
 ام الفحم –مدرسة المتنبي االبتدائية 

 ____ الثالثللصف  علومامتحان 

 التاريخ: ___________                          ________________________ :االسم

 

   :عالمات( 7) اكمل الجدول

 (قطن*  بالستيك*  صوف*  معادن*   أتربة*   جلد*  صخور) 

 

 ماداتمنتجات من الج األحياءمنتجات من 

  

  

  

  

  

 

   :عالمة( 81) تمعن في مخزن الكلمات لتجيب عما يليه من أسئلة

 (سكر * شراب مرّكز * صابون سائل للجلي* زيت*صبغة طعام*طحين*ملح*رمل*فلفل اسود) 

 _____ ، _______________ ، _______المواد التي ترسب في الماء _______ -1

 _________   المواد التي تطفو في الماء -2

 المواد التي تذوب في الماء وينتج محلول شفاف _________ ، _________ -3

 ___ ، ________ ____ ، _____المواد التي تذوب في الماء وينتج محلول ملّون _____ -4
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 :عالمات( 5) ثم اكتبها في المكان الفارغ األقواسمن بين  الصحيحة اإلجابةاختر 

 د للحرارة * موصل رديء للحرارة ( ________________الخشب ) موصل جي -1

 _________ أقل( ) أكبر / كلما كان المغناطيس أكبر، تكون قوة جذبه -2

 ) يتجاذبان / يتنافران ( ________ مختلفان أقطابهما مغناطيَسين إلى بعضهما قّربنا -3

 ____________) موصل جيد للحرارة * موصل رديء للحرارة ( ____االلومنيوم  -4

 الغازات التي في الهواء ) موصل جيد للحرارة * موصل رديء للحرارة ( ___________ -5

 :عالمات( 5) خطأ في المكان الفارغ أواكتب صحيح 

 عندما تذوب مادة في سائل ينتج محلول  _________  -1

 تحتوي مياه الشرب على امالح الكالسيوم الهامة لالنسان  ________  -2

 السكر يذوب في الزيت  ________  -3

 الحديد والفوالذ ينجذبان للمغناطيس _________ -4

 اذا قربنا مغناطسين من بعضهما اقطابهما متشابهين فإنهما يتجاذبان __________ -5

   :عالمات( 3) حزر فزر يا بطل

 (بالستيك * نحاس *  خشب *   حديد*  الومنيوم) 

 ________________  ة للكهرباء، وال تنجذب للمغناطيس مادة موصلة للحرارة، موصل -1

 ________________  مادة موصلة للحرارة، موصلة للكهرباء، وتنجذب للمغناطيس  -2

 مادة غير موصلة للحرارة، وغير موصلة للكهرباء، وال تنجذب للمغناطيس   __________ -3
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 :عالمة( 82) اجب عن االسئلة التالية

مكان عمله. يخرج أحمد إلى العمل في  أخذ طبخة أعدها في البيت لوجبة الغداء إلى أراد أحمد -1

علبة تنصحون أحمد باستعمالها كي يحافظ  الصباح، لكنه سيتناول الطعام في ساعات الظهر. أي

 اشرح على الطعام ساخنـًا؟

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

ولذلك، اشترى آلة تجذب إليها الدبابيس المكتبية بواسطة  .يضيع رامي دبابيسه المكتبية دائًما -2

 اشرح تكون الدبابيس المكتبية التي يشتريها رامي للمكتب؟ مغناطيس. من أي مادة يجب أن

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

راية ملعقة من الطحين الى كأس ماء، خلطتها ورأت ان الطحين رسب في الماء، قالت  أضافت -3

 اشرح ؟راية "المساحيق ال تذوب في الماء"، هل كالم راية صحيح

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

خلطها ورأى أن قسًما منن الملنح رسنب  أضاف وائل أربع مالعق من الملح إلى كأس من الماء، -4

 اشرح هل كالم وائل صحيح؟."في الماء قال وائل: "الملح هو مادة ال تذوب.في الماء

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 * يا أبطال بالتوفيق والنجاح* 

 
 معلم الموضوع:
 محمد فريد محاميد
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