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 ام الفحم -مدرسة المتنبي االبتدائية 
 ( 2مهمة مهام علوم للصف الثالث ) 

 آخرموعد للتسليم: ..........................               ........................  .اسم الطالب: .............
  االحتفاظ بها. انصحلذلك  اتجدا لالمتحان هذه المهام مهمة مالحظة:

 :عمله ما الذي يجب

 الخياطققة إبققر جميقق  جمقق  يمكنهققا كيققف.األرض علقق  وانتشققرت بحنققا  الخاصققة الخياطققة إبققر سققتط  -1

 ______________ العلبة؟ إل  وإعادتها بسهولة

 نشقار  مق  الرمق  تنظيقف سقامح أراد .ورمق  خشقب نشقار  يوجقد بسقامح الخاص التوارض قفص في -2

 ______________________ ذا؟لما .الصندوق إل  ماء سكب قرر ولذلك الخشب،

 الخقرز، علبقة فقوق مغناطيًسقا سقمر وضقع  .بالسقتيكي خرز وبي  فضي خرز بي  الفص  تريد سمر -3

 ________________________________ لماذا؟. يحدث لم شيئـًا لك 

 ____________ الحجم بنفس حديدية وقط  حجار  نفص  كي عمله يجب الذي ما -4

 ____________ الحجم بنفس كـَلكـار وكرات حجار  نفص  كي عمله يجب الذي ما -5

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

 :ة (خشبي اغراض * حديدية اغراض * زجاجية كرات)   بخلط قاموا

 ( للمغناطيس انجذاب*   ترشيح*  ماء اضافة)  

  هي الخليط في األغراض باقي ع  ةزجاجي كرات لفص  المالئمة العملية

   الخليط في األغراض باقي ع  الحديدية األغراض لفص  المالئمة العملية

  هي الخليط في األغراض باقي ع  الخشبية األغراض لفص  المالئمة العملية

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

 :ة (خشبي اغراض * حديدية اغراض * اجيةزج كرات)   بخلط قاموا

 ( الماء في طفو    *   الحجم    *   المغناطيسة) 

   هي الخليط في األغراض باقي ع  الزجاجية الكـُرات تميّز التي الصفة

  هي الخليط في األغراض باقي ع  الحديد تميز التي الصفة

  هي الخليط في األغراض باقي ع  الخشبية األغراض تميز التي الصفة

 

**************************************************************** 
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   الملح عن الرمل فصل مراحل تصف جمل أمامكم

 في األرقام أكتبوا. للعمليات الصحيح الترتيب بموجب ،5 إلى 1 من تصاعديًا الجمل رقموا

 :الفارغة االماكن

 . المحلول م  الرم  نرشح______ 

 .الوعاء في يبت  الملح_ _____

 .الوعاء في الذي للخليط ماءً  نضيف______ 

 .المحلول م  الماء نبخر______ 

 .الماء في يرسب الرم . الماء في يذوب الملح______ 

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

 ( 2102) ميتساف  8السؤال 

   صفات للمواّد الخمس التالية:  في الجدول التالي ُكتِبَ 

 (  خشب   *  حجر   *   زيت   *   حديد )  

 أكم  الجدول بأسماء المواّد حسب صفاتها.

 الصفة  

 اسم الماّدة

تطفو على سطح 

 الماء

 تنجذب 

 إلى المغناطيس

 درجة في الماّدة حالة

 الغرفة حرارة

 صلبة ال نعم  : 1 الماّدة

 ةصلب نعم ال  : 2 الماّدة

  سائل ال نعم   :3 الماّدة

 صلبة ال ال  : 4 الماّدة

 

**************************************************************** 
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 :( 2102) ميتساف  4السؤال 

 

 في درس العلوم فََصَ  التالميذ مخلوطًا.

 أمامك رسم تخطيطّي يُبيِّ  فَْص  المخلوط. 

 في الرسم التخطيطّي. اكتْب أسماء المواّد الناقصة 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مخلوط من:

 الملح، فتافيت الخشب

 ومسحوق الحديد

 المرحلة "أ":

 َقرََّب التالميذ مغناطيًسا إلى
 .المخلوط فتّم َفْصل إحدى الموادّ 

 ":بالمرحلة "

 أضاف التالميذ ماء إل  المخلوط الذي بتي.

 الماء فقاموا بتصفيتها.إحدى المواّد َطَفْت على سطح 
 الماّد  األخرى ذاب  في الماء

 مخلوط من ماّدتَْين
 

 :تّم فصلهااسم الماّد  التي 

 

 :َطَفت اسم الماّدة التي

 

 :ذابت اسم الماّدة التي

 



 تحضير المعلم: محمد فريد محاميد                                                                                     ( 2مهمة مهام علوم للصف الثالث ) 
 - 4 - 

 :الصحيحة اإلجابة حرف بدائرة أحط

 :   للمغناطيس تنجذب وال للحرارة، موصلة مادة .1

 نحاس ب( بالستيك أ( 

 حديد   د(  خشب ج(

 :   للمغناطيس تنجذبو للحرارة، موصلة مادة .2

 نحاس ب( بالستيك أ( 

 حديد   د(  خشب ج(

 :للمغناطيس تنجذب وال للحرارة، موصلة غير مادة .3

 نحاس ب( الومنيوم أ( 

 حديد   د(  خشب ج(

 

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

 :الفارغ المكان في لها المناسب الرقم بكتابة كوذل لها المناسبة والصفة المادة بين الئم

 
 الماء في يذوب____                        حديد -1           

 للحرار  عازل____                       نحاس -2           

 جيد حراري موص ____                    بالستيك -3           

 للمغناطيس ينجذب____                   طعام ملح -4           

 

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

 

 

 

 ***   عمال ممتعا يا أبطال***  

 معلم الموضوع: محمد فريد محاميد

 


