
  التذكر :املهارة          الثالث: الصف     علوم         ال:  املادة 

  :األمثلة 
  

ا
 :دائرة حول اإلجابة الصحيحةضع :أّوًل

ا ؟  -1 ا طبيعّيا متجّددا  أي مما يلي يعّد موردا
 الرياح -الوقود األحفورّي             بأ-
 الغاز الطبيعي -البترول                                د -ج
 

 :يتحّول  الحت إلى صخر  رسوبّي يسّمى -2
 التربة -الجرانيت                       بأ-
 الغاز الطبيعي -الفحم                               د-ج
 

 :تسّمى اآلثار التي تتركها الكائنات الحية في الطين -3
 الطبعات -التلّوث                           بأ-
 املعادن  -الّدبال                               د -ج

 1 2 3 :اإلجابة 

 ب ج ب



التذكر  :املهارة          الثالث: الصف        علوم         ال:  املادة   

 :دائرة حول اإلجابة الصحيحةضع :األمثلة  
 ما معنى الّدبال؟ -4 

ربة يحتوي على الّرمل –أ 
ّ
 .   جزء من الت

 الجذور التي تنمو في التربة -ب
 

 .بقايا النباتات والحيوانات املتحللة في التربة-ج
 .الطبقة السطحية من التربة  -د 
 

 من موارد الطاقة املتجّددة؟ًل يعدُّ أي مما يلي -5
 املاء -الغاز الطبيعي         بأ-
 الهواء -النباتات                      د -ج
 

 :اإلجابة 

5 4 

 ج أ



التذكر :املهارة              الثالث: الصف         علوم       ال:  املادة   

 :بالكلمة املناسبة من اآلتّية  فراغ    كّل   امأل :  ثانّيا:    األمثلة

 :اإلجابة 
6 5 4 3 2 1 

 التلوث
الوقود 

 األحفوري
 األحافير 

الصخور 

 الرسوبية

الصخور 

 النارية 

املياه 

 الجوفية

 .هي مياه محفوظة في الصخور تحت األرض...................  -1
 ...............ة البركانيّ عندما تبرد الصهارة و الحمم ن تتكوّ صخور  -2
 .هي مزيج من املعادن و الصخور التي تعرضت للتجوية.................  -3
تعيش على األرض منذ نت اك بقايا كائنات حية و  هي آثار ............  -4

 .زمن بعيد
 .........ن لتتكوّ ماليين السنين  حتاج تو  ةتجدداملغير من املوارد  -5
في املاء و الهواء و ة ضارّ هو ما يحدث عندما تدخل عناصر .............  -6

 .األرض

 ة    الناريّ الصخور ة                الرسوبيّ الصخور ث                 التلوّ  
 األحافير ة                الجوفيّ املياه               الوقود األحفوري ّ



التذكر :املهارة              الثالث: الصف         علوم       ال:  املادة   

  :األمثلة 
ا 

ا
 :عما يلي جب أ: ثالث

ما هي موارد الطاقة املتجددة التي يمكن اًلعتماد عليها في دولة  -1
 ؟املتحدةاإلمارات العربية 

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

................................................................................................... 
 كيف نستخدم املاء في حياتنا ؟ -2

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

 ما هي الخصائص التي يستخدمها العلماء لتصنيف املعادن -3
   .................   -ب                          .......................   أ-
 ....................-د                                   ..................... -ج

 أ ب ج :اإلجابة 

المخدش    -اللون  ب -أ
 الصالبة -اللمعان    د -ج

تقبل اإلجابات كتابة أو برموز و 
   رسوم تعبيرية



التذكر :املهارة              الثالث: الصف         علوم       ال:  املادة   

  :األمثلة 
ا 

ا
 :بالكتابة أو الرسم عّما يليجب أ: ثالث

ما هي موارد الطاقة املتجددة التي يمكن اًلعتماد عليها في دولة  -1
 ؟املتحدةاإلمارات العربية 

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

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

 كيف نستخدم املاء في حياتنا ؟ -2
...................................................................................................
.................................................................................................. 

 
 :اإلجابة 

2 1 

تقبل اإلجابات كتابة أو برموز و 
   رسوم تعبيرية



التذكر :املهارة              الثالث: الصف         علوم       ال:  املادة   

  :األمثلة 
ا  :عما يلي جب أ: رابعا

 
 ؟املعادنما هي الخصائص التي يستخدمها العلماء لتصنيف  -3

 .......................    -أ     
       ......................-ب    
   .......................-ج    
 .......................-د     

 :اإلجابة 

 اللون -أ

 المخدش   -ب  

 اللمعان    -ج 
 الصالبة -د 



الثالث: الصف                              علوم               ال:  املادة   
 املقارنة -املالحظة   :املهارة   

     : األمثلة

 : اإلجابة

B  - الصالبة 

ا يستخدمها العلماء لتصنيف أن  يحتمل أكثر الخصائص  أّي : خامسا
 ؟لصخراهذا 

درجة الحرارة             -جالصالبة              -بالحجم                 -أ
 النعومة -د
 



ثالثال: الصف                              علوم               ال:  املادة   
 تسجيل بيانات –التوقع  –املالحظة  :املهارة   

 :  األمثلة

ا ترمومترات استخدمت لقياس درجة الحرارة في وقت الظهيرة في  3مامك أ :سادسا
 .ثالثة فصول مختلفة 

 :  جبأ ثّم  ،منها سفل كّل أنة املدوّ وفق درجة الحرارة نها لوّ 

:مما يلي لكل   الترمومتر المناسبما رقم   

 الوقت المناسب للسباحة ا معطف  أن ترتدي  أن ترتدي سترة



ثالثال: الصف                              علوم               ال:  املادة   
 تسجيل بيانات –التوقع  –املالحظة  :املهارة   

 :اإلجابة 

المناسبرقم الترمومتر   

 الوقت مناسب للسباحة امعطف  ترتدي  ترتدي سترة

3 1 2 



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 القياس  –املالحظة  :املهارة   

 :األمثلة
ا   أي أداة تستخدم لقياس ضغط الهواء؟: سابعا

 :اإلجابة 

  أ

  -د  -ج   -ب   -أ



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 القياس  –املالحظة  :املهارة   

 :األمثلة

 : اإلجابة 

ا 
ا
. يريد خالد أن يعرف مدى سرعة الرياح في حديقة منزله :ثامن  

 ما األداة التي ينبغي أن يستخدمها؟ 

 الرياح ارةدو  

دّوارة الرياح  مقياس املطر الترمومتر 
  

 امليزان  



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 الترتيب  -الكتابة  –القراءة  :املهارة   

   :األمثلة

ا ا  تتبع  بالوصف دورة   : تاسعا
ا
حركة املاء كما في الشكل أدناه ،مبين

ا الكلمات  التالية املاء  ر ، الهطول، التكاثف:) مستخدما
ّ
   ( :التبخ

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

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

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



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 الترتيب  -الكتابة  –القراءة  :املهارة   

ا   سؤالالوظف الشكل التالي لدورة املاء لإلجابة عن  : تاسعا
 :  أدناه

 :اإلجابة 

ر عندما ترفع طاقة الشمس درجة حرارة املاء في 
ّ
يحدث الّتبخ

البحيرات واألنهار واملسطحات املائّية األخرى ، وعندما يرتفع بخار املاء 
ويبرد يحدث التكاثف ويتحّول البخار إلى سائل ، وبعدما تمتلىء 

 .السحب باملاء ، يسقط الهطول إلى األرض



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 املقارنة  -الكتابة  :املهارة   

 :األمثلة

ا  :عاشرا
 ....................الغالف الجوي؟ في  يطلق على املاء الذي في صورة غاز ماذا أ-

 
 أوجه  امأل املخطط بكتابة   -ب

ّ
 التكاثف؟ و  بين التبخر  واًلختالف  بهالش



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 املقارنة  -الكتابة  :املهارة   

 اإلجابة
ا  :عاشرا

 .بخار املاء الجوي الغالف في  على املاء الذي في صورة غاز يطلق أ-
 التبخر و التكاثف؟ بين واًلختالف الشبه أوجه  ب-



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 املقارنة  -املالحظة  :املهارة   

 :األمثلة

  :حادي عشر
يمثل حالة الذي املناسب  الشكل بورة صّ ال بخط   صل  -أ

 :الجسيمات فيها

 :اإلجابة 



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 املقارنة  -املالحظة  :املهارة   

 :األمثلة

 :رقم حالة املادة التي اكتب  -ب  

  

 
 

 :اإلجابة 

 ......................هي دين محّد لها شكل و حجم  -أ
 ........................  ليس لها شكل محدد أو حجم محدد هي -ب
 ...........................لها شكل غير محدد و حجم محدد هي  -ج

 أ ب ج

2 3 1  



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 القياس -املالحظة  :املهارة   

 :األمثلة

 :المناسب لهاستخدام أداة  باال كل   صل بخط   -أ:  ثاني عشر

 :اإلجابة 



ثالثال: الصف                             علوم               ال:  املادة   
 القياس -املالحظة  :املهارة   

 :األمثلة

 :اإلجابة 
 أ  ب  ج 

3  4  5    

 :قياس متري مما يلي وحدة   لكّل  اكتب رقم القياس املناسب  -ب
 ...........الكيلو جرام  -ج............                 اللتر  -ب................                      املتر  -أ



املفاهيم :املهارة               ثالثال: الصف علوم       ال:  املادة   

 :اإلجابة 

 أ ب ج د هـ و ز ح ط ي

2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 


