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ام الفحم - مدرسة المتنبي االبتدائية 

 ( 4مهمة  )مهام علوم للصف الثالث 
: .......................... آخرموعد للتسليم: ......................................                 اسم الطالب

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

 

 التربة؟ تتكون مم

. صخورا الماضي في كانت حبيبات من التربة تتكون- أ

 .ميتة حية وكائنات نباتات أجزاء من التربة تتكون- ب

 .حيوانات وبقايا نباتات بقايا, هواء, ماء, حبيبات من التربة تتكون- ج

 .حيوانات وبقايا نباتات بقايا, ماء, حبيبات من التربة تتكون- د

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

 :الحبيبات بين يوجد, مواد حبيبات من االساس في التربة تتكون

   1 2                         فقط ماء 3                    فقط هواء وهواء ماء 

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

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

 _____________ . الصلصال مادة حبيبات من تتكون- 1

 _____________ . بالماء خلطها عند عجينة إلى تتحول- 2

 _____________ . بلورية حبات من تتكون- 3
 _____________ . بسرعة الماء فيها يتغلغل- 4

 _____________ . عجينة إلى تتحول ال بالماء خلطها عند- 5
 _____________ . بالمجهر إال رؤيتها يمكن وال جدا صغيرة ذراتها- 6

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

 _____________ . رطبة كانت إذا شديد ببطء الماء فيها يتغلغل- 8
  _____________ .رطبة كانت إذا فيها نرسب نسير عندما- 9

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

:  الفارغ المكان في خطأ أو صحيح اكتب

 _________ . يستخدمها كي الطبيعة من اإلنسان يأخذها التي المواد هي الطبيعية الموارد- 1

 _____________ . والصخور األتربة من المعادن اإلنسان استخرج- 2
 _____________ . الصخر من أصلها ذرات التربة في يوجد- 3

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

 ( 2010ميتساف  ) 21 الّسؤال

" أ"في قطعة األرض  . َسقَطَت نفس كّميّة األمطار في نفس الوقتمختلفتَْينعلى قِْطَعتَي أرض 

ع المياه . تََجمََّعت المياه" ب"تََغْلَغلَت المياه بسرعة، وفي القطعة  ماذا يُْمكن أن يكون التّفسير لِتََجمُّ
ْق في إجابتك إلى ) ؟"أ"وليس على قطعة األرض " ب"على قطعة األرض   ذّرات مبنىتَطَرَّ

  . (التُّربة في قِْطَعتَي األرض

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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  (2013ميتساف  ) 21السؤال 

.  مختلفتَْين تربتَْين في الماء تََغْلُغل مدى يفحص لكي تجربةًة  المعلّم أجرى

 تربة بِنَوع قمع كلّ  ومأل متماثلتَْين، فارغتَْين كأَسْين على الِكبَر في متساويَْين قُمَعْين المعلّم َوَضعَ 

 .أمامك الذي التوضيحيّ  الرسم في ُمبَيَّن هو كما مختلف،

 

 

 

 

 

 

 

 قاسَ  واحدة، دقيقة مرور بعد. الماء من متساوية كّميّة قمع كلّ  داخل إلى المعلّم َسَكبَ  ذلك، بعد

 .كأس كلّ  في تََجمََّعت التي الماء كّميّة المعلّم

 التجربة؟ هذه نتيجة كانت ماذا. أ

1 إطالقًةا ماء يَُكن لم الكأَسْين في .

2 الماء من متساوية كّميّة كانت الكأَسْين في .

3 ب "الكأس في الماء كّميّة من أكبر كانت" أ "الكأس في الماء كّميّة ."

4 أ "الكأس في الماء كّميّة من أكبر كانت" ب"الكأس في الماء كّميّة." 

 

 من طَلَبَ  المّرة هذه في. صغيرة زجاجيّة وُكرات كبيرة زجاجيّة ُكرات للتالميذ المعلّم أعطى. ب

. الزجاجيّة الُكرات في الماء تََغْلُغل مدى فحص هو منها الهددُ  تجربةًة  يَُخطِّطوا أنْ  التالميذ

: التجربة هذه فادي أجرى 

 

 التجربة لنتائج مشابهة كانت فادي أجراها التي التجربة نتائج      

 . لماذا  اشررْ .المعلّم أْجَراها التي

  

  

  

 

 

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

 تربة

 صلصاليّة
 تربة

 رمليّة

 كأس أ كأس ب

 "د"الكأس  "ج"الكأس 
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  (2011ميتساف  ) 11 السؤال

  في منها واحد كلّ  ووضعوا( محاقين )أقماع ثالثة الطالّب أخذ. تجربةًة  طالّب أْجرى
ج أنبوب  نوعٍع  من تربة غم 50 عليها َوَوَضعوا ترشيح ورقة الطالّب َوَضع قمع، كلّ  في .ُمَدرَّ

 كّميّة الطالّب فََحص دقيقة، 15 بعد. ماء ميليلتر 100 الطالّب َسَكب قمع، كلّ  داخل وإلى. مختلف

ج أنبوب كلّ  في كانت التي الماء  :التالي التوضيحيّ  الرسم في ُمبيَّنة التجربة نتائج .ُمَدرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   التجربة؟ نتائج كانت ماذا. أ

ج داخل إلى تََغْلَغل. 1 . ماء ميليلتر   ..................   1 رقم األنبوب الُمَدرَّ

جا داخل إلى تََغْلَغل. 2 .  ماء ميليلتر     ..................  2 رقم ألنبوب الُمَدرَّ

جا داخل إلى تََغْلَغل. 3 . ماء ميليلتر   ..................    3 رقم ألنبوب الُمَدرَّ

  الماء؟ من كّميّة أكبر بَقِيَت تربة أيّ  في. ب

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

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

 :  الجدول اختر االجابة الصحيحة من بين االقواس لكي تكمل

تربة رملية تربة صلصالية  الصفة  

 الحبيبة كبر

 ( جدا صغيرة حبيبات / كبيرةَ  حبيبات )

  

 عجينية

 ( عجينة تكون ال / عجينة تكون )

  

 تغلغل

 ( رديء تغلغل/ جيد تغلغل )

  

 

ج رقم ج رقم 1 أنبوب ُمَدرَّ ج رقم 2 أنبوب ُمَدرَّ  3 أنبوب ُمَدرَّ

 صلصال غم 50 طينيّة تربة غم 50 رمل غم 50

 قمع

 ورقة ترشيح
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  (2013ميتساف  ) 38السؤال 

ا من ورق ُمْستْحَدث ا مصنوعًة . تريد فادية أْن تشتري دفترًة
 أّي رمز من الرموز التالية يجب أْن يكون على هذا الدفتر؟

 

  

1 2 

  

3 4 

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

  (2013ميتساف  ) 40 السؤال

ا للبيئة ولإلنسان( الكّسارات )تكسير الصخور في المحاجر . قد يسبّب أضرارًة

. اكتْب ضرَرْين من هذه األضرار

   

   

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

: يسمى الحتياجاته الطبيعة من اإلنسان يستغله ما كل

1 2       (كسارة )محجر 3       دولية موارد 4          طبيعية موارد تسميد مواد 

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

: خطأ أو صح اكتب

    _______ للبيئة ضررا أحيانا يسبب قد واألتربة الصخور استخدام-  أ

  _______ الضرر من عليها المحافظة المهم من طبيعية موارد هي واألتربة الصخور-  ب

   _______ البيئة تلوث وال الطبيعي المنظر تحسن الكسارات-  ج

 

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

 

      *** عمال ممتعا يا أبطال***    

محمد فريد محاميد : معلم الموضوع


