
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/3science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/3science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاطمة راشدوه اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

1مدرسة الحصن للتعليم األساسي ح 
 

      أوراق عمل وتدريبات علوم
الصف الثالث الفصل الدراسي األول

 :اسم المعلمة       

 فاطمة  على راشدوه..



 ( الكائنات الحية واحتياجاتها )1ورقة عمل التقييم الذاتي : الدرس 

اسم الطالب : ...................................            الصف الثالث :...........

:المعارف المكتسبة
كائن حي – تستجيب

التكاثر – البيئة  الخاليا

 درجات )6 من خالل النظر إلى الصورة .. ( ❶
 أشياء غير حية باللون األحمر3     لون  
  كائنات حية باللون األخضر3     لوني  

•

•

المهارات المكتسبة:
المقارنة بين

األشياء الغير حية
والكائنات الحية

 
وصف ما تحتاج إليه
الكائنات الحية للبقاء

على قيد الحياة

ما الذي
تحتاج إليه
الكائنات
الحية؟

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

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

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

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

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

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

لم أتقن


أتقنت


التقييم

أتقن)  درجات (لم5أقل من   
 درجات و أكثر ( أتقنت )5

  أكملي المخطط التالي : ( درجات )❷

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( النباتات وأجزاؤها )2ورقة عمل التقييم الذاتي : الدرس 

اسم الطالبة : ...................................              الصف :...........

اكتبي على الرسم أجزاء النبات❶  

لم أتقن


أتقنت


التقييم

أتقن)  درجات (لم4أقل من   

 درجات و أكثر ( أتقنت )4

.صلي بخط مستقيم بين جزء النبات و وظيفته ❷ 

أعطوني زراعة أضمن لكم
حضارة

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه هللا  

جزء النبات
الجذور
الساق
األوراق
الزهرة

الوظيفة
يصنع فيها النبات الغذاء

تنتج البذور
تثبت النبات في التربة

ينقل الماء و الغذاء لجميع أجزاء النبات

:المعارف المكتسبة
األجزاء –الجذور – العناصر الغذائية
– الساق –الورقة – البناء الضوئي

•
المهارة المكتسبة:

الربط بين بنية النباتات و وظائفها

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( النباتات وأجزاؤها )2ورقة عمل التقييم الذاتي : الدرس 

اسم الطالبة : ...................................              الصف :...........

لم أتقن


أتقنت


التقييم

أتقن)  درجات (لم4أقل من   

 درجات و أكثر ( أتقنت )4

أعطوني زراعة أضمن لكم
حضارة

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه هللا  

:المعارف المكتسبة
األجزاء –الجذور – العناصر الغذائية
– الساق –الورقة – البناء الضوئي

•
المهارة المكتسبة:

الربط بين بنية النباتات و وظائفها

 :اكمل البيانات على الرسم مستخدمًا الكلمات التالية
ماء – ضوء الشمس – ثاني أكسيد الكربون – أكسجين – سكريات – البناء

الضوئي

 
 

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( الحيوانات وأعضاؤها )3ورقة عمل التقييم الذاتي : الدرس 

اسم الطالبة : ...................................              الصف :...........

لم أتقن


أتقنت


التقييم

أتقن)  درجات (لم4أقل من   

 درجات و أكثر ( أتقنت )4

:المعارف المكتسبة
يحوم – الرئتان – الخياشيم  المأوى

•
المهارة المكتسبة:

التعرف على الحيوانات وأعضاءها والمأوى

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( تصنيف الحيوانات )4ورقة عمل التقييم الذاتي : الدرس 

اسم الطالب : ...................................            الصف  الثالث:...........

الالفقاريات باللون األحمر.  و الفقاريات باللون األزرق لون ❶  

.حوط اإلجابة الصحيحة ❷ 

:المعارف المكتسبة
الفقاريات   الالفقاريات   الهيكل الخارجي – الطيور – الزواحف – البرمائيات – األسماك الثدييات

•
•

المهارة المكتسبة:
تحديد مجموعتين رئيسيتين من الحيوانات

 تصنيف الحيوانات إلى مجموعات بناء على تراكيبها

- كائن حي فقاري له منقار و جناحان و ساقان و يغطي جسمه1
الريش

- حيوانات تتنفس عن طريق الخياشيم و عندما تكبر تتنفس بواسطة3
الرئتين

األسماك            الزواحف        البرمائيات
الطيور

 – كائن فقاري يقضي كل حياته في الماء و يتنفس عن طريق2
الخياشيم.

هل أتقنت المهارات ؟

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( تصنيف الحيوانات )4ورقة عمل التقييم الذاتي : الدرس 

اسم الطالب : ...................................            الصف  الثالث:...........

:المعارف المكتسبة
الفقاريات   الالفقاريات   الهيكل الخارجي – الطيور – الزواحف – البرمائيات – األسماك الثدييات

•
•

المهارة المكتسبة:
تحديد مجموعتين رئيسيتين من الحيوانات

 تصنيف الحيوانات إلى مجموعات بناء على تراكيبها

- حيوانات تتنفس عن طريق الخياشيم و عندما تكبر تتنفس بواسطة3
الرئتين

األسماك            الزواحف        البرمائيات
الطيور

هل أتقنت المهارات ؟

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



.رتبي مراحل نمو النبتة بكتابة الرقم أسفل الصورة  ❷ 

 ( دورات حياة النبات )1ورقة عمل التقييم الذاتي: الدرس 

اسم الطالب : ...................................          الصف :...........

   البذرة – الجنين:  المعارف المكتسبة

•
•

المهارة المكتسبة:
التعرف على أجزاء البذرة
 وصف مراحل نمو البذرة

هل أتقنت المهارات ؟

❶ ارسمي البذرة موضحة
أجزاءها على الرسم .

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( دورات حياة النبات )1ورقة عمل التقييم الذاتي: الدرس 

اسم الطالب : ...................................          الصف :...........

   البذرة – الجنين:  المعارف المكتسبة

•
•

المهارة المكتسبة:
التعرف على أجزاء البذرة
 وصف مراحل نمو البذرة

هل أتقنت المهارات ؟

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

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( دورات حياة النبات )1ورقة عمل التقييم الذاتي: الدرس 

اسم الطالب : ...................................          الصف :...........

   البذرة – الجنين:  المعارف المكتسبة

•
•

المهارة المكتسبة:
التعرف على أجزاء البذرة
 وصف مراحل نمو البذرة

هل أتقنت المهارات ؟

1رّتب مراحل نمو نبات الصنوبر مبتدءًا الكتابة من الرقم 

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

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 
 

 
 

 
 

أجزاء البذرة أجزاء الزهرة

 
 

 
 

الجزء الذكري _ الجزء األنثوي  
جنين _ غالف _ غذاء مخزون  

االسم : ............................................................
الصف :....................

هّيا يا صغيري أكمل بيانات الرسم مستعين بالمفردات الموجودة .

 ( دورات حياة النبات )1ورقة عمل التقييم الذاتي: الدرس 

هل أتقنت المهارات ؟
اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ادرس األشكال التالية جيداً ٬ ثم أجيب عن األسئلة أدناه بوضع دائرة حول اختيارك:

شكلBشكل Aشكل 
C

* أجزاء الجسم     * دورة حياة     * دورة الماء ما الذي تمثله األشكال أعاله ؟ 1

* البيض            * البذور        * الوالدة  ِبـCتبدا الدورة في الشكل  2

C        * شكل B           * شكل A* شكل  يمر الكائن الحي بعملية التحول في 3

C        * شكل B           * شكل A* شكل  شكل يمثل كائن حي من الثدييات 4

C        * شكل B           * شكل A* شكل  شكل يمثل دور حياة طائر 5

) ( دورات حياة الحيوانات 2ورقة عمل التقييم الذاتي: الدرس 

اسم الطالب : ...................................         الصف
الثالث  :...........

   التحول:  المعارف المكتسبة
                          بويضة

•
•

المهارة المكتسبة:
تحديد المراحل المختلفة التي تمر بها الحيوانات خالل دورة حياتها

 المقارنة بين دورات حياة مختلف الحيوانات

هل أتقنت المهارات ؟

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



) ( دورات حياة الحيوانات 2ورقة عمل التقييم الذاتي: الدرس 

اسم الطالب : ...................................         الصف
الثالث  :...........

   التحول:  المعارف المكتسبة
                          بويضة

•
•

المهارة المكتسبة:
تحديد المراحل المختلفة التي تمر بها الحيوانات خالل دورة حياتها

 المقارنة بين دورات حياة مختلف الحيوانات

هل أتقنت المهارات ؟

  في المكان1رّتب مراحل نمو الكائنات التالية مبتدءًا الكتابة من الرقم 
المناسب

 

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ❷ عندما يتحول لون أوراق النبات من األخضر إلى األصفر . هذا مثال على :

 ( من اآلباء إلى األبناء )3: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : ................................ الصف الثالث :...........

   الوراثة   الصفة  الوراثية – الصفة المكتسبة:  المعارف المكتسبة

•
المهارة المكتسبة:

التمييز بين الصفات الموروثة و الصفات المكتسبة

هل أتقنت المهارات ؟

❶ أكملي الجدول التالي بوضع عالمة ( √ ) لتحدد ما إذا كانت الصفة وراثية أم
مكتسبة .

مكتسبة وراثية الصفة م
لون العينين   1
ركوب الدراجة   2
لون الشعر   3
اللغة   4
عدد األرجل   5

صفة
وراثية

صفة مكتسبةالوراثةصفة متأثرة بالبيئة ABCD

ارفعه عاليًا
ليبقى شامخًا

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( السالسل والشبكات الغذائية)1: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : .......................... الصف الثالث :...........

هل أتقنت المهارات ؟ میز بین سلسلة الغذائیة والشبكة الغذائیة. اكتب تحت
كل صورة مسمھا

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

 

السلسلة الغذائية   – النظام البيئي   – الشبكة الغذائية   – المنتج   – المستهلك   –
المحلل













هو كائن حي يحلل مادة النباتات والحيوانات الميته. ........................ 

......................... هو كائن حي يتغذى على كائنات حية أخرى.

......................... هو الكائن الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه.

 .......................... مكان يشكل فيها الكائنات الحية والجمادات التي تتفاعل مع بعضها
البعض.

........................... انتقال الطاقة من كائن حي إلى أخر داخل النظام البيئي.

............................... ترابط السالسل الغذائية مع بعضها.

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( السالسل والشبكات الغذائية)1: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : .......................... الصف الثالث :...........

هل أتقنت المهارات ؟
اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( السالسل والشبكات الغذائية)1: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : .......................... الصف الثالث :...........

هل أتقنت المهارات ؟

1.

2.

3.

اجيب عن األسئلة التالية :* 

الصورة  التي  امامك
 .تمثل ..................................................

استخرجي من الصورة التي امامك سلسلة
.................................................غذائية ؟ 

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

سلسلة غذائية لديك في كم
الصورة ؟  ....................................

رتبي الكائنات الحية التالية في سلسله غذائية :-

(ضفدع -  صقر   -   حشائش  -  جندب -   ثعبان  )

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( السالسل والشبكات الغذائية)1: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : .......................... الصف الثالث :...........

هل أتقنت المهارات ؟

( المنتج  المستهلكات   المحلل ) اكتبي على الصورة

نشاط : حدد الجماعة األحيائية والمجتمع األحيائي في هذه الصورة ؟

الجماعة األحيائية: .....................
 

المجتمع األحيائي........................

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( مظاهر التكيف)2: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : .......................... الصف الثالث :...........

هل أتقنت المهارات ؟

اذكر السبب
ما اسم هذا الحيوان ؟.................................. 1
في أي نظام بيئي يعيش ؟.................................................... 2
ما الذي يساعده على العيش في الصحراء ؟....................................... 3

انظر الى الصورة التي امامك ثم اجيب عن األسئلة التالية:
النبات الموجود في الصورة ................ . ما اسم 1
 يعيش هذا النبات في ........................2
؟......................................................... ما التكيف الذي يساعده على البقاء 3

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

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه



 ( مظاهر التكيف)2: الدرس  ورقة عمل التقييم الذاتي

اسم الطالب : .......................... الصف الثالث :...........

هل أتقنت المهارات ؟

- اسم الشكل :.......................1
البيئة التي يعيش فيها ....................

- اسم الشكل :.......................2
البيئة التي يعيش فيها ....................

- اسم الشكل :.......................3
البيئة التي يعيش فيها ....................

اعداد المعلمة : فاطمة راشدوه


