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 ام الفحم -مدرسة المتنبي االبتدائية 

 امتحان علوم للصف الثالث

 : ..........................التاريخ                   اسم الطالب: ......................................          

 

 عالمات ( 6)  :1الّسؤال 

 ؟صخور ما هو مدى صالبة هذه الصخورسجل بجانب فحص صالبة ال

 )  قاس جدا  *  لين  *  قاس  (                                

 .........................صخر حفر باالظفر       .1

 ..........................صخر لم يحفر بالمسمار  .2

 ..........................صخر حفر بالمسمار     .3

4. ************************************************************ 

 عالمات ( 3)  :2الّسؤال  .5

 :الحبيبات بين يوجد, مواد حبيبات من االساس في التربة تتكون

   1 2                         فقط ماء 3                    فقط هواء وهواء ماء 

************************************************************ 

 ( عالمات 3)  :3الّسؤال 

 بالماء؟ إتصالها عند عجينة تصبح الصخور أي

1               2الجير 3                   الصلصال                4البازلت الغرانيت 

************************************************************ 

 عالمات ( 6)  :4الّسؤال 

 الجير: صخر يخدش أن يمكن تالغراني صخر أن تبين الصخور صفات فحص عند

 الفحص؟ هذا في فحصت الصخور صفات من صفة أي  -أ   

    1 2                     اللون 3                     الملمس  القساوة 

 ذلك؟ من استنتاجه يمكن الذي ما  -ب  

 .الغرانيت صخر من صالبة أكثر الجير صخر. 1      

 .الجير صخر من صالبة ثرأك الغرانيت صخر. 2      

 .بسهولة ينكسر الغرانيت صخر. 3      

************************************************************ 

05 
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 عالمات ( 8)  :5الّسؤال 

 : فحصها المراد الصفة مع المواد فحص طريقة بين الئم

 ( فوران *   ذوبان  *  قساوة  *  مغناطيسية) 

 الصفة المراد فحصها الطريقة / المادة

  تنقيط  حامض 

  حفر باالظفر أو بالمسمار 

  استعمال المغناطيس 

  ملح طعام

************************************************************ 

 عالمات ( 3)  :6الّسؤال 

 . أحضرت المعلّمة صخرةً إلى الصّف وطَلَبَت من التالميذ أن يفحصوا درجة قساوتها

اْقتََرح إياد َخْدش الصخرة بواسطة مسمار، لكّن المعلّمة قالت له إنّه نَِسَي مرحلة واحدة من مراحل 

  . الفحص

 ………………………………… ما هي المرحلة التي نَِسيَها إياد؟

************************************************************ 

 عالمات ( 6)  :7الّسؤال 

 :ما هو نوع الصخر

 بازلت * كركار * غرانيت * الصلصال * الجير * الصوان ()

 ................... جدا قاسي صخر وهو, بلوري, صخر ملون .1

 ................... املس سطحه, جدا قاس, صخر قاتم .2

 ................... مسامي, جدا قاس وهو, أسود صخر لونه .3

 ................... حبيبي مبناه, االصفرار الى يميل صخر لونه .4

 ................... الحامض في الفقاعات يطلق, قاس, اللون صخر فاتح .0

 ................... عجينة على نحصل نبلله عندما, جدا صخر لين .6

************************************************************ 
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 عالمات ( 6)  :8الّسؤال 

 :   الجدول بالكلمات التي بين االقواسامأل 

 تربة رملية تربة صلصالية الصفة  

 الحبيبة كبر

 ( جدا صغيرة حبيبات/  كبيرةَ  حبيبات) 

  

 عجينية

 ( عجينة تكون ال/  عجينة تكون) 

  

 تغلغل

 ( رديء تغلغل/ جيد تغلغل) 

  

 

************************************************************ 

 عالمات ( 4)  :9الّسؤال 

 .قد يسبّب أضراًرا للبيئة ولإلنسان( الكّسارات) تكسير الصخور في المحاجر

 .اكتْب ضرَرْين من هذه األضرار

   

   

************************************************************ 

 ( عالمتان)  :11الّسؤال 

في قطعة األرض "أ"  نفس كّميّة األمطار في نفس الوقت. َسقَطَت مختلفتَْينعلى قِْطَعتَي أرض 

ع المياه  تََغْلَغلَت المياه بسرعة، وفي القطعة "ب" تََجمََّعت المياه. ماذا يُْمكن أن يكون التّفسير لِتََجمُّ

ْق في إجابتك إلى  على قطعة األرض "ب" وليس على قطعة األرض "أ"؟ ذّرات  مبنى)تَطَرَّ

  .تَي األرض( التُّربة في قِْطعَ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

************************************************************ 
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 ( عالمات 6)  :11الّسؤال 

  في منها واحد كلّ  ووضعوا( محاقين) أقماع الثةث الطالّب أخذ. تجربةً  بطالّ  أْجرى

 نوع   من تربة غم 05 عليها َوَوَضعوا ترشيح ورقة الطالّب َوَضع قمع، كلّ  في .ُمَدرَّج أنبوب

 كّميّة الطالّب فََحص دقيقة، 10 بعد. ماء ميليلتر 155 الطالّب َسَكب قمع، كلّ  داخل وإلى. مختلف

جمُ  أنبوب كلّ  في كانت التي الماء  :التالي التوضيحيّ  الرسم في ُمبيَّنة التجربة نتائج .َدرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   التجربة؟ نتائج كانت ماذا .أ

جا داخل إلى تََغْلَغل .1   .ماء ميليلتر  .........................   2 رقم ألنبوب الُمَدرَّ

           ......................... الماء؟ من كّميّة أكبر بَقِيَت تربة أيّ  في .ب

************************************************************ 

 ( عالمتان)  :12الّسؤال 

 .في الُعصور القديمة، َصنَع اإلنسان أدوات الّصيد وأَدوات القَْطع من ِحجارة الّصوان

 .ْنع هذه األدواتاُْذُكر ِصفةً واحدةً لِِحجارة الّصوان والّتي بِفَْضلِها كانت ُمالئِمة لصُ 

…………………………………………………………………………… 

************************************************************ 

 ***      نتمنى لكم النجاح         ***

 طاقم العلوم والتكنولوجيا

ج رقم ج رقم 1 أنبوب ُمَدرَّ ج رقم 2 أنبوب ُمَدرَّ  3 أنبوب ُمَدرَّ

 صلصال غم 05 طينيّة تربة غم 05 رمل غم 05

 قمع

 يحورقة ترش


