
 



 

 

 

 

 

 

ند اإلجابة الصحيحة وكلمة )خطأ ( عند كلمة ) صح( ع السؤال األول : أ/ضع

 اإلجابة الخاطئة:

 )      ( يغير األرض بشكل بطيء لزلزالا -1

 )      ( النفط والفحم موارد غير متجددة -2

 )       (  في فصل الصيف العاصفة الثلجية تحدث -3

 )       ( عندما تحدث عاصفة رملية فإنني أخرج للنزهة -4

 العبارة من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب( : ب/ صل

 ب  أ

 فصول السنة  عاصفة فيها برق ورعد -1

 العاصفة الرعدية  أحد أنواع الوقود األحفوري -2

الشتاء والربيع والصيف  -3
  والخريف

 الثرمومتر 

 النفط  مقياس درجة الحرارة -4

عاصفة تحمل كميات من الرمل  -5
   والغبار

 األحافير 

   الطبعات نوع من -6
  العاصفة الرملية

 المجموع الدرجة كتابة الدرجة رقما السؤال

    األول

   الثاني

   الثالث

 المدققة: المراجعة: المصححة : 

 .................................     االسم :                                                                  المملكة العربية السعودية

 رقم الجلوس :     وزارة التعليم                                                                   

 : ساعة ونصف                          االختبارمدة                                                                          إدارة تعليم

 ابتدائية 

 هـ1443 الثانيالفصل الدراسي  - ثالثالعلوم للصف الاختبار مادة 

 ولالدور األ

 

 الصفحة اقلب

 

10 



 حولها فيما يلي : بوضع دائرةاإلجابة الصحيحة  اختارأ/ السؤال الثاني : 

أي التصرفات التالية يلوث  -1
  : تربةال

تحتفظ بالكثير نوع التربة التي  -2
 : من الماء

 التربة الرملية - التدوير -

 التربة الطينية -  رمي النفايات -

 التربة الغرينية - زراعة األشجار -

من الحيوانات التي تعيش داخل  -4 من الموارد المتجددة : -3
  التربة:

 الخروف - فحمال -

  نمل وديدان األرضال - شمسال -

 سمكةال - النفط -

حية  تآثار مخلوقاأو بقايا  -5
 عاشت في الماضي البعيد 

حركة فجائية لصخور القشرة  -6
 : األرضية ) تهتز األرض (

 زلزالال -  الصخور -

 تجويةال - األحفورة -

 تعريةال -  التربة -

في خريطة الطقس  هذا الرمز  -8 :ألنها رطب ( ينبعمناخ مدينة ) -7
 :الجو يدل على أن

 غائم - قريبة من البحر -

 مشمس - بعيدة عن البحر -

 ماطر - الجبالعند  -

الطبقة األولى من طبقات  -9
 :التربة هي 

تسمى الطاقة التي   -10
 : نستفيدها من الشمس

 طاقة الشمسيةال - التربة السطحية -

 طاقة الرياح - التربة تحت السطحية -

 طاقة المياه - الصخرية -

 

 الصفحة اقلب
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 – رياحال – تكثفالالفراغات بالكلمة المناسبة مما يلي : )  اكمل -السؤال الثالث أ

 ( لوقودا – بارومترال –طقس ال

 ..................: هو حالة الجو خالل يوم أو يومين -1

 ................... مادة يتم حرقها للحصول على الطاقة : -2

 : .....................  هو تحول الغاز إلى سائل -3

 .................... :نقيس الضغط الجوي باستعمال  -4

 ............... :بسبب   التجوية والتعرية تحدث -5

 ؟ عدد أشكال الهطول /ب

1- .......................2- ..............................3-............................. 

 : الرسم التاليعلى  ب/ تعرف

 

 هذا الشكل هو : ..........................

 

 : دورة الماءالبيانات على  د/ اكتب
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    األول

   الثاني
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 المملكة العربية السعودية  

 االختبار النهائي لمادة العلوم الصف الثالث االبتدائي                                                       وزارة التعليم

 الفصل الدراسي الثاني                                                       االبتدائية       284مدرسة 

       هـ1443لعام مكتب تعليم الروابي                                                                     

 الدور األول                                                                                                      

 على األسئلة اآلتية : مستعينة بالله اجيبي

   السؤال األول : 

 درجة  20                                                      اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة على االختيار الصحيح :

 الرياح ( –الضوء  –  المياه)  :   أي العوامل التالية ليست من عوامل التجوية   .1

كثر أنواع التربة قدرة على االحتفاظ بالماء :  .2  الغرينية (   -   الطينية  –) الرملية  ا

 التعرية ( –الترسيب  –  زلالزال)   السريعة على سطح االرض :  ما تغيرات .3

   التجوية ( – البركان -الزلزال فتحة في القشرة االرضية تندفع منها الصهارة : ) .4

كين في :  .5    حدوث الجفاف (   –سقوط األمطار  –  قتل المخلوقات الحية) تتسبب البرا

 ( التعرية –التدوير  –) التجوية :  تسمى والرياح الجارية  ه بالميا عملية نقل فتات الصخور .6

 موارد غير طبيعية (  –موارد متجدده  -) موارد غير متجدده :  والحيوانات يطلق على النباتات  .7

 ( التربة – الصخر  – ) الدبال الصخور:  وفتات مخلوط من المعادن  .8

   المورد المتجدد (  –الوقود  –  االحفورة) ا او اثار مخلوقات حية عاشت في الماضي : يبقا .9

 الرطوبة ( – الغيوم  – الرياح  –تتغير درجة حرارة الهواء اثناء النهار بسبب : ) حرارة الشمس   .10

كثر حرارة في وطني :أي  .11  الربيع (   – الشتاء   -الصيف   ) فصول السنة ا

 شيء مما ذكر( ال  – بقايا الحيوانات الحية  - بقايا المكونات الميته  ) تتكون التربة من فتات الصخور : .12

    (الصخور تكون  –  تفتت التربة فتسمح بدخول الهواء و الماء -تقلل من تعريتها  : )اهمية الحيوانات للتربة  ما .13

   ( قشرةال – غاز ال –  الالبة ) تسمى الصهارة التي تصل لسطح االرض :  .14

 الهواء (  – الماء  – الوقود االحفوري )  غير متجدد :ردا أي مما يلي يعتبر مو .15

طبقة   –يزيد الدبال من خصوبة التربة أي طبقات التربة تحتوي على معظم المعادن و الدبال ) طبقة التربة السطحية   .16

 الطبقة الصخرية (  –التربة تحت السطحية 

   المستهلك ( –الطاقة الشمسية  –  المورد المتجدد ) المورد الذي يمكن تعويضه او استعماله مرة اخرى هو :  .17

    البارومتر ( – االنيمومتر   -   )دوارة الرياح أي االدوات التالية تقيس سرعة الرياح :  .18

 ( فصول السنه -الطقس  – )المناخ  ز تسمى : اقسام من السنة لكل منها طقس ممي .19

   بارتفاع درجات حرارة الجو( –بتغير درجات الحرارة خالل اليوم  -   بالرياح او امطار خفيفة)بم تبدا انواع الطقس القاسية : .20

 

 

 درجة  40

 الدرجة النهائية



 

 

 

 درجة  20                                                                                                           : السؤال الثاني

 خطأ امام اإلجابة الخاطئة بدون تصحيح للخطأ : وكلمة ضعي كلمة صح امام اإلجابة الصحيحة 

 )______(   نسمي الماء عندما يكون على شكل غاز بخار الماء    (1

   )________( الطقسهو حالة الجو في مكان معين خالل يوم او عدة ايام  (2

 )______(االعصار الحلزوني تسمىفوق المحيطات  وتتكونغزيرة   وامطارالعاصفة المصحوبة برياح قوية  (3

   )_______(  مترروباالهي تقيس سرعة الرياح  األداة التالية (4

   )_______(الصفر ما فوقالى  الحرارةيتكون الثلج عندما تصل درجة  (5

 )_______(  المناخاقسام من السنة لكل منها طقس مميز تسمى  (6

 )_____( العاصفة الثلجية  :في فصل الصيف  ألتحدثأي ظروف الطقس القاسية  (7

 )_______( اداة تستخدم لقياس درجة الحرارة  الترمومتر (8

   بثبات درجة حرارة الجو )________( تبدأ انواع الطقس القاسية عادة :   (9

 مطر متجمد )________( :  ويصبحبعد هطول االمطار يتسرب بعض الماء الى التربة  (10

 الطقس هو حالة الجو في مكان خالل سنه )________(  (11

 الهواء اثناء النهار بسبب الغيوم )________( تتغير درجة حرارة  (12

 )________( الضوء ليس من عوامل التعرية  (13

 )_______(  الالبةتسمى الصهارة التي تصل لسطح األرض هي   (14

كين في قتل المخلوقات الحية )________(  (15  تتسبب البرا

 مخلوط من المعادن و فتات الصخور هي التربة )__________(  (16

 لى سطح األرض هي الزالزل )_________( التغيرات السريعة ع (17

 الذي يمكن تعويضه او استعماله مره أخرى المستهلك )________( المورد  (18

 )________(  أهمية الحيوانات للتربة بأنها تقلل من تعريتها  (19

 الزلزال )________(  الصهارة فتحة في القشرة األرضية تندفع منها   (20

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عزيزة األسمريمعلمة المادة : ،،       انتهت األسئلة 



    

 

 

 

 

 

 

 

  

 صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( :-

 ب  أ

 التجوية  الصخور المنصهرة تحت القشرة األرضية

 البركان  تتفتت الصخور إلى أجزاء صغيرة

 الصهارة  نقل فتات الصخور بالمياه الجارية والرياح

 التعرية  فتحة في القشرة األرضية تندفع منها الصهارة

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  : اكملي الفراغات -

 .................... التعرية عملية سبب حدوث  -1

 . العمليات البطيئةيعد من  ...................... -2

 . ...................... الصهارة التي تصل إلى سطح األرض -3

----------------------------------------------------------- 

 اختاري اإلجابة الصحيحة -

 . انزالق التربة ( –البركان  –الزلزال  - ) الفيضان تكسر الصخور فتهتز وينتج عن اهتزازها : -1

  ي طبقات األرض تحدث الزالزل ؟في أ -2

 بين الستار واللب ( . -القشرة  –بين القشرة واللب  –) الستار 

 الفرينيه ( –الطينية  –الرملية  -) الطفيلية أي عينات التربة تجف أسرع . -3

 . أحافير ( –وقود  –موارد غير طبيعية  –) موارد متجددة  . يطلق على النباتات والحيوانات -4

----------------------------------------------------------- 

 -( أمام العبارات التالية : ×) و ( أ √) ضعي عالمة 

 )     ( .                       يعد الوقود االحفوري موارد متجددة (1

 )     ( .            يشكل خليط المعادن وفتات الصخور الطبقات  (2

 )     ( .   نستمدها من الشمس الطاقة الشمسيةتسمى الطاقة التي  (3

 )     ( .                                    الطبعات نوع من الديال  (4



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


