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 سادسالصف ال

 الشعبة :                                       األسم : ________________________           

 2018-9-25التاريخ :                                             العلوم                           اختبار 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي::  السؤال األول

 :أي جزء من االستفسار العلمي لم يستخدم في دراسة رحلة رجل الثلج .1

A. صياغة االستنتاجات B .تدوين المالحضات  C .وضع الفرضية و التوقع  D .تصميم نموذج على الحاسوب 

 :ما أفضل وصف للمتغير المستقل .2

A.  اختبارليس في كل   B .يغيره الباجث        C .تقيسه أثناء االختبار      D .يظل كما هو في كل اختبار 

 :المواد في حالتها الطبيعية تسمى. 3    

A. المواد الخام        B .المواد المعالجة        C. المواد المصنعة           D .المواد االصطناعية 

 :شكلها ثم العودة لشكلها األصلي هيقدرة المادة على التمدد خارج نطاق  .4

A. الليونة              B .المرونة                 C .الصالبة                   D .القوة 

 :فوالذ المقاوم للصدأ هو مزيج من الحديد و الكروم و النيكل حيث يعتبر مثاال علىال .5

.Aبوليمراتلا          B .الخزفيات               C.                    السبائك D .المادة المؤلفة 

 ؟أكمل الجداول التالية: السؤال الثاني

(1)  (2)  (3) 

تحتوي التجربة المضبوطة على 
 مجموعتين هما:

في التجربة المضبوطة نوعين من  
 المتغيرات هما:

يتم تحديد قوة المادة من خالل  
 تحملها للقوى المختلفة مثل

 التجريبيةالمجموعة .1

 

 مجموعة الضبط.2

 المتغير المستقل.1 

 

 المتغير التابع .3

  الشد .1 

  االنضغاط.2

  القص .4

  االنثناء .5

ــدة   ـــ ــــة المتـحــ ــــ  دولة اإلمـــــــارات العـربـيـ
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 : أكمل الفراغ في ما يلي بما يناسبه من الجدول التالي:السؤال الثالث

 الكربون المشع األداة المهارة دبي
 التكنولوجيا المتغير التابع السبيكة يكانيكيةمالخواص ال

 

 . المتغير التابع العامل الذي تقيسة أو تالحظة أثناء تجربة ما يسمى  .1

 .لتحديد عمر رجل الثلج الكربون المشع يستخدم التأريخ بــ .2

 . دبيتقع منطقة ساروق الحديد جنوب امارة  .3

 .المهارة ببراعة هيالقدرة النتاجة عن دمج المعرفة بالممارسة العملية لتأدية نشاط ما  .4

 . التكنولوجياهي  تطبيق المعرفة العلمية لمنفعة البشر .5

 . األداةجهاز يزيد القدرة على أداء العمل  .6

 . الخواص الميكانيكيهتسمى الخواص التي تحدد كيفية استجابة المادة للقوى:  .7

 : هي مزيج من فلزين أو أكثر.السبيكة .8

 :مخطط التالي: أكمل الرابعالسؤال ال
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