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  المملكة العربية السعودية 
  وزارة التعليم

  .................. إدارة تعليم 
  ...................... مدرسة

  
  

  علــوم   المـــادة/ 
  ثالث ابتدائي   الصـف/

  هـ ١٤٤٣/      /     ـاريخ/الت
  هـ ١٤٤٣ الفصل الدراسي الثالث-اختبار الفترة الثانية

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

  : اختر اإلجابة الصحيحة: ١س

  نوب، هو:مكان الجسم مقارنةً بمكان جسم آخر وباستعمال كلمات منها: فوق، تحت، يمين، يسار، ج – ١
  السرعة   الحركة   الموقع

الحركية للجسم حيث تحرك األجسام الساكنة أو تسرع األجسام المتحركة أو تبطئ منها أو توقفها أو تغير اتجاه حركتها    مؤثر يغير الحالة – ٢
  هي:

  المسافة   القوة  الحركة 
  يحدث الصوت بسبب: – ٣

  االهتزاز  الحركة   السرعة 
  هي تغير في موقع الجسم:  – ٤

  المسافة   الموقع  الحركة 
  األرض للجسم هي: مقدار قوة جذب  – ٥

  الوزن   الطول   الحركة 
  ينتقل الصوت وينتشر في الهواء على شكل:  – ٦

  خطوط   إشعاع   موجات 
  دقائق، كم متراً قطع؟ ٥في الدقيقة لمدة  أمتار ١٠سار طالب بسرعة   – ٧

  متر ١٥=٥+١٠  متر ٢=٥÷١٠  متر ٥٠=٥×١٠
  تسمى: قذفت كرة إلى أعلى، القوة التي تعيدها نحو األرض  – ٨

  قوة الجاذبية   قوة الرياح  قوة االحتكاك 
  

  ) أمام العبارة الخاطئة من العبارات التالية:  X ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✓ضع عالمة (: ٢س
  (            )   ال يمكن سماع الصوت في الفضاء الخارجي ألن الصوت يحتاج لمادة تنقل موجاته.  -١
  (            )   من األمثلة على الحركة الدورانية حركة المتزلج.   -٢

  (            )   اتجاه قوة االحتكاك يكون ضد اتجاه حركة الجسم.   -٣
  (            )   درجة الصوت هي خاصية نفرق بها بين األصوات العالية واألصوات المنخفضة.   -٤
  (            )   جسمين أو مكانين وتقاس بالسنتيمتر أو المتر أو الكيلومتر.المسافة هي مقدار البعد بين   -٥

  (            )   ؤثر في األجسام عن بعد دون تالمس قوة الدفع. من أشهر أنواع القوى التي ت  -٦
  (            )   الصوت الحاد يجعل طبلة األذن تهتز أسرع.   -٧

  
  صل الجملة من العمود " أ " بما يناسبها من العمود " ب ": : ٣س

  ب  أ
  الصـوت   أعرف أن السيارة تحركت عندما 

  يتغير موقعها  كلما زادت كتلة الجسم 
  درجة الصوت   ينتج عن اهتزاز األجسام وهو شكل من أشكال الطاقة 

  زادت جاذبية األرض له   ألمسها باستعمال ألتقط مشابك الورق الحديدية دون أن 
  المغناطيس   أفرق بها بين األصوات الحادة واألصوات الغليظة

  معلم المادة / عبدهللا محمد القحطاني                                                                                              

 ٨الدرجة             / 

 ٧الدرجة             / 

   ٥الدرجة            / 

  

    ٢٠ 


