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ام الفحم - مدرسة المتنبي االبتدائية 
 علوم للصف الثالث امتحان

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

 (عالمتان  )  :1 السؤال

لَخ َخ  العلوم، درس في  بِطُُرق نَختَخج الذي المخلوط فَخْصل يُْمكن، م الطعا ملح و الحديد مسحوق المعلّم  َخ

  ملح ِصفات من بصفة أو الحديد ِصفات من بصفة  اللها نستعين واحدة طريقة ااتبْ ، مختلفة

 .المخلوط نَخْفِصل اي الطعام

 ما هي الصفة؟ ........................................................................................ 

  ما هي الطريقة؟........................................................................................ 

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

 (عالمتان )  :2 السؤال

ر لَخ َخ : شواو مشروب سامي حضَّ  مسحوق صفات من صفة ببيّ  .سا ن حليب مع الشواو مسحوق  َخ

 الشواو؟ مشروب تحضير أجل من سامي استعان الشواو

1 2                   العجينيّة 3                    الذائبيّة 4                   القساوة المغناطيسية  

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

 (عالمتان )  :3 السؤال

 الموادّ  من ماّدة أيّ .  محلول فنتج ماء، فيه وعاء دا ل إلى معيّنة ماّدة التالميذ أد ل العلوم، درس في

   الوعاء؟ إلى التالميذ أد ل التالية

      1 2                     جليد  3                  سّكر 4                        زيت  طحين 

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

 (عالمتان )  :4 السؤال

 طَخلَخبَخ . ورمل ،خشب فتافيت ،حديد مسحوق ،سّكر: موادّ  أربع من مخلوط فيها ابًسا لسامي المعلّم ىأع 

يِّزة صفة أيّ  بحسب. المخلوط عن الخشب فتافيت يَخْفِصل أنْ  سامي من المعلّم  يَخْفِصل أنْ  لسامي يُْمِكن ُممَخ

 المخلوط؟ عن الخشب فتافيت

                              1 3                                    اللّون الذائبيّة                                          

                  2 4                            المغناطيسيّة الماء على الطَّْفو 
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  ( عالمات 3  )  :5 السؤال

  : تمعن في مخزن الكلمات لتجيب عما يليه من اسئلة

 

   زيت     *    طعام صبغة        *رمل   *      ملح

 
_________     الماء في ترسب التي المادة- 1

 _________    الماء في تطفو التي المادة- 2

 _________    شفاف محلول وينتج الماء في تذوب التي المادة- 3

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

  ( عالمات 4  )  :6 السؤال

  :لها المناسبة للصفة المادة الئم

 

 الماء في  يذوب *للمغناطيس ينجذب * الحراري التوصيل ءردي * الماء في يرسب

        ...................................رمل               .................................حديد

 ................................. بالستيك               ..................................ملح

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

  ( عالمات 3  )  :7 السؤال

 :(ة  شبي اغراض  *حديدية اغراض * زجاجية ارات )  بخل  قاموا

 

 للمغناطيس انجذاب *  ترشيح * ماء اضافة

 

  هي الخلي  في األغراض باقي عن زجاجية ارات لفصل المالئمة العملية

   الخلي  في األغراض باقي عن الحديدية األغراض لفصل المالئمة العملية

  هي الخلي  في األغراض باقي عن الخشبية األغراض لفصل المالئمة العملية

 

**************************************************************** 
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  ( عالمات 4  )  :8 السؤال

: أامل الجدول ببسماء المواّد حسب صفاتها،  في الجدول التالي ُاتِبَخت صفات للمواّد الخمس التالية

    خشب     *     حجر       *     زيت        *    حديد  

 

   الصفة

 اسم الماّدة

تطفو على سطح 

 الماء

تنجذب  

 إلى المغناطيس

 درجة في الماّدة حالة

 الغرفة حرارة

صلبة  ال نعم  : 1 الماّدة

صلبة  نعم ال  : 2 الماّدة

ة سائل ال نعم   :3 الماّدة

صلبة  ال ال  : 4 الماّدة

 

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

  ( عالمات 5  )  :9 السؤال

 :الفارغ المكان في وااتبها االقواس بين من الصحيحة االجابة ا تر

___________    الزيت في( ال يذوب / يذوب  )السكر- 1

_________    (أقل / أابر ) جذبه قوة تكون أابر، المغناطيس اان الما- 2

 ________    (يتنافران / يتجاذبان ) متشابهان قطبان بعضهما إلى مغناطيسين تقريب- 3

 ________     للمغناطيس (ال ينجذبان /  ينجذبان)  والفوالذ الحديد- 4

  _________ تتنفس اي لألسماك مهم (االواسجين  / الكربون اواسيد ثاني)  ذوبان- 5

**************************************************************** 
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  ( عالمات 3  )  :10 السؤال

لَخ التالميذ مخلوطًا  ااتْب أسماء المواّد  ،أمامك رسم تخطيطّي يُبيِّن فَخْصل المخلوط  ،في درس العلوم فَخصَخ

 :الناقصة في الرسم التخطيطيّ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  **  يا أبطالاتمنى لكم النجاح** 
 محمد فريد محاميد: معلم الموضوع

: مخلوط من

الملح، فتافيت الخشب 

 ومسحوق الحديد

": أ"المرحلة 

 َقرََّب التالميذ مغناطيًسا إلى
 .الممخلط  تتّم َ  ْص  إإحد الملاحّم 

": ب"المرحلة 

. أضاف التالميذ ماء إلى المخلوط الذي بقي

. إحدى المواّد َطَفْت على سطح الماء فقاموا بتصفيتها
 الماّدة األ رى ذابت في الماء

مخلوط من ماّدتَْين 
 

: تّم فصلهااسم الماّدة التي 

 

: َطَفت اسم الماّدة التي

 

: ذابت اسم الماّدة التي

 


