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 في مادة العلوم تحفيظ  مراجعة شاملة للصف الثالث

 حالة الجو في مكان معين خالل يوم او عدة ايام
 المطر الرياح الطقس

 يسمى .................. الغطاء الغازي المحيط باألرض 
 الغالف الجوي الماء السحب

 .................. متر أداة تستخدم لقياسالثرمو
 الرطوبة درجة الحرارة الطقس

 ................... تحول السائل الى غاز يسمى 
 تبخر انصهار تجمد

 ............... حركة الماء بين سطح االرض والغالف الجوي تسمى
 المناخ دورة الهواء  دورة الماء
 ل والغبار في الهواءاتحمل كميات من الرم

 السحب العاصف الرملية العاصفة الثلجية
 يسمى كال من الصيف الخريف الشتاء الربيع بـ

 فصول السنة الغيوم المناخ
 تحول الغاز الى سائل يسمى .....................

 تجمد تبخر تكثف
 العاصفة الشديدة المصحوبة بالرياح واالمطار التي تكون فوق المحيطات تسمى

 االعصار الحلزوني العاصفة الرملية العاصفة الثلجية
 ................. تجمع الماء وقطرات الماء في السماء يسمى

 الهواء يومالغ الغبار 
 ........... عاصفة مصحوبة بالرعد والبرق واالمطار الشديدة تسمى

 العاصفة الثلجية العاصفة الرملية عديةالعاصفة الر
 .................. المادة التي حجمها وشكلها غير ثابتين هي المادة

 الصلبة السائلة الغازية
 ........................... نقيس كتلة  المادة باستخدام

 الميزان ذو الكفتين المتر اللتر
 .................. نقس اطوال االشكال باستخدام

 الميران الجرام المتر 
 .................... وله كتلة يسمى من الفراغ كل ما يشعل حيز

 لحجما الطول المادة
 هي المادة ..................... المادة التي تنزلق جسيماتها ويتغير شكلها

 السائلة الصلبة الغازية
 ................. التي نستخدمها لقياس حجم السوائل األداة

 مقياس الحرارة المخبار الدرج المتر
 المواد التي يجذبها للمغناطيس هي المصنوعة من .............

 الزجاج الخشب الحديد
 



 مراجعة شاملة للصف الثالث في مادة العلوم

 .................   لجذب االجسام المصنوعة من الحديد .يستخدم  ..........
 الزجاج البالستيك المغناطيس

 ................. سحب االجسام او دفعها يحتاج الى
 قوة كتلة متر

 ...................  ي توقف االجسام المتحركة تسمى القوة الت
 الدفع االحتكاك السحب

 هي .............. جذب االرض للجسم قوة مقدار
 الوزن اللون الطول

 ................ قوة سحب او جذب بين جسمين تسمى
 الوزن الكتلة الجاذبية

 ألم في اذنك .للمحافظة على اذنك يجب عليك ان تراجع ................. عند الشعور ب
 الطبيب المهندس المعلم

 ......................... العضو الخارجي من االذن يسمى
 القناة الصوتية الطبلة الصيوان

 شكل من اشكال الطاقة يحدث نتيجة االهتزاز
 الحرارة الضوء الصوت

 التالية هو صوت  األصواتالصوت الحاد من بين 
 الديكصياح  سداأل زئير الكلبنباح 

 شكل من أشكال الطاقة نحسه بالعين هو ..............................
 الصوت الضوء الحركة

 ينتقل الضوء من مضدره في خطوط ......................................
 متعرجة منحنية مستقيمة

 هي االجسام .............. اجسام تمنع نفاذ الضوء من خاللها
 المعتمة شبه الشفافة الشفافة

 مجسم زجاجي يحلل الضوء الساقط عليه الى الوان سبعة
 الخشب المرآة المنشور الزجاجي

 ظاهرة طبيعية نشاهدها عندما ينتقل الضوء بين سطحين شفافين مختلفين
 انكسار الضور نفاذ الضوء اختفاء الضوء

 


