
 

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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 هـ 0441/0440 االولانذساعً  انفصم انؼهىو اخزجبس
 

 

 
 
 
 
 

    أجت ثؼاليخ )  √  ( أيبو انؼجبسح انصذٍذخ وػاليخ )  X  ( أيبو انؼجبسح انخبغئخ  ؟

  . انذٍخ انًخهىلبد يٍ وانزشثخ وانهىاء انًبء – 1

  .   انًىاسد ػهى انذٍخ انًخهىلبد ثٍٍ صشاع هى انزُبفظ -2

. انُجبد فً انعىئً انجُبء ثؼًهٍخ انغبق ٌمىو -3   

   . انزشثخ فً انُجبد رثجذ انجزوس - 4

. االَثىي نهجضء انزكشي انجضء يٍ انهمبح دجىة اَزمبل ػًهٍخ هى انزهمٍخ – 5   

الضوء من عوامل التجوية  . -6    

.  ثبنٍشلخ دٍبرهب دوسح انخُفغبء رجذأ– 7   

. دبجبره فٍه وٌجذ انذً انًخهىق فٍه ٌؼٍش انزي انًكبٌ هى انًىغٍ – 8   

. أفشادهب كم يبد إرا ثبالَمشاض يهذدح انذٍخ انًخهىلبد رؼذ - 9      

.  انًبجًب يُهب رُذفغ االسظٍخ انمششح فً فزذخ انضنضال -11    

 
                 

                
 :اخزش اإلجبثخ انصذٍذخ فً انجًم انزبنٍخ 

 

 ........... هى اػبدح اعزخذاو انشئ أكثش يٍ يشح  .  -0
انزششٍذ     -جـ انزشجٍش  -د انزذوٌش    -ة   إػبدح اإلعزخذاو   -أ 

  ٌذذس ........... ػُذ اَذجبط األيطبس نفزشاد غىٌهخ   .  -2
انغٍىل  - جـ اإلَمشاض  -د انجفبف   -ة   انفٍعبٌ  -أ 

 ................ ػًهٍخ رفزذ انصخىس إنى أجضاء أصغش    . -3
انزجىٌخ   -جـ انًبجًب   -د انزؼشٌخ   -ة   شعٍتانز     -أ 

 .............. إدخبل يىاد ظبسح نهًبء أو انهىاء أو انزشثخ     . -4
انزشعٍذ  -جـ انزهىس  -د  إػبدح االعزخذاو    -أ   انزذوٌش -ة 

 ............. أكثش انًخهىلبد انذٍخ انزً رذذس رغٍشا فً انجٍئخ    -5
انُجبد    -جـ انجكزشٌب   -د انذٍىاٌ   -ة   اإلَغبٌ   -أ 
    

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 ........اإلدارة العاهة للتعلين بونطقة 
  

 "  االثزذائٍخ  انًشدهخ"  

 
 

  
 

 علوم الوقــــرر:
 

 الثالث  الصف :

 الســــؤال  األول 
 

01 

   الثانيالســــؤال  

01 
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 انُجبد ٌؼزجش يٍ ........... – 6
انًفزشعبد  –ج  انًذهالد  -د  انًغُزههكبد   -ة    انًُزجبد  -أ  

 نًبرا رهبجش ثؼط انذٍىاَبد ؟ – 7
سغجخ فً رغٍش  -د 

 ايبكُهب
ثذثب ػٍ اثبئهب -ج  رجُجب نهطمظ  -ة  

 انجبسد
هشثب يٍ انذٍىاَبد  -أ 

 انًفزشعخ
 انُبط ػهى دًبٌخ ثٍئزهى ؟ أي يًب ٌأرً ال ٌغبػذ – 8

إػبدح انزذوٌش  –ج  صساػخ االشجبس –د  سيً انُفبٌبد  -ة   إػبدح االعزخذاو  –أ  
 أي يًب ٌأرً نٍظ كبسثخ غجٍؼٍخ ؟ – 9

انفطشٌبد  –ج  انجفبف  –د  انفٍعبٌ  –ة    انذشٌك انهبئم  –أ  
 رذصم يؼظى انًُزجبد ػهى انطبلخ يٍ ......... – 01

انًفزشعبد  –ج  سانصخى -د  انًذهالد  –ة    انشًظ  –أ  
 

 
                   

 :بنكهًبد انزبنٍخ  ث يغزؼٍُبنُجبد انزبنً انزشاكٍت انخبصخ ثباكزت  أ(
 زهرة ( –جذور  –ورقة  –ساق  –) بذور 

 
 

 ب ( صل المفردة المناسبة بالصورة المناسبة : 

 
 البركان

 

 
 الطاقة الشمسية

 

 
 

 

  الثالثالســــؤال  
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