
 محمد فريد محاميد:                                                                                      تحضير المعلم (3مهمة  )مهام علوم للصف الثالث 
  -1-  

ام الفحم - مدرسة المتنبي االبتدائية 

 ( 3مهمة  )مهام علوم للصف الثالث 
: .......................... آخرموعد للتسليم: ......................................                 اسم الطالب

 .هذه المهام مهمة جدا لالمتحانات لذلك انصح االحتفاظ بها :مالحظة

 

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

1 2                    صلصال  3                     صوان 4                   جير كركار 

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

:  فحصها المراد الصفة مع المواد فحص طريقة بين الئم

 

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

 

 الصفة المراد فحصها المادة/ الطريقة 

  ترطيب بالماء 

  تنقيط  حامض 

  حفر باالظفر أو بالمسمار 

  استعمال المغناطيس 

  تسخين 

 ملح طعام 

 صلصال 

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

  (2009ميتساف  ) 20الّسؤال 

. في الُعصور القديمة، َصنَع اإلنسان أدوات الّصيد وأَدوات القَْطع من ِحجارة الّصوان

. اُْذُكر ِصفةً واحدةً لِِحجارة الّصوان والّتي بِفَْضلِها كانت ُمالئِمة لُصْنع هذه األدوات

…………………………………………………………………………… 

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

  (2009ميتساف  ) 21الّسؤال 

أّي ِصفَة . ِعْنَد فَْح  ِصفات الّصخور، تتَيَّين أّن َصْخر الغرانيت يُْمِ ن أن يَْخُد  الّصْخر الجيريّ 

من ِصفات الّصخور فُِحَصت في هذا الفح ؟ 

       12            الّصالبة 3           القابليّة لِْلَ ْسر4              الَمْلَمس القَساَوة 
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  (2010ميتساف  ) 22الّسؤال 

. طُلِب من نَّحات أن يَْصنَع تِْمثاالً يم ن َوْضُعه في الهواء الطَّيْلق

. اِْحتاَر النّّحات، هل يَْصنَع التّمثال من َحَجِر التاالت أم من َحَجرٍر رمليّ 

ل أن يُْصنَع منها التّمثال؟  ………………………………… ما هي الماّدة الّتي من الُمفَضَّي

 …………………………………………………………………: اِْشَرح إجابتك

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

  (2010ميتساف  ) 24الّسؤال 

َكتَب الطاّلّب بعض النّتائج في الجدول  .َجَمع طاُلٌّب ثالثة أنواع من الّصخور وفحصوا ِصفاتها

.  أْكِمل النّتائج النّاقصة في الجدول .الّذي أمامك

 
الّصفة 

 الّصخر

يُْخَدش بالظّفر 

 

 ال/ نعم 

 (ععينيّ )َرْخو 

 

 ال/ نعم 

يفور عند مالمسة 

 الحامض

 ال/ نعم 

 الّصْلصال .أ
 

 نعم
 

 ال الجير .ب
  

 الّصّوان .ج
  

 ال

 

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

  (2012ميتساف  ) 17السؤال 

. تجّول هاني في منطقة معيّنة َوَوجد فيها صخوًرا باالتيّة

 : الصخور التاالتيّة تشير إلى أنّه في الماضي كان في هذه المنطقة

1 2             .شاطئ بحر 3             .ُجْرن  ّ4               .جتل بركاني صحراء .

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

  (2012ميتساف  ) 19السؤال 

اقتََرَح أعضاء مجلس الطالب أن يضعوا في ساحة المدرسة طاوالت ومقاعد ال تنخد  حتّى 

.    بواسطة مسمار، وتتحّمل الضربات وتصمد لفترة امنيّة طويلة

  لتناء الطاوالت والمقاعد؟مالءمةً  األكثرأّي نوع من الصخور التالية هو 
 

1 2              الغرانيت 3            الُ ْركار 4                  الصلصال الجير 
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 ( 2013ميتساف  ) 16 السؤال

 . أحضرت المعلّمة صخرةً إلى الصّف وطَلَتَت من التالميذ أن يفحصوا درجة قساوتها

اْقتََرح إياد َخْد  الصخرة بواسطة مسمار، ل ّن المعلّمة قالت له إنّه نَِسَي مرحلة واحدة من مراحل 

.   الفح 

 …………………………………ما هي المرحلة التي نَِسيَها إياد؟ 

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

: صفة تسمى بالماء نتللها عندما المادة عجن يم ن مدى أي إلى تصف التي الصفة

1 2                اللون 3                القساوة 4                العجينية الصخر متنى 

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

 :صفة تسمى مسمار أو ظفر بواسطة المادة خد  يم ن مدى أي إلى تصف التي الصفة

1 2                اللون 3                القساوة 4                العجينية الصخر متنى 

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

 :صفة تسمى بلورية, حتيتة, مسامية, ملساء المادة كانت إذا تصف التي الصفة

1 2                اللون 3                القساوة 4                العجينية الصخر متنى 

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

 :الصخور من نوع ل ل المالئمة الصفات وبين الصخر نوع بين خطا مد

 الصفات            الصخور نوع

 جدا قاسي صخر وهو, بلوري, ملون    بازلت 

 املس سطحه, جدا قاس, قاتم   كركار 

 مسامي, جدا قاس وهو, أسود لونه  غرانيت 

 حتيتي متناه, االصفرار الى يميل لونه  الصلصال 

 الحامض في الفقاعات يطلق, قاس, اللون فاتح  الجير 

 عجينة على نحصل نتلله عندما, جدا لين الصوان 

************************************************************ 
 األوالد أجراها التي الفحوصات في. أسود صخرا األوالد وجد الجوالن هضتة في جولة في

 وجده الذي الصخر هو ما. الحامض مع يتفاعل وال مسامي, جدا قاس الصخر أن وجدوا للصخر

? ....................................................... األوالد

************************************************************ 
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 ي ون أن يجب. صخري حجر من مصنوع المطتخ في للعمل مسطح تركيب محمود عائلة تريد

? جدا قاس صخري حجر من مصنوعا المسطح

 الصخري؟ الحجر قساوة فح  يم ن كيف - أ

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 في العمل مسطح لصنع قساوتها درجة حيث من تالئم التالية الصخرية الحجارة  أي - ب

  المطتخ؟

1            2 الجير3          الرملي   الحجر               4 ال ركار الغرانيت 

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

. أية صفات تساعدنا على التمييز بين الصخور؟ أحط بدائرة اإلجابة األكثر دقّة

. لون وتفاعل مع الحامض، حجم . أ    

. تفاعل مع الحامض، ش ل ، لون.      ب

. تفاعل مع الحامض، حجم .     ج

 .متنى الصخر تفاعل مع الحامض، قساوة .     د

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

: العير صخر يخدش أن يمكن الغرانيت صخر أن تبين الصخور صفات فحص عند

 الفح ؟ هذا في فحصت الصخور صفات من صفة أي-  أ   

    1 2                     اللون 3                     الملمس القساوة  

 ذلك؟ من استنتاجه يم ن الذي ما-  ب  
. الغرانيت صخر من صالبة أكثر الجير صخر. 1      

. الجير صخر من صالبة أكثر الغرانيت صخر. 2      
. بسهولة ين سر الغرانيت صخر. 3      

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

 بالماء؟ إتصالها عند عجينة تصتح الصخور أي
1              2 الجير 3                   الصلصال               4 التاالت الغرانيت 

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

 

      *** عمال ممتعا يا أبطال***    

محمد فريد محاميد : معلم الموضوع


