
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/3science2                   

* 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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  ..................................................../ الطالبة  أمرالمكرم ولي 

 اني العلوم المطور للصف الثالث االبتدائي للفصل الدراسي الث مادةالمهارات المطلوبة في مقرر  اقدم لكم

 .ولكم جزيل الشكر  باستمرارمنكم متابعة ابنتكم  أرجو

نوع 
 المهارة

لم  أتقنت المطلوبة في المقرر المهارات
 تتقن

نوع 
 المهارة

لم  اتقنت المهارات المطلوبة في المقرر
 تتقن

 
 

* 

  عرفي الطقس ؟
 في وقت ومكان معينهوحالة الجو 

   
 

* 

 ؟بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية ي قارن
ينتج مواد  وال تغير في مظهر الجسم وشكلة :التغير الفيزيائي

  او المحاليل طالمخالين ييمكن مزج المواد لتكووجديدة 
تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في  :التغير الكيميائي 

 خواصها عن المواد االصلية مثل صدا الحديد

  

 
 

* 

تحدد حالة الطقس خالل  التيالعناصر   عددي
  ؟ اليوم

الهواء والهطول والرياح درجة حرارة 
 .والضغط الجوي 

   
 

- 

 عرفي الموقع ؟
 مكان الجسم مقارنة بمكان وجود جسم اخر

  

توقع حالة الطقس من خالل عرض مصورات  
 ؟ غيوم مختلفة  ألنواع

 هطول امطار اوثلوج >----الغيوم الطبقية 
 احتمالية هطول >----الغيوم الريشية 

عواصف >---- الداكنه الركاميةالغيوم 
 رعدية

   
 

- 

 ؟انواع الحركة  ماهي
مسار حركة ب – متأرجحةحركة  –حركه بخط مستقيم 

 حركة دوارانية –متعرج 

  

 
 

* 

حالة الماء من خالل تتبع مصور لدورة  يصف
 الماء

  

   
 

- 

 ؟ النواع القوى التي تؤثر في االجسام  اعطي امثلة 
 قوة االحتكاك – دفع الباب –ركل الكرة  :قوى التالمس مثل 

 قوى الجاذبية –القوى المغناطيسية :القوى الغير متالمسة 

  

 
- 

 عرفي المناخ ؟
هو حالة الطقس في مكان معين على مدى 

 فترة زمنية طويلة

   
- 

 تجربة عملية الحداث الصوت ينفيذ
 "من خالل النشاط في الحصة "

  

 
 

- 

اختالف المناخات مابين مناطق  يفسير
المملكة المختلفة من خالل قراءة مجموعة 

 من الصور
, ارتفاع المكان , الجبال , الموقع على االرض )

القرب من المسطحات المائية يجعل مناخات االرض 
 (  مختلفة

   
 

- 

 ؟ اإلذنعلى  لمحافظهأاذكر ي طرق 
 .أي جسم صلب فيها بإدخال أقومال -1
 .سماع االصوات العالية أتجنب -2
 .بألم أحسست إذاالطبيب  أراجع -3
 "الطالبة إجاباتتقبل تنوع " 

  

 
* 

  عرفي المادة ؟
 أي شي لة كتلة ويشغل حيزا

   
* 

 عرفي الضوء ؟
 .شكل من اشكال الطاقة نحس بة بواسطة العين 

  

 
 

* 

بعض صفات المادة كالطول والحجم  يسقي
 والكتلة 

 "في الحصةمن خالل النشاط "
 

 : ادوات القياس
 –الحرارة مقياس   –الميزان ذو الكفتين )

 (شريط القياس  –المدرج بارالمخ

   
 
 
 

- 

 .تصنيف بعض األجسام من حيث نفاذيتها للضوء
وبخطوط  تسمح بمرور الضوء من خاللها  :اجسام شفافة

 .الزجاج و الهواء :ه مثلمستقيم
من الضوء وتشتت تمرر جزءا بسيطا  : شفافةشبة  أجسام

 .البالستك والزجاج البلوري:اغلب الضوء الساقط عليها مثل
من الضوئية  األشعةتمنع نفاذ معظم   :الغير شفافة األجسام

 .الخشب  ألواحالجدران و :خاللها مثل
 

  

 
 

- 

من حيث  الثالثةخواص حاالت المادة  يجاستنت
 الشكل والحجم

 لها حجم ثابت وشكل غير ثابت :السائلةالحالة 
 لها جحم وشكل ثابت: الصلبة الحالة
 لها ليس لها حجم او شكل ثابت: الغازية الحالة

   
- 

 تجربة بسيطة توضح انكسار الضوء يمصم
 "من خالل النشاط في الحصة"

 

  

 


