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   :ضعيها يف مكاهنا املناسب أمامك جمموعة من املصطلحات السؤال األول: )أ(  •

 ( التلوث  -   املناخ –الرتبة   – الكون  –السديم  –املذنب )

 ...............................................  متوسط احلالة اجلوية يف منطقة جغرافية خالل فرتة زمنية طويلة.  .1

 ...............................................  خليط من فتات الصخور وبقايا النباتات وخملوقات ميتة.  .2

 ...............................................  مجيع األجرام والكواكب والنجوم واملجرات يف الفضاء الشاسع. .3

 ...............................................  رة من اجلليد والصخور تدور حول الشمس. ك .4

 ...............................................  سحابة ضخمة من الغاز والغبار يف الفضاء ، بني النجوم واملجرات.  .5

 ...............................................  إضافة مواد ضارة إىل الرتبة أو املاء أو اهلواء.  .6

 

   :ب( أجيِب حسب املطلوب منِك( - 

  اململكة العربية السعودية.

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 علوم :املادة

 االبتدائي  سادس :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/        /        التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم 

 مدرسة  
 3 الصفحات:عدد 

 الزمن: ساعة ونصف.

 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                   األول 

 فقط ال غير   الثاني

 فقط ال غير   الثالث 

 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 

 -  : التي أمامك متثل نطاقات الرتبة رسمة ال

 كم عدد النطاقات؟  •

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

  املشار إليها باألسهم سّمي النطاقات 

 عىل الرسمة. 
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 لصفحةقلبي اا

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

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

 ..................................... 
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1 
 املنطقة احليوية التي تكثر فيها األشجار املخروطية الدائمة اخلرضة هي: 

 األرايض العشبية الصحراء  التاجيا  التندرا

2 
 املخلوقات احلية التي حتصل عىل غذائها عن طريق قتل خملوقات حية أخرى تسمى: 

 احليوانات الكانسة  احليوانات القارتة  املفرتسات  األعشابآكالت 

3 
 ما نوع الطاقة التي يمكن احلصول عليها من ينابيع املياه الساخنة؟

 طاقة الرياح  الطاقة الشمسية الطاقة احلرارية اجلوفية  الكهروكيميائية 

4 
 عملية حتويل الكتلة احليوية إىل طاقة تنتج عن: 

 املياه اجلارية حركة اهلواء  بقايا النباتات واحليوانات  ضوء الشمس 

5 
 يسمى خط الطول الذي يبني تغري التاريخ: 

 منطقة التوقيت املعياري  خط االستواء خط العرض األساس  خط التاريخ الدويل

6 
 أي مما يأيت ليس من معامل سطح القمر؟

 األودية  الفوهات  اجلبال  املحيطات 

7 
 الكواكب اآلتية أقرب إىل حجم األرض؟أي 

هرة   املشرتي  املريخ  عطارد الزُّ

8 
 أي مما يأيت ليس من أشكال املجرات؟

 غري منتظم  اللولبي اإلهليلجي املربع 

  بسيطة. الغذائية السلسلة ال  استخدمي الكلامت التالية الستكامل( السؤال الثالث: )أ   

 ) م  نتج –  كانس– مستهلك ثاين – قارت  -  حملل( 

 

 

 ما اسم الظاهرة الكونية التي أمامك؟  - 1

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

 سبب حدوث هذه الظاهرة؟ ما  - 2

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

 

 

 

 

  السؤال الثاين: )أ( أكميل اجلدول حسب املطلوب منِك : -   

  اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية:  )ب( اختاري - 

10 

 لصفحةاقلبي ا

10 

 ...............  مستهلك أول   ...............  مستهلك ثالث
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  وجه املقارنة:  الداخلية والكواكب اخلارجية من حيث )ب( قارين بني الكواكب - 

 

 -   :ثم أجيِب عن األسئلة  تأمليها!، أمامك أطوار القمر)ج( 

 ؟5قم  رما طور القمر يف الصورة   -أ

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

 طور........................ عندما يقع القمر بني األرض والشمس يكون يف  - ب

  رابع:السؤال ال  ( ( أمام العبارة الصحيحة و ) ✓ضعي عالمةΧ ) :أمام العبارة اخلاطئة 

 

 

 الكواكب اخلارجية  الكواكب الداخلية  وجه املقارنة

   أكرب الكواكب 

   الرتكيب 

   احلجم 

 )            (  من طرق املحافظة عىل الرتبة استخدام األسمدة.  .1

 )            (  الوقود األحفوري يعد من مصادر الطاقة املتجددة.  .2

 )            (  تسبب جاذبية القمر حدوث املد واجلزر.   .3

 )            (  إذا ترتبت الشمس والقمر واألرض عىل خط مستقيم يكون املد منخفض.  .4

 )            (  . ن اللذان يبقيان الكوكب يف مداره مها اجلاذبية والقصور الذايتالعامال .5

 )            (  الكيلومرت )كم( . لقياس املسافات بني النجوم نستخدم وحدة  .6

 )            (  إذا كان النجم لونه أبيض مْزرق فإنه نجم شديد احلرارة.  .7

 )            (  دوران األرض حول حمورها ينتج عنه تعاقب الفصول األربعة.  .8

 (        )       يستخدم يف املنظار الفلكي الكارس العدسات لتجميع الضوء القادم من اجلرم البعيد.  .9

 )            (  احليوانات التي تتغذى عىل النباتات تسمى آكالت اللحوم.  .10
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 انهتت األس ئةل وهلل امحلد 
 دعوايت لكن ابلتوفيق والنجاح

 معلمة املادة: .............................................. 
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   : ضعيها يف مكاهنا املناسبأمامك جمموعة من املصطلحات السؤال األول: )أ(  •

 ( التلوث - املناخ – الرتبة  –الكون  –السديم  –املذنب )

 املناخ متوسط احلالة اجلوية يف منطقة جغرافية خالل فرتة زمنية طويلة. .1

 الرتبة خليط من فتات الصخور وبقايا النباتات وخملوقات ميتة.  .2

 الكون مجيع األجرام والكواكب والنجوم واملجرات يف الفضاء الشاسع. .3

 املذنب  رة من اجلليد والصخور تدور حول الشمس. ك .4

 السديم  سحابة ضخمة من الغاز والغبار يف الفضاء ، بني النجوم واملجرات. .5

 التلوث إضافة مواد ضارة إىل الرتبة أو املاء أو اهلواء. .6

 

  )أجيِب حسب املطلوب منِك: )ب - 

  اململكة العربية السعودية. 

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 علوم  :املادة 

 االبتدائي سادس :الصف وزارة التعليم. 

 ه 1444/        /        التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم

 مدرسة  
 3 الصفحات:عدد 

 الزمن: ساعة ونصف. 

 https://t.me/Sciences_203                 قناتي                       :    الجلوس:رقم  نموذج اإلجابة                        الطالب:اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة 

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة  رقًما 

    فقط ال غير                  10 األول 

 فقط ال غير 10 الثاني

 فقط ال غير 10 الثالث

 فقط ال غير 10 الرابع 

 فقط ال غير 40 املجموع 

 - :التي أمامك متثل نطاقات الرتبة  رسمةال

 كم عدد النطاقات؟  •

 ثالث نطاقات أو ثالث طبقات        

  املشار إليها باألسهم سّمي النطاقات 

 عىل الرسمة. 

 

10 

 لصفحةقلبي اا

 طبقة الرتبة السطحية 

 طبقة الرتبة حتت السطحية 

 طبقة الصخور

https://t.me/Sciences_203
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1 
 املنطقة احليوية التي تكثر فيها األشجار املخروطية الدائمة اخلرضة هي: 

 األرايض العشبية  الصحراء  التاجيا  ا التندر

2 
 املخلوقات احلية التي حتصل عىل غذائها عن طريق قتل خملوقات حية أخرى تسمى: 

 احليوانات الكانسة احليوانات القارتة  املفرتسات  األعشابآكالت 

3 
 ما نوع الطاقة التي يمكن احلصول عليها من ينابيع املياه الساخنة؟ 

 طاقة الرياح  الطاقة الشمسية  الطاقة احلرارية اجلوفية  الكهروكيميائية 

4 
 عملية حتويل الكتلة احليوية إىل طاقة تنتج عن: 

 املياه اجلارية  حركة اهلواء  بقايا النباتات واحليوانات ضوء الشمس 

5 
 يسمى خط الطول الذي يبني تغري التاريخ: 

 منطقة التوقيت املعياري  خط االستواء  خط العرض األساس  خط التاريخ الدول 

6 
 أي مما يأيت ليس من معامل سطح القمر؟ 

 األودية  الفوهات اجلبال  املحيطات

7 
 الكواكب اآلتية أقرب إىل حجم األرض؟ أي 

هرة   املشرتي  املريخ  عطارد الزُّ

8 
 أي مما يأيت ليس من أشكال املجرات؟ 

 غري منتظم  اللولبي  اإلهليجي  املربع 

 بسيطة.الغذائية السلسلة ال استخدمي الكلامت التالية الستكامل( السؤال الثالث: )أ   

 ) م  نتج – كانس– مستهلك ثاين – قارت - حملل ( 

 

 

 ما اسم الظاهرة الكونية التي أمامك؟  -1

 كسوف الشمس                         

 سبب حدوث هذه الظاهرة؟  ما -2

 قمر بني األرض والشمس وقوع ال             

 

 

 

 

  السؤال الثاين: )أ( أكميل اجلدول حسب املطلوب منِك :-   

  اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: )ب( اختاري- 

10 

 لصفحةاقلبي ا

10 

 منتج مستهلك أول   مستهلك ثاين  مستهلك ثالث 
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  الداخلية والكواكب اخلارجية من حيث وجه املقارنة: )ب( قارين بني الكواكب- 

 

 - :ثم أجيِب عن األسئلة تأمليها!، أمامك أطوار القمر)ج( 

 ؟5قم رما طور القمر يف الصورة  -أ

 طور البدر  

 اق ـــاملح                عندما يقع القمر بني األرض والشمس يكون يف طور  -ب

 رابع:السؤال ال ( ( أمام العبارة الصحيحة و ) ✓ضعي عالمةΧ ) :أمام العبارة اخلاطئة 

 

 

 الكواكب اخلارجية  الكواكب الداخلية  وجه املقارنة 

 كوكب املشرتي  كوكب األرض  أكرب الكواكب 

 لب فلزي  صخري الرتكيب 

   عيدة  ب   قريبة  األقرب إىل الشمس 

 (         ✓)      تخدام األسمدة. ق املحافظة عىل الرتبة اس طرمن  .1

 (       ×)       الوقود األحفوري يعد من مصادر الطاقة املتجددة.  .2

 (        ✓ )        واجلزر. تسبب جاذبية القمر حدوث املد .3

 (      ×)        بت الشمس والقمر واألرض عىل خط مستقيم يكون املد منخفض. إذا ترت .4

 (        ✓)       . ن اللذان يبقيان الكوكب يف مداره مها اجلاذبية والقصور الذايتالعامال .5

 (      ×)        )كم( .   م وحدة الكيلومرتلقياس املسافات بني النجوم نستخد .6

 (        ✓)       شديد احلرارة.فإنه نجم إذا كان النجم لونه أبيض مْزرق   .7

 (      ×)        دوران األرض حول حمورها ينتج عنه تعاقب الفصول األربعة. .8

 (         ✓)      ستخدم يف املنظار الفلكي الكارس العدسات لتجميع الضوء القادم من اجلرم البعيد.ي .9

 (    ×)          حوم.تي تتغذى عىل النباتات تسمى آكالت اللاحليوانات ال  .10

1 2 3 4 5 

10 

 انهتت األس ئةل وهلل امحلد 
 دعوايت لكن ابلتوفيق والنجاح 

مة املادة:    .............................................. معل



 

 المملكة العربية السودية
 وزارة الرتبية والتعليم

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

 ........... ابتدائية

الرحمــن  الله بسـم
 الرحيــم
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 كتابة رقمًا

     1س علوم المادة :

سادسلا  :الصف  2س 
  

 3س       اسم الطالب                                   
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 درجة أربعون 04

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                           
 
 
 
 
 

  

 (   )    تج عن اصطدام االجرام السماوية بسطح القمرالفوهات والجبال القمرية  نا 1

 (   )     الطحالب والنبات في السلسلة الغذائية منتجات 2

 (    )   درجة  11هي منطقة طول عرضها  التوقيت المعياري 3

 (   )    هي أن األرض تدور حول محورها وينتج عنها تعاقب الليل والنهار الدورة اليومية  4

 (   )    النطاق) ج ( من التربة معظمها دبالفي  1

 )      ( من الطرق التي تساعد على حفظ التربة تعتبر األشرطة المتبادلة  6

 )      ( متجددة لكهرومائية من مصادر الطاقة الطاقة ا 7

 )      ( الشبكة الغذائية هو نموذج  يبين تداخالت السالسل الغذائية في النظام البيئي 8

 )      ( اهليجيمجرد درب التبانة  يعتبر شكل 9

 )      (  واألرض مد والجزر بسبب التجاذب بين الشمسيحدث ال 11

   
              

                                                                                                                                                                               
 

 األسد_ الكون_خسوف القمر _ النيزك _ الصحراء_ كسوف الشمس_الراكون_الشهاب( )                             

 عندما تكون األرض في المنتصف بين القمر والشمس فإنه يحدث ............................ 1

 ....................... يحترق قبل أن يخترق الغالف الجويي صغير جسم صخري أو فلز 2

 حيوية تتميز بقلة تساقط األمطار.......................من المناطق ال 3

 جميع االجرام والكواكب والنجوم والمجرات في الفضاء الشاسع ............. 4

  .............................  من األمثلة على القوارت 1

 

 
 أسئلة االختبار النهائي

 الثانيالفصل الدراسي : 
 العام  الدراسي : 

 هـ              1444

 السؤال األول
 

 مام العبارة الخاطئةأ(  X وعالمة )   مام العبارة الصحيحة(أ  √ضع عالمة )   أ

 ضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب ؟ ب

 
   

   02       

    
02 

 
 

01 
3 



 
 
 
 

 ... التربة السطحية  يوجد  -1

 أ وجذور نبات  دبال ب معادن

 ج   صخور  د  جميع ماسبق 

 ...كرة ضخمة من الغازات الملتهبة والمترابطة بفعل الجاذبية هو -2

 أ النيزك ب لنجما

 ج جرم سماوي د  الشهاب

 ...ئية هو نموذج بين كيف تنتقل الطاقة خالل السلسلة الغذا -3

 أ السلسلة الغذائية ب المنتجات 

 ج هرم الطاقة  د شبكة الغذائية ال

 ...هي عبارة عن تجمع عدد من النجوم ويأخذ شكال ظاهريا في السماء :-4

 أ  المجرة ب المجموعة النجمية 

 ج المجموعة الشمسية د  النجم

 يدور القمر حول األرض لمدة .. -1

 أ ساعة 42 ب يوم

 ج نةس د شهر
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           ................................................................................................................. 

 

 أنتهت األسئلة متنياتي لكم بالتوفيق                                                     
   αвυ яαĸαи                                                       

 الكواكب الخارجية الكواكب الداخلية

  

 الثانيالسؤال 
 

  ضع دائرة على الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  لكل مما يلي :
 
01 
01 

 الثالثالسؤال 
 

 ؟ الكواكب الداخلية والخارجية  ارن بين ق أ
 
 
     01 
01      
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 ب نتج عن دوران القمر حول األرض؟ماذا ي

 
2 
2 
 ج اكتب سلسلة غذائية على اليابسة ؟ 3

 
 

4 


