
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف مراجعة وتدريبات اإلستعداد لالختبار مع الحل

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

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 الثاني

كل مايخص االختبار التكويني لمادة العلوم للصف الثالث يوم
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مراجعة وتدريبات 
االستعداد لالختبار
الصف الثالث 

الفصل الدراسي الثاني
إعداد وتصميم 

منيرة محمداألستاذة 
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: اختر االجابة الصحيحة فيما يلي 

:جميع ما يأتي من تضاريس األرض بإستثناء -1
األخدود-
الوشاح -
الجبل-
الجزيرة-

:  أي نوعٍ من الطقس القاسي ال يحتمل حدوثه في فصل الصيف-2

عاصفة رعدية -
عاصفة ثلجية -
إعصار قمعي-
إعصار بحري-

؟  ما هي المكونات الرئيسية للمادة -3

الماء-العناصر          -الخشب               -السوائل                  -
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: اختر االجابة الصحيحة فيما يلي 

:المادة التي تنتشر لتمأل حاويتها هي -1
صلب  -
غاز  -
حبوب  -
كتل  -

: كل ما يلي من أدوات قياس المادة باستثناء-2

المسطرة-
الملمس-
كأس قياس-
.ميزان ذي كفتين-

؟ ما األداة التي تقيس درجة الحرارة -3

دوارة الرياح-مقياس شدة الرياح    -مقياس الحرارة      -الباروميتر     -
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: اختر االجابة الصحيحة فيما يلي 

أي حدٍث ينتج عن األمطار الغزيرة ؟-1

الفيضان -
الزلزال -
الثورات البركاني-
الجفاف-

: يمكن أن يسبب كُل ما يلي تجوية للصخور باستثناء -2

الثلج-
الضوء-
الرياح-
.النباتات-

: حالة الهواء في وقت محدد وفي مكان معين -3

ضغط الهواء-الطقس      -الغالف الجوي      -الطقس       -





الموجات المحيطية والجاذبية

زراعة األشجار 
أو بناء سور بحري



محددمحدد

غير محددمحدد
غير محددغير محدد

المتر
الجرام
باللتر


