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 للفصل الدراسً الثالث             العلوم للصف الثالث الفترة الثانٌة اختبار مادة 

 اسم الطالب ............................                  الفصل................

  السؤال األول ..
 8   أ ( أكمل الجمل التالٌة بالكلمة المناسبة مما بٌن األقواس: 

 (قوى التالمس  – )  المغناطٌس  _ المسافة  _ الحركة االهتزازٌة        

 . ......... هً من أنواع الحركة(............1

 .................  . ( نستخدم المسطرة أو الشرٌط المتري لقٌاس 2

 . ( .................... هً من أنواع القوى3

 . المواد المصنوعة من الحدٌد( أستخدم .................. لجذب 4

 ب( ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة :

  القوة التً ٌستخدمها العَداء لٌتوقف هً قوة( 1
 االحتكاك  -ج    الجاذبٌة -ب      المغناطٌسٌة -أ    

 ٌسار ( تصف لنا –( الكلمتٌن ) ٌمٌن 2
 السرعة -ج  الموقع -ب   الوزن  -أ    

 ( الذي ٌجعل الجسم القرٌب ٌتحرك  دون لمس هو 3
  المغناطٌس -ج    البوصلة -ب    اإلبرة -أ    

 ( الذي ٌجعل األجسام تسقط الى أسفل هو4
 الرٌاح -ج    الجاذبٌة -ب  الهواء -أ   

 

  السؤال الثانً ..
 7     : ( أمام العبارة الخاطئة   ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )      أ( ضع عالمة )   

 

 )      (.   ( استخدم مقٌاس الحرارة لقٌاس المسافة1
 )       (.  ( نستخدم كلمات مثل فوق وتحت لوصف مكان وموقع الجسم2
 )     (. ( القوة المغناطٌسٌة تجذب المواد المصنوعة من الخشب 3



 : ب( ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة مما بٌن األقواس 

 (  االحتكاك    –  القوة التً توقف السٌارة المتحركة هً  ) الرٌاح  (1

 (  خط مستقٌم     -( المروحة تتحرك  فً   ) حركة دورانٌة   2

 ( فوق وتحت   -   ( لوصف السرعة استخدم كلمة  ) سرٌع و بطًء3

 ( قوة صغٌرة   -( القوة التً أحتاجها لرفع رٌشة  ) قوة كبٌرة 4

 

  السؤال الثالث ..

 5   عدد ثالث من أنواع القوىأ( 

1)     ...................2     ......................)3...........................) 

 

 ب ( صل العبارة بالشكل الذي ٌناسبها ..

 

 حركة المسار المتعرج    

 

 

 

 الحركة االهتزازٌة    


