
 ام الفحم –مدرسة المتنبي االبتدائية 

 ____ الثالثللصف  علومامتحان 

 التاريخ: ___________                          ________________________ :االسم

 
 :أحط بدائرة حرف اإلجابة الصحيحة

 ، وال تنجذب للمغناطيس:   دة موصلة للحرارةما .1

 نحاس (ب بالستيك  (أ

 حديد    (د خشب (ج

 ، وتنجذب للمغناطيس:   دة موصلة للحرارةما .2

 نحاس (ب بالستيك  (أ

 حديد    (د خشب (ج

 ، وال تنجذب للمغناطيس:صلة للحرارةمادة غير مو .3

 نحاس (ب الومنيوم  (أ

 حديد    (د خشب (ج

 للخروج في رحلتنا السنوية نريد اشعال نار، ما الصخر الذي علينا استعماله .4

 صوان (ب صلصال  (أ

 كركار  (د جير (ج

 

   :الئم بين طريقة فحص المواد مع الصفة المراد فحصها

 

 (فوران * تغلغل *  يتحول إلى عجينة  *توصيل حراري *  ذوبان *   صالبة*  مغناطيسية) 

 

 الصفة المراد فحصها / المادة الطريقة

  ترطيب بالماء 

  حامض  تنقيط 

  بالمسمار ظفر أو حفر باال

  استعمال المغناطيس 

  تسخين 

  ملح طعام

  صلصال

 1صفحة  





 تمعن في مخزن الكلمات لتجيب عما يليه من أسئلة:

 (*  برادة حديد    زيت **    طحين     ملح *  سكر   * رمل  ) 

 المواد التي ترسب في الماء ____________ ، ____________ ، __________ -1

 طفو في الماء   _________المواد التي ت -2

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

   :اكتب صحيح أو خطأ في المكان الفارغ

 _________ أقل  كلما كان المغناطيس أكبر، تكون قوة جذبه -1

 يتجاذبان ________ فإنهما ( s-s) متشابهان قطباهما إلى بعضهما مغناطيسيين قربنا إذا -2

 للحرارة ___________ يدالهواء موصل ج -3

 ينتج محلول  _________  )الماء(عندما تذوب مادة في سائل  -4

 السكر يذوب في الزيت  ________  -6

 الحديد والفوالذ ينجذبان للمغناطيس _________-7

 الموارد الطبيعية هي المواد التي يأخذها اإلنسان من الطبيعة كي يستخدمها _________ . -8

 استخرج اإلنسان المعادن من األتربة والصخور _____________ . -9

 يوجد في التربة ذرات أصلها من الصخر _____________ . -11

 

 

، بموجب 5إلى  1تصاعديًا من  رقموا الجمل ،مل تصف مراحل فصل الرمل عن الملحأمامكم ج

 :الفارغة األماكناألرقام في  أكتبوا ،الترتيب الصحيح للعمليات

 

  نرشح الرمل من المحلول. ______ 

 الملح يبقى في الوعاء. ______ 

 نضيف ماًء للخليط الذي في الوعاء.  ______

 نبخر الماء من المحلول. ______ 

 ل يرسب في الماء.الرم ،الملح يذوب في الماء ______ 

 

 2صفحة 
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 امأل الجدول حسب العمليات: … وخشب قاموا بخلط رمل، حديد

 ( انجذاب للمغناطيس *  * ترشيح اضافة ماء ) 

  عن باقي األغراض في الخليط هيالرمل عملية المالئمة لفصل ال

  عن باقي األغراض في الخليط  العملية المالئمة لفصل  الحديد

  عن باقي األغراض في الخليط هي العملية المالئمة لفصل الخشب

 

 

 اكتب في المكان الفارغ ) تربة رملية / تربة صلصالية(:

 _____________  تتكون من حبيبات مادة الصلصال -1

 _____________  بالماء طيبهاتتحول إلى عجينة عند  تر -2

 ________ _____( )ذرات كبيرة ن حبات بلوريةتتكون م -3

 فيها الماء بسرعة _____________ يتغلغل  -4

 _____________   عجينة عند خلطها بالماء ال تتحول إلى -5

 _____________   بالمجهر ذراتها صغيرة جدا وال يمكن رؤيتها إال -6

 _____________ كانت رطبة يتغلغل فيها الماء ببطء شديد إذا  -7

 ______________ذراتها متماسكة  -8

 ______________ذراتها غير متماسكه   -9

 إذا كانت رطبة يمكن السير عليها دون أن نرسب فيها _____________  -11

 

 

 

 

 3صفحة 



 

  :اكتب حلوال مناسبةأمامك مجموعة من النشاطات التي تنجم عنها مشاكل مختلفة ،اذكرها ثم 

 

 الحل المشكلة النشاط

  تكسير الصخور

 

 

اكنات طحن الصخور بم-

 تصدر ضجيجا

  

  تسميد التربة

 

 

  رش المبيدات الحشرية

 

 

 

 

 كبيرة جدا .تراكم نفايات البالستيك بكميات  تعاني البيئة من

 كيف يمكن التخلص من النفايات:

 ___________________________________________________ - أ

 ___________________________________________________  - ب

 ___________________________________________________.  - ت

 

 4صفحة 



 اجب عن االسئلة التالية:

 : صنع طنجرةارادت راية  -1

 ؟طنجرة؟ لماذاالمن أي مواد تقترح صنع  -أ

____________________________________._____________________ 

 ؟لماذا من أي مواد تقترح صنع مقابض الطنجرة؟ -ب

__________________________._______________________________ 

 

قال سامر: نهضت من فرشتتي المصتنوعة متن صتخر الجرانيتت، ارتتديت جتارزة متن الحديتد، فتحتت  -2

شتتبابيك غرفتتتي الكرتونيتتة فشتتاهدت المطتتر يهطتتل فتتي الختتارل، ركبتتت دراجتتتي الهوائيتتة وتحركتتت 

 عجالتها الحجرية في الشارع.

 

 الجارزة المصنوعة من حديد غير مناسبة لالستعمال ... لماذا؟ صفة   -أ   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 صفة الشبابيك المصنوعة من كرتون غير مناسبة لالستعمال ... لماذا؟   -ب   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 * نتمنى لكم النجاح الباهر* 

 

 طاقم العلوم والتكنولوجيا

 5صفحة 


