
 ام الفحم –مدرسة المتنبي االبتدائية 

 ____ الثالثللصف  علومامتحان 

 التاريخ: ___________                          ________________________ :االسم

 

 :أحط بدائرة حرف اإلجابة الصحيحة

 

 مادة موصلة للحرارة، موصلة للكهرباء، وال تنجذب للمغناطيس:    .1

 نحاس (ب بالستيك  (أ

 حديد    (د خشب (ج

 مادة موصلة للحرارة، موصلة للكهرباء، وتنجذب للمغناطيس:    .2

 نحاس (ب بالستيك  (أ

 حديد    (د خشب (ج

 مادة غير موصلة للحرارة، وغير موصلة للكهرباء، وال تنجذب للمغناطيس: .3

 نحاس (ب الومنيوم  (أ

 حديد    (د خشب (ج

 ا السنوية نريد اشعال نار، ما الصخر الذي علينا استعمالهكللخروج في رحلتن .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)  

 

 اد فحصهاالصفة المر / المادة الطريقة

   ترطيب بالماء

   تنقيط حامض

   ظفر أو بالمسمارحفر باال

   استعمال المغناطيس

   تسخين

  ملح طعام

  صلصال

 
 1صفحة 



 تمعن في مخزن الكلمات لتجيب عما يليه من أسئلة:

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

 ترسب في الماء ____________ ، ____________ ، __________المواد التي  -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

   :خطأ في المكان الفارغ اكتب صحيح أو

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

 يتجاذبان ________ فانهما متشابهان قطباهما مغناطيَسين إلى بعضهما اذا قربنا -2

 يدة للحرارة ___________التي في الهواء موصل ج الغازات -3

 عندما تذوب مادة في سائل ينتج محلول  _________  -4

 تمتص النباتات المواد المذابة في الماء داخل التربة  _________ -5

 تحتوي مياه الشرب على امالح الكالسيوم الهامة لالنسان  ________  -6

 السكر يذوب في الزيت  ________  -7

 ينجذبان للمغناطيس _________ الحديد والفوالذ -8

 الموارد الطبيعية هي المواد التي يأخذها اإلنسان من الطبيعة كي يستخدمها _________ . -9

 استخرج اإلنسان المعادن من األتربة والصخور _____________ . -11

 يوجد في التربة ذرات أصلها من الصخر _____________ . -11

 امالح الكالسيوم الهامة لالنسان  ________ تحتوي مياه الشرب على  -12

، بموجب 5إلى  1رقموا الجمل تصاعديًا من  أمامكم جمل تصف مراحل فصل الرمل عن الملح.

 :الفارغة االماكناألرقام في  الترتيب الصحيح للعمليات. أكتبوا

  نرشح الرمل من المحلول.______ 

 الملح يبقى في الوعاء.______ 

 ًء للخليط الذي في الوعاء.نضيف ما______ 

 نبخر الماء من المحلول.______ 

 الملح يذوب في الماء. الرمل يرسب في الماء.______ 

 2صفحة 

javascript:op('popTerms.aspx?DivID=Pole',300,100)


 امأل الجدول حسب العمليات: …قاموا بخلط كرات زجاجية ، اغراض حديدية، اغراض خشبية 

 ( انجذاب للمغناطيس *  * ترشيح اضافة ماء ) 

  العملية المالئمة لفصل كرات زجاجية عن باقي األغراض في الخليط هي

  العملية المالئمة لفصل األغراض الحديدية عن باقي األغراض في الخليط 

  العملية المالئمة لفصل األغراض الخشبية عن باقي األغراض في الخليط هي

 

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

 _____________  تتكون من حبيبات مادة الصلصال -1

 _____________  تتحول إلى عجينة عند خلطها بالماء -2

 ن حبات بلورية _____________ تتكون م -3

 فيها الماء بسرعة _____________ يتغلغل  -4

 عجينة _____________  عند خلطها بالماء ال تتحول إلى -5

 بالمجهر _____________  يمكن رؤيتها إالذراتها صغيرة جدا وال  -6

  إذا كانت رطبة يمكن السير عليها دون أن نرسب فيها _____________ -7

 كانت رطبة _____________  يتغلغل فيها الماء ببطء شديد إذا -8

 كانت رطبة _____________  عندما نسير نرسب فيها إذا -9

 كسارات؟ما هو الضرر الناجم من تكسير صخور في ال

        1- _________________________________________________ 

        2- _________________________________________________ 

 

 3صفحة 



 اجب عن االسئلة التالية:

أضافت راية ملعقة من الطحين الى كأس ماء، خلطتها ورأت ان الطحين رسب في الماء، قالت  -1

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

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

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

ي الكرتونيتتة فشتتاهدت المطتتر يهطتتل فتتي الختتارج، ركبتتت دراجتتتي الهوائيتتة وتحركتتت شتتبابيك غرفتتت

 عجالتها الحجرية في الشارع.

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

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 حال لها:أمامك بعض المشاكل البيئية ... اقترح 

 انجراف التربة نتيجة استعمال اإلنسان آلالت الحفر: -1

 _______________________________________________________الحل:    

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
االواني الزجاجية، واالوراق تتراكم بكثرة وتضر باالشجار والكائنات الحية  هياكل السيارات، -2

 المحيطة بها:

 _______________________________________________________الحل:    

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 * نتمنى لكم النجاح الباهر* 

 

 طاقم العلوم والتكنولوجيا

 4صفحة 


