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ام الفحم - مدرسة المتنبي االبتدائية 
 ( 1مهمة  )مهام علوم للصف الثالث 

: ..........................    آخرموعد للتسليم            ........................  .: .............اسم الطالب
  . االحتفاظ بهاانصح لذلك اتجدا لالمتحان هذه المهام مهمة :مالحظة

  (2009ميتساف  ) 8الّسؤال 

 في وَسَكبوا ُمتَماثِلتَْين كأَسْينالطّالّب   َخذَ  .الماء في يذوبان والّرمل الِمْلح كان إذا طالّب مجموعة فََحَصت

 األخرى الكأأ وفي الّرمل، ِمن ِمْلَعقة وضعوا الكأَسْين إحدى في،  الماء من ُمتَساوية كّميّة كأأٍس  كلِّل 

 المبَيَّنَة النّتائج ظَهََرت اقائق، ّعدة بَْعدَ ،  كأأ كلّ  في الّتي الموااّ الطّالّب  َخلَط،  الِمْلح ِمن ِمْلَعقة وضعوا

 :التّالي التّوضيحيّ  الّرسم في

 

 

 

 

 

 . الّرمل ِصفات َحْسب إِجابَتَك اِْشَرح الّرمل؟الطّالّب  َوَضع كأأ  أّ  في.  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

  ذلك؟ قّررت ماذا َحْسب َمْحلول؟ تََكوَّن كأأ  أّ  في. ب

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

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

  (2011ميتساف  ) 5 السؤال

 بِطُُرق نَتَج الذأ المخلوط فَْصل يُْمكنم ، الطعا وملح الحديد مسحوق المعلّم َخلَطَ  العلوم، ارأ في

  ملح ِصفات من بصفة  و الحديد ِصفات من بصفة خاللها نستعين واحدة طريقة اكتبْ ، مختلفة

 .المخلوط نَْفِصل كي الطعام

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

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

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

" ب"الكأس " أ"الكأس 
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  (2010ميتساف  ) 5 الّسؤال

 

 

 

 

ل ُصْنع .   ق إلى صفة الماّاة)اِْشَرح إجابتك  . الطّنجرةِجْسماِْقتَِرح من  ّأ ماّاة من الُمفَضَّ  .(تَطَرَّ

.......................................................................................................................... 

ل ُصْنع . ب ق إلى صفة الماّاة)اِْشَرح إجابتك  . الطّنجرةيََدياِقتَِرح من  ّأ ماّاة من الُمفَضَّ  .(تَطَرَّ

.......................................................................................................................... 

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

  (2012ميتساف  ) 2السؤال 

ر  مسحوق صفات من صفة بأأّ  .ساخن حليب مع الشوكو مسحوق َخلَطَ : شوكو مشروب سامي حضَّ

 الشوكو؟ مشروب تحضير  جل من سامي استعان الشوكو

1 2                   العجينيّة 3                      الذائبيّة 4                     القساوة  الهشاشة 

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

 ( 2013ميتساف  ) 3السؤال 

 الموااّ  من ماّاة  أّ .  محلول فنتج ماء، فيه وعاء ااخل إلى معيّنة ماّاة التالميذ  اخل العلوم، ارأ في

   الوعاء؟ إلى التالميذ  اخل التالية

      1 2                 جليد 3                 زيت 4                           طحين سّكر 

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

 ( 2013ميتساف  ) 8السؤال 

 طَلَبَ . ورمل خشب، فتافيت حديد، مسحوق سّكر،: موااّ   ربع من مخلوط فيها كأًسا لسامي المعلّم ى عط

 يَْفِصل  نْ  لسامي يُْمِكن ُمَميِّلزة صفة  أّ  بحسب. المخلوط عن الخشب فتافيت يَْفِصل  نْ  سامي من المعلّم

 المخلوط؟ عن الخشب فتافيت

                          1 3                  الماء على الطَّْفو المغناطيسيّة 

               2 4                              الذائبيّة اللّون  

ِجْسم الّطنجرة 

اليد 
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  (2013ميتساف  ) 6 السؤال

 ملعقة بالستيكيّة، ملعقة :بالبوظة مليئة كأأ ااخل إلى ِكبَِرها في متساوية مالعق  ربع هُدى  ْاَخلَت

. خشبيّة وملعقة معدنيّة، ملعقة زجاجيّة،

                  سرعة؟ بأكبر بََرَات ملعقة  أّ  . 

1 3         البالستيكيّة الملعقة المعدنيّة الملعقة   

2 4           الزجاجيّة الملعقة الخشبيّة الملعقة 

  المالعق؟ بََرَات الماّاة صفات من صفة  أّ  بسبب .ب

................................................................................................................................ 

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

 : تمعن في مخزن الكلمات لتجيب عما يليه من اسئلة

( للجلي سائل صابون * مرّكز شراب * سكر * زيت * طعام صبغة * طحين*  ملح  * رمل * برادة الحديد ) 

 __________ ، _________ ، _________ الماء في ترسب التي المواا- 1

  _________ الماء في تطفو التي المواا- 2

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

 ________  ، _______ ، ________ ملّون محلول وينتج الماء في تذوب التي المواا- 4

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

: لها المناسبة للصفة المادة الئم

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

 .............. بالستيك            ................ملح       ................رمل          ...............حديد

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

 : حسب مخزن الكلماتالجدول اكمل

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

  منتجات من االحياء

  منتجات من الجمادات
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 : اكتب لكل مادة مما يلي

:   (للحرارة رديء موصل    /   للحرارة جيد موصل) 

 __________ النحاأ            ___________البالستيك                     ___________الخشب

 __________ الكلكار              ___________الصوف                      ___________الحديد

 ________ االلومنيوم              ___________االسفنج           ______الهواء في التي الغازات

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

 : بطل يا فزر حزر

  (بالستيك  *  نحاس    * خشب   *   حديد  *  الومنيوم ) 

   __________،         __________  للمغناطيس تنجذب وال،  لكهرباءوا للحرارة موصلة مااة- 1

  ________________ للمغناطيس وتنجذب،  لكهرباءوا للحرارة موصلة مااة- 2

   _________،          _________للمغناطيس تنجذب وال ، لكهرباءوا للحرارة موصلة غير مااة- 3

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

: الفارغ المكان في خطأ او صحيح اكتب

  _________  محلول ينتج سائل في مااة تذوب عندما- 1

  _________ تتنفس كي لألسماك مهم الكربون اوكسيد ثاني ذوبان- 2

  _________ التربة ااخل الماء في المذابة المواا النباتات تمتص- 3

  ________  الزيت في يذوب السكر- 4

 _________ للمغناطيس ينجذبان والفوالذ الحديد- 5

  __________يتجاذبان فإنهما متشابهين اقطابهما بعضهما من مغناطسين قربنا اذا- 6

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

: الفارغ المكان في واكتبها االقواس بين من الصحيحة االجابة اختر

 ___________ الصغير المغناطيس قوة من(  قل /  كبر ) جذب قوة الكبير للمغناطيس

( _________  قل /  كبر ) جذبه قوة تكون  كبر، المغناطيس كان كلما

 ( ________ يتنافران / يتجاذبان ) متشابهان قطبان بعضهما إلى مغناطيَسين تقريب

 ( ________ يتنافران / يتجاذبان ) مختلفان قطبان بعضهما إلى مغناطيَسين تقريب

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

  ** عمال ممتعا يا أبطال** 
 محمد فريد محاميد: معلم الموضوع
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