
 

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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 3 2 8 1 منْذد اسه الطالب/ـــة........................... املدزسة/ ......................
 عاو  (أسئلةعلْو) املادة األّل  الفصل الدزاسٕ

  الفصل الثالث الصف
  التازٓذ الثاىٔة  الفرتة

 

 (:×أّ عالمة ) (√ضع عالمة )مشتعٔية بالشبلة الػرائٔة  أ/ الشؤال األّل / 

 
 

*أٌ ٓشري الطالب  إىل 

اللائيات امليتحة ّاملشتَللة 

ّاحملللة مً خالل الشبلة 

 الػرائٔة املْضرة.

*أٌ تلٌْ الشبلة الػرائٔة 

 بشٔطة ّغري معقدة .

 دزجة املَازة .

 دزجات (3)         

 املشتَلم خملْق ذٕ ٓصيع غراءِ بيفشُ.                     )       ( _1

 اليبات األخطس خملْق ذٕ ميتخ للػراء.                        )       ( _2

 )          (       إىل أمالح معدىٔة جدٓدةخملْق ذٕ حيلل بقآا اليبات ّاذتْٔاٌ احمللل -3

 

 

 

 

           

 

   

 

 

*أٌ ميثل الطالب لبعض  الشؤال الثاىٕ / صل كل خملْق ذٕ بيْع التلٔف املياسب لُ:

التلٔفات يف املدلْقات 

 اذتٔة

 دزجة املَازة

 دزجات (3)

 ساقُ الشنٔلة تشاعدِ على ختزًٓ املاء.   -ادتنل      -1

 السمال العالٔة ّعدو الػْص فَٔا.خفُ ٓشاعدِ على عدو اإلذشاس بشدْىة -     األسد -2   

 خمالبُ ذادة متليُ مً الصٔد. -الصباز               -3

 

 



أٌ ٓركس أسباب ذدّث * الشؤال الثالث  / صرح الللنة اليت حتتَا خط: 

التػريات الشسٓعة على سطح 

 األزض .

 دزجة املَازة )دزجتاٌ (      
 

 ٍْ ذسكة فحائٔة لصدْز القشسة األزضٔة.  )..............( الربكاٌ _1 

 ٍْ فترة يف القشسة األزضٔة تيدفع ميَا املامجا. )................( الزلزال _2  

 

 

  اكتب املفَْو العلنٕ:/  السابعالشؤال 
 

*أٌ ٓشنٕ الطالب بعض 
العنلٔات اليت حتدث تػريات 

بطٔئة جدَا على سطح 
 .األزض 

   )دزجتاٌ ( املَازةدزجة 
 
 

 عنلٔة تفتت الصدْز إىل أجزاء صػرية تشنى )..........................(-1     
    

 عنلٔة ىقل فتات الصدْز باملٔاِ ادتازٓة ّالسٓاح تشنى )..................(-2     

 

 


