  

 هـ1444العام الدراسي  األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس:  .............................................. اسم الطالبة: 

    

 السؤال األول:  

 

 أمامك مجموعة من المصطلحات اختاري المناسب ثم اكتبيه أمام كل تعريف: ( ب ) 

 (االقتران  –الهضم   –التلقيح  – العضو  – دورة الخلية )

 العضو مجموعة من نسيجين مختلفين تعمل معًا للقيام بوظيفة محددة. .1

 دورة الخلية عملية مستمرة لنمو الخاليا وانقسامها وتعويض التالف منها.  .2

 التلقيح انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في الزهرة.  .3

 االقتران  عملية يلتحم فيها مخلوقان حيَّان ويتبادالن المادة الوراثية تسمى   .4

 الهضم عملية يتم فيها ابتالع الغذاء وتفكيكه إلى أجزاء بسيطة.  .5

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 ابتدائي سادس :   الصف  
 : علوم   المادة    

 ة ونصف ساعالزمن   : 
 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة رقم السؤال  

 كتابة  رقًما 

    غير   فقط ال                  األول 

 غير   فقط ال   الثاني 

 غير   فقط ال   الثالث

    غير   فقط ال   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:     )أ( ضعي عالمة )  

 )              (  أول من شاهد الخلية هو العالم روبرت هوك.  -1

 )              (  يتم انتقال جزئيات الماء عبر العشاء البالزمي للخلية بواسطة االنتشار.   -2

 )              (  تتم عملية البناء الضوئي داخل البالستيدات الخضراء.  -3

 )              (  الصفة التي تمنع صفة أخرى من الظهور تسمى الصفة المتنحية.  -4

 )              (  تتكاثر النباتات الالبذرية بواسطة األبواغ.   -5

 )              (  من طرق تكاثر الطالئعيات التبرعم.  -6

 )              (  يتم تبادل الغازات في البرمائيات بواسطة الخياشيم والجلد.  -7

 (   )              من المخلوقات الحية الثابتة درجة الحرارة األسماك.  -8

 )              (  األربطة نسيج يربط بين العظام بعضها ببعض.  -9

 )              (  مهارة اللعب بالكرة عند الدلفين تعد سلوك مكتسب.  - 10
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 اإلجابة نموذج 



 2الصفحة  

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )أ(  السؤال الثاني:

1.  
 النسيج الذي ينقل الرسائل في الجسم هو النسيج؟ 

 العضلي ▢ هضميال ▢ طالئي ال ▢ عصبي ال ▢

2.  
 تركيب في الخلية يشبه الكيس يخزن الماء والغذاء والفضالت ؟ 

   ه بالستيد ال ▢ ميتوكندريا ال ▢ نواة ال ▢ فجوات ال ▢

3.  
 تركيب يوجد في الخلية النباتية وال يوجد في الخلية الحيوانية؟ 

 الميتوكندريا   ▢ النواة   ▢ السيتوبالزم  ▢ الجدار الخلوي  ▢

4.  
 المخلوق الحي في أفضل الظروف هي: أطول فترة زمنية يعيشها 

 دورة الخلية  ▢ العمر  ▢ مدة الحياة   ▢ دورة الحياة   ▢

5.  
 جزء من النبات يثبته في التربة ويخزن الغذاء ويمتص الماء واألمالح المعدنية؟ 

 ألزهار ا ▢ ساقال ▢ الجذور   ▢ األوراق  ▢

6.  
 مخلوقات حية وحيدة الخلية تعيش في الظروف القاسية على األرض؟ 

 فطريات ال ▢ طالئعيات ال ▢ البدائيات  ▢ بكتيريا ال ▢

7.  
 مواد كيميائية تفرز في الدم مباشرة وتغير أنشطة الجسم؟

 األحماض  ▢ دهون ال ▢ الهرمونات  ▢ سكريات ال ▢

8.  
 جهاز الدوران في المفصليات من النوع؟ 

 جميع ما سبق  ▢ مفتوح والمغلقال ▢ المغلق ▢ المفتوح  ▢

9.  
 العصبي؟ من أعضاء الجهاز  ال يعد أي مما يلي 

 الحبل الشوكي  ▢ األعصاب  ▢ الدماغ ▢ الدم ▢

10.  
 تتحكم في الصفات تراكيب في الخلية تسمى ؟ 

 الفجوة  ▢ سيتوبالزم  ال ▢ نواة  ال ▢ جينات ال ▢

 

 العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(:  اختاري من )ب( 

 )ب( الرقم )أ(

 منها. مادة نقية ال يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط  5 النقل السلبي  -1

 مركبات كيميائية تزود الخاليا بالطاقة.  4 نقل النشط ال  -2

 مركبات كيميائية ضرورية لنمو الخاليا وتجديدها.  3 بروتينات ال  -3

 انتقال المواد عبر الغشاء البالزمي وتحتاج إلى طاقة لحدوثه.  2 لكربوهيدرات ا-4

 الحاجة إلى الطاقة. حركة المواد عبر الغشاء البالزمي دون  1 العنصر   -5

 مادة تتكون باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر.   
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 3الصفحة  

 لسؤال الثالث: ا

 قارني بين االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف حسب وجه المقارنة؟ ( أ)

 عدد الخاليا الناتجة  عدد االنقسامات  مكان الحدوث  وجه المقارنة 

 2 1 في الخاليا الجسمية   االنقسام المتساوي 

 4 2 في الخاليا الجنسية   االنقسام المنصف 

 

 

 

 ؟ أعطي مثال لكل مما يلي )ب( 

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

 مخلوق حي دقيق             ....................................  -2

 
 -   :عن األسئلة التاليةاجيِب   )ج(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ أمامك اسم الجهاز الذي 
 

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

 

  وظيفة الجهاز الذي أمامك؟ 

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

10 

 انتهت األسئلة طالبتي الجميلة

 بد
ِ

 م التوفيق والنجاحوامع تمنياتي لك

 معلمة المادة 

 لون الشعر ، الطول ، لون العيون ، الخ

 البكتيريا ، البدائيات ، الطالئعيات ، الخ

 الجهاز التنفسي 

 من ثاني أكسيد الكربون  ألكسجين وتخليصهاتزويد خاليا الجسم با



 

 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

............................... م إدارة التعلي  
  ............................مكتب التعليم 

......................  مدرسة  

 

  
 

 

 

 

 

:..............................................................................  الطالبأسم   ..........................................  رقم اجللوس  

 

الدرجة  
 رقما  

الدرجة   
 كتابتا  

 التوقيع  أسم املراجع  التوقيع  أسم املصحح  

     

 : مجموعة خاليا متشابهة تؤدي الوظيفة نفسها  -1

 جهاز  -د عضو -ج نسيج -ب خلية -أ

 :  باتية عن الحيوانية بوجودتختلف الخلية الن -2

 السيتوبالزم  -د الفجوة  -ج البالستيدات  -ب النواة  -أ

 : املخلوقات الحية التي تستخدم الخياشيم والجلد في تنفسها هي  -3

 الزواحف  -د الثديات  -ج البرمائيات  -ب الطيور  -أ

 :  التركيب لذي يفرز األنزيمات في عفن الخبز هو  -4

 الهرمون  -د نسجةاأل -ج الخاليا  -ب الخيوط الفطرية -أ

 :  الصفة التي تمنع صفة اخرى من الظهور  -5

 مكتسبة  -د صفة متنحية  -ج صفة موروثة -ب صفة سائدة  -أ

 :  من أنواع النقل السلبي -6

 التزان  -د البناء الضوئي  -ج التنفس الخلوي  -ب نتشار ال  -أ

 : تتكاثر النباتات الالبذرية  بواسطة -7

 الثمار  -د األزهار  -ج لبذور ا -ب األبواغ  -أ

 : جذور تنمو إلى اعماق كبيرة في التربة -8

 يةورق -د جذور هوائية -ج ليفية -ب جذور وتدية -أ

 :نبات يخزن الغذاء في الجذور  -9

 النعناع  -د امللوخية  -ج العدس -ب بطاط ال -أ

 حي وحيـد الخليـة : مخلوق  -10

 الفطريات  -د النباتات  -ج الحيوانات  -ب بكتيريا ال -أ

 املادة : علـوم 
 التاريخ :     

االبتدائي  سادسالصف : ال  
ة ونصفالزمن : ساع  

هـ   4144  للعام الدراس ي ول )الدور األول( الفصل الدراس ي األ  اختبار مادة )العلوم(   

-اختر اإلجابة الصحيحة من بين ما يلي :السؤال األول :    

 

 

 

10 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

  

 

 ) ب (   ) أ ( 

نسيج عصبي   -1 عنصرين أو أكثر . مادة تتكون من أتحاد  ....................    

لتنفسي الجهاز ا -2 الخاليا بالطاقة . تزود  ....................    

يدرات الكربوه -3  ينقل الرسائل في الجسم .  ....................  

ب المرك -4  تزويد الجسم باألكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون .  ....................  
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 السؤال الثاني : ىى                
 -:  ( أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي   X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √)  أ/ضع عالمة                 

.      التنفس الخلوي ال يتم إال بوجود الضوء 1   

.    بناء العنكبوت عشه صفه مكتسبةا 2   

.    النواه هي مصدر طاقة الخلية 3   

.    الخاليا هي الوحدة األساسية للتركيب والوظيفة 4   

.أول من شاهد الخلية هو روبرت هوك 5  

 

 

.  ية باستخدام طاقة الخلية هو نقل نشطانتقال المواد عبر األغش 6   

.   االقتران عملية جنسية تلتحم فيها المخلوقات الحية مع بعض 7   

    .    الثديات والطيور من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة 8

    .   يعمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء 9

  الفجوات تخزن الماء والغذاء في الخلية . 10

 
  -ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية : /ب 

( خليةال,  تكاثرال,  تنفسال,  بذرةال, هرمون) ال  

. الوحدة األساسية للمخلوق الحي)  .......................................  (  --1  

. تفرزها الغدد الصماء في الدم ةمادة كيميائي)  .......................................  (  -2  

أنتاج أفراد من النوع نفسه .)  .......................................  (  -3  

.عملية أطالق الطاقة المختزنة في جزئيات الجلكوز )  .......................................  (  -4  

. تركيب يحتوي على نبات صغير ويخزن الغذاء)  .......................................  (  -5  

-نصل العمود ) أ ( بما يناسبه من  العمود ) ب ( : /أ السؤال الثالث :   

 انتهت األسئلة،  

 

 

 

 

_________ 
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   - ضع مثاالً لكل من : –  ب 

 

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

............... .... ............                     مخلوق حي دقيق   -2  

............... .... ............     عضو في الجهاز الهضمي  -3  

   - من : ما وظيفة كالً  –    ج

 

   ............................. ...... ....                    األوراق  -1

............... .... ... .................                العضالت -2  

............... .............. .........    الجهاز العصبي -3  



 

ىالمملكةىالعربوةىالدودوة
 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة الرتبية والتعليم ......
 بـ.......مكتب التعليم 

 ئية........ابتدا

الرحمــنىىاللهىبدـم
 الرحوــم

 
 
 
 
 

ىىىىى
ىىىىى
ىىىى

ال
دؤ

ال
 

 الدرجـــة

حح
مص
ال

 

راج
الم

ع
 

 كتابة رقمًا

     1سىعلومىالمادةى:

ى:الصف دادسال   2س 
  

ى3سىىىىىىىادمىالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ى
 

  

ى
 

 

 رقمىالجلوسى
ىىىى

  
جم

لم
ا

ع
و

 

   

ىدرجةىأربعون 44

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                                 
 
 
 
 
 

  

 (   )    تستطٌع الفطرٌات صنع غذائها بنفسها 1

 (   )    ٌعمل الجهاز العصبً مع جهاز الغدد الصماء 2

 (    )   ٌقصد بدورة الخلٌة هً العملٌة المستمرة من النمو واالنقسام والتعوٌض 3

 (     )  توجد البالستٌدات فً الخلٌة النباتٌة  4

 (   )    تنتج اربع خالٌا فً كل خلٌة نصف العدد االصلً من الكروموسومات سام المنصففً االنق 5

 )      ( من الحٌوانات ثابتة درجة الحرارة سما األ 6

 )      ( تشكل جهاز حٌوي مجموعة أنسجة 7

 )      ( العضالت مع العظام  بأوتار مرنة قوٌة  ظمترتبط مع 8

 )      ( مكتسبةتعتبر صفة  ان وهواٌة كرة السلةاتق 9

 )      (   أول من شاهد الخلٌة هو العالم شالٌدن 11

   
              

                                                                                                                                                                               
 

                           
 :. الصفات الوراثٌة(  -،النقل السلبً -،التلقٌح الذاتً -،الجهاز االخراجً -الخلٌة ،-، )االنتخاب الطبٌعً                

 ............(.................. )                                  أصغرتركٌب فً المخلوقات الحٌة هً -1
 ...........(..)..................            حركة المواد فً الجسم عبر اغشٌة دون استخدام الطاقة -2
 .......(...........).............   عملٌة تكٌف الكائنات بفضل امتالكها خصائص تمكنها من العٌش -3
 ...(...........................).          تقال حبوب اللقاح من المت  الى المٌسم فً نفس الزهرة  ان -4
 ........(....................)... الجسم من الفضالت                               هً عملٌة تخلٌص  -5
 ........(.......)................                        الصفات التً تنتقل من اآلباء إلى األبناء       -6
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 السؤال األول
 

 اطئةمام العبارة الخ(أ  X وعالمة )   مام العبارة الصحٌحة(أ  √ضع عالمة )   أ

 ضع الكلمة المناسبة فً الفراغ المناسب فٌما ٌلً؟ ب
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 ... درجة الحرارة متغٌر مخلوق حً  -1

 أ الضفدع ب الثعلب

 ج    سمك القرش د  التمساح 

 ...عتبر صفة ٌ الشعور بالجوع -2

 أ موروثة ب مكتسبة

 ج غريزة د متنحية

 ... نبات ٌخزن الغذاء فً جذوره -3

 أ الجزر ب  العدس

 ج الملوخية د البطاطا

 ... تنقسم الخلٌة فً االنقسام المتساوي :-4

 أ  مرة ب مرتين

 ج ثالث مرات  د  أربع مرات

 ... فً الخلٌة هووظٌفة الفجوات العصارٌة  -5

 أ تخزين الماء ب تتحكم بالخلية 

 ج تحمي الخلية  د مركز الطاقة 

 
 
 
 
 
 

                                   

 نقسام المتساوياال نقسام المنصفاال

  

 
 
 

 -ب ( مثاال لكل من :        
 ....................................... صفة موروثة                                      -1
 ................مركب موجود في الخلية                                ....................... -2
 مخلوق حي دليك                                         ....................................... -3
 عضو في الجهاز الهضمي                              ....................................... -4

 
                  

 
 

 الثانًالسؤال 
 

 ضع دائرة على الحرف الذي ٌسبك اإلجابة الصحٌحة  لكل مما ٌلً :
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 الثالثالسؤال 
 

 ؟ما الفرق بٌن االنمسام المتساوي واالنمسام المنصف أ
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  ب  ؟   ًاذكر مثال واحد لكل مما ٌل
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 أبو راكان                                                              

 الخلٌة الحٌوانٌة الخلٌة النباتٌة وجه الممارنةأ

   جدار الخلٌة-0

 البالستٌدات-2
 الخضراء

  

   النواة-3

 انتهت االسئلة مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌك والنجاح    

 ج
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 لارن بٌن الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة 


