
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/3science1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 األولىمهارات علوم صف ثالث الفترة 
 …………………اسم الطالبة:

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  الطريقة العلمية ١
 

 استنتج(-اسأل  -)تعارض:أكملي الجدول التالي
 

 الطريقة العلمية
 أالحظ

................ 
 أكون الفريضة

 نتائج تدعم / نتائج ..........
........... 

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  خصائص المخلوقات الحية  ٢
 عالمة صح او خطاء:ضعي 

 (من خصائص المخلوقات الحية النمو)      (١
 انها ال تتنفس )      ( (من خصائص المخلوقات الحية٢
 (من خصائص المخلوقات الحية االستجابة )       (٣
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  استنتاج حاجات المخلوقات الحية ٣

 عددي حاجات المخلوقات الحية:
 ………………………و……………………و……………………والمكان 

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  تسمية الوحدة البنائية الجسام المخلوقات الحية ٤
 اكملي الفراغ:
 …………………………ء اجسام المخلوقات الحية بلبنا األساسيةتسمى الوحدة 

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  مع ذكر وظائف كل جزء للنبات األساسية أجزاءرسم  ٦-٥
 :كل جزء ووظائف ناتهالرسم وبيا صلي بين

 
                                                                         

 
 
 
   
 
 
 
 
 كتبي اسم الجزء المسؤول عن الوظائف االتية:ا

 ………………………(صنع الغذاء وتقوم بعملية البناء الضوئي)(١
 
 (………………………)األوراق(نقل الماء واالمالح وحمل ٢
 
 ……………………((تمتص الماء واالمالح وتثبت النبات)٣
 
 
 
 
 



 األولىمهارات علوم صف ثالث الفترة 
 …………………اسم الطالبة:

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  تسمية العملية التي يصنع بها النبات غذائه ٧

 ؟ماذا تسمى العملية التي يصنع بها النبات غذائه
 

 )…………………………………(تسمى بعملية 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  تتبع دورة حياة نبات زهري من خالل الصور ٨

  اكملي البيانات ع الرسم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  ءة الصوراستنتاج الفرق بين دورة حياة الضفادع والجمل من خالل قرا ٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 

————————————————————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األولىمهارات علوم صف ثالث الفترة 
 …………………اسم الطالبة:

 
 

 لمتتقن/اتقنت المهارة رقم
  تعدد مكونات النظام البيئي ١٠

  من مكونات النظام البيئي
 ……………………والنبات و………………………(مخلوقات حية مثل ١
 
 ………………………تربة ووال……………………غير حية مثل أشياء(٢
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  الى المنتجات والمستهلكات والمحلالت في صورة شبكة غذائية اإلشارة ١١

 :على المحلالتعلى المستهلكات وعالمة صح  Xضعي دائرة حول المنتجات وعالمة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت /لم تتقن المهارة رقم
  التكيف للمخلوقات أهميةذكر  ١٢

 :اكملي الفراغ بما يناسبة
 ……………………………ئتهعلى البقاء حيا في بيهو سلوك يساعد المخلوق الحي 

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  التمثيل لبعض التكيفات في المخلوقات الحية ١٣

 ماهو؟ 
 )………………(تساعده في المشي على الرمال وله شفة مشقوقة ليأكل الشوك حيوان له خفان (١
 
 ………………(له مخالب حادة ليصيد فريسته)(٢
 
 ……………………(الماء ولها جذور طويله لتصل الى الماء)(ساقها سميكة لتخزن ٣
 
 …………………(نشاطها يكون في الليل حتى تتجنب حرارة النهار)(٤
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  يغير بها مخلوق حي بيئته وسبب ذالكذكر طريقة  ١٤

 
 :صح او خطاء

 (         ق تغيير بيئة المخلوق الحي إزالة الغابات)من طر(١
 التنافس)         (بيئة المخلوق الحي من طرق تغيير (٢
 

 اكملي العبارات االتية:
 …………………تلوث البيئة أسباب*من .      ………………الغابات إزالة أسباب*من    
    
 
 
 
 



 األولىمهارات علوم صف ثالث الفترة 
 …………………اسم الطالبة:

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  ق حماية البيئةتعداد بعض طر ١٥

  االتية:عددي بعض طرق حماية البيئة من خالل الصور 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………….      ……………………إعادة االستخدام.             ………………….            
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  للمتغيرات في البيئةوالنتيجة لتوضيح استجابة المخلوقات الحية  ستخدام منظم السببا ١٦

 
 النتيجة السبب

 انقراض الحيوانات 

  الفيضان

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  التمييز بين الزالزل والبراكين ١٧

 :مايناسبه من العامود الثاني األولصلي بين العامود 
تندفع منها  األرضيةفتحة في القشرة   الزالزل

 الجاما
 حركة فجائية لصخور القشرة االرضية البراكين

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  على سطح االرضذكر سبب حدوث التغيرات السريعة  ١٨

 :بمايناسبة اكملي الفراغ
 …………………………و……………………… األرضحدوث التغيرات السريعة على سطح  أسبابمن 

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  تسمية العمليات التي تحدث تغيرات بطيئة جدا على سطح االرض ١٩

 من العامود الثاني: بما يناسبة األولصلي من العامود 
 

 صغيرة أجزاءتفتت الصخور الى   التجوية
نقل فتات الصخور بالمياة الجارية  التعرية

 والرياح
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  تعدد مكونات التربة ٢٠

 اكملي الفراغ:
 

 بقاياو………………والماء و………………………هي مخلوط من المعادن مثل …………………
 
 ……………تسمى ب وحيوانات متحللة……………حية مثل  مخلوقات 
 

 اتقنت /لم تتقن المهارة رقم
  مقارنة عينات )تقاس هذه المهاره عمليا(التربة من خالل  أنواعمقارنة  ٢١

 من أنواع التربة:
 ………………وتربة*وتربة غرنية *………………تربة *تربة طفلية و*



 األولىمهارات علوم صف ثالث الفترة 
 …………………اسم الطالبة:

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
عمل نماذج شبكة غذائية في نظام  ٢٢

 المهارة عمليا( هذهبيئي )تقاس 
 

 
 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم
  المتجددة والغير متجددةالتمثيل لموارد الطاقة  ٢٣

 
 و خطيين تحت الموارد الغير متجددة:ضعي خطا تحت الموارد المتجددة 

 
 الغاز الطبيعي  -النفط    -الماء    -الفحم الحجري    -الحيوان    -الهواء    -الوقود االحفوري    -النبات  


