
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف مراجعة عامة لدروس الفصل الثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الثالث ⇦ علوم ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثالث

روابط مواد الصف الثالث على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث والمادة علوم في الفصل الثالث

مقررات الفصل الثالث 1

أوراق عمل الوحدة العاشرة. 2

ملخص علوم. 3

أوراق عمل الوحدة العاشرة مع الحل. 4

امتحان تجريبي في الوحدة 11 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae/3science3
https://almanahj.com/ae/3science
https://almanahj.com/ae/3
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com
https://www.facebook.com/groups/grade3uae
https://www.facebook.com/grade3uae
http://bit.ly/2TLbKIv
https://t.me/uae3grade_bot
https://bit.ly/3lQJMsD
https://bit.ly/3snyjTF
https://bit.ly/3feRvzw
https://bit.ly/3d9pAOy
https://almanahj.com/ae/id=2291
https://almanahj.com/ae/id=2372
https://almanahj.com/ae/id=2401
https://almanahj.com/ae/id=2433
https://almanahj.com/ae/id=2578
http://www.tcpdf.org


لس  طاق 2المج  ن  6ال
عل : المدرسة  ن ت ث  ولة ب  1ب ة حخ 

عة  الث مراج  مادة العلوم للصف الث 
ف ي مادة العلوم  عة عامة  مراج 

2020-2021
الث  صل الدراسي الث  الف 

رة محمد عث دهللا محمالمعلمة ي  ي زات من  د ب 







على الدفع والجاذبية والسحب حدد مكان كال من
المصور الذي أمامك 

قوة الرفع

قوة دفع المحرك
قوة السحب

قوة الجاذبية

الدفع والجاذبية والسحب حدد مكان كال من 
على المصور الذي أمامك والرفع













غاز النيتروجين واألكسجين حدد مكان كال من
على المصور الذي أمامك 

النيتروجين

األكسجين

رالتروبوسفي

اإلستراتوسفير

الميزوسفير

الثرموسفير

الثيروموسفير

الثرموسفير) حدد مكان طبقات الغالف الجوي بالترتيب 
(      التروبوسفير –الميزوسفير –اإلستراتوسفير –

على المصور الذي أمامك 



على الصور التالية الجبهات  حدد نوع   

ةالكتلة الهوائية الثابتالكتلة الهوائية الباردةالكتلة الهوائية الدافئة





حدد فصول السنة على الرسم التالي والذي يوضح المسار 
الظاهري للشمس خالل فصول السنة األربعة 

الصيف

الربيع والخريف

الشتاء

حدد بداية كل فصل ونهايته 
حسب الصور الموضحة أمامك

ديسمبر21–سبتمبر 22سبتمبر22-يونيو-21

يونيو21–مارس 20مارس20–ديسمبر 21



حدد كال من القمر واألرض وضوء الشمس على
المصور التالي 

حدد فصول السنة األربعة على 
المصور الذي أمامك 

الشتاء

الربيع

الصيف

الخريف



الشمس وخسوف القمر حدد كسوف حدد أطوار القمرعلى المصور الذي أمامك 
https://www.liveworksheets.com/ik1910698skhttps://www.liveworksheets.com/jq1

914596uq

https://www.liveworksheets.com/ik1910698sk
https://www.liveworksheets.com/jq1914596uq








خالل أسبوعين سيظهر القمر الجديد

بسبب دوران القمر حول األرض 
والموقع النسبي للشمس


