بسم هللا الرمحن الرحيم
االسم :

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة

رقم اجللوس :

40

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

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

املــادة :العلوم
الصف :الثالث
الزمن :ساعة

الدرجة كتابة :

اسم املصحح

توقيعه

اسم املراجع

توقيعه

االختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث الدور األول لعام 1443.. 1442هـ
السؤال األول  :اختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال فيما يلي :

أي شيء له كتلة وحجم يسمى:
1

أ  -المادة

ج  -الطول

ب  -الفراغ

من أمثلة المواد الموصلة للحرارة :
2

أ  -الخشب

ج -البالستيك

ب -الحديد

يستخدم لقياس حجم المواد السائلة:
3

أ – الشريط المتري

ج -المخبار المدرج

ب -الميزان ذو الكفتين

من أمثلة التغيرات الكيميائية:
4

أ  -احتراق الورق

ج -ثني الورق

ب -تقطيع الورق

التغير في موقع الجسم يسمى :
5

أ  -الموقع

ج -الزمن

ب -الحركة

قذفت كرة إلى أعلى فإن القوة التي تعيدها نحو األرض تسمى:
6

ب  -المغناطيسية

أ  -االحتكاك

ج -الجاذبية

ينتج عن اهتزاز األشياء حدوث :
7

أ  -الصوت

ب -المسافة

ج -القناة السمعية

العضو المسؤول عن حاسة السمع في اإلنسان يسمى :
8

أ  -العين

ب -األذن

ج -اللسان

تسمح بنفاذ الضوء من خاللها ونرى األجسام خلفها بوضوح تسمى األجسام:
9

أ – غير الشفافة

ب -شبه الشفافة

ج -الشفافة

فتحة سوداء في وسط العين يمر منها الضوء تسمى :
10

أ  -البؤبؤ

ب  -الطبلة

ج – العصب البصري

السؤال الثاني /
أ  -ما حاالت المادة ؟

حاالت المادة
-1

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

-2

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

-3

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

ب  -ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) بما يناسب كل عبارة مما يلي :
)

 – 1ينتقل الصوت في الفضاء الخارجي (
 – 2يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة (
 – 3العناصر هي وحدات بناء المادة (

)

)

السؤال الرابع  /أكمل كال من الجمل التالية بالمفردة المناسبة :

المتر  -الوزن  -المحلول  -االحتكاك
-1

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

هو مقدار قوة جذب األرض للجسم .

 – 2من وحدات قياس الطول

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

 – 3تمتزج المواد في  ..................................امتزاجا تاما .
 – 4تعمل قوة

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

ضد اتجاه حركة الجسم .
انتهت األسئلة

السؤال اﻷول :اختر اﻹجابة الصحيحة:
ــــــــــ
١٥

 - ١أي شيء له حجم وكتلة مثل الكتاب والهواء؛ هو :
مادة

كتلة

حجم

 - ٢لها حجم ثابت وشكل ثابت أي تحافظ على حجمها وشكلها ،هي المادة:
السائلة

الصلبة

الغازية

 - ٣هو تغير في مظهر الجسم وشكله وﻻ تتغير المادة المكونة:
تغير كيميائي

تغير فيزيائي

تغير في الشكل

 - ٤تغير ينتج عنه مواد جديدة ،تختلف في خواصها عن المواد اﻷصلية ،هو:
التغير الكيميائي

التغير الطبيعي

التغير الفيزيائي
 - ٥هو مكان الجسم مقارنةً بمكان جسم آخر وباستعمال كلمات منها :فوق ،تحت ،يمين ،يسار ،جنوب:
الحركة

السرعة

الموقع

 – ٦مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم فتحرك اﻷجسام الساكنة أو تسرع اﻷجسام المتحركة أو تبطئها-توقفها-تغير اتجاهها:
الحركة

المسافة

القوة

 - ٧يحدث الصوت بسبب:
الكﻼم

القراءة

اﻻهتزاز

 - ٨شكل من أشكال الطاقة ،نحس به بالعين هو:
الضوء

الحركة

الصوت

 - ٩تطفو اﻷجسام فوق سطح الماء أو تنغمر فيه بسبب:
كتلتها وحجمها

طولها

شكلها ولونها

 - ١٠لها حجم ثابت وشكل غير ثابت ،وتأخذ شكل اﻹناء الذي توضع فيه ،هي المادة:
السائلة

الغازية

الصلبة

 - ١١خليط مكون من مادتين مختلفتين أو أكثر مع احتفاظ كل مادة بخواصها اﻷصلية دون تغيير هو:
العنصر

المركب

المخلوط

 - ١٢من أمثلة التغيرات الكيميائية غير المفيدة:
الطبخ

البناء الضوئي

صدأ الحديد

 - ١٣هي تغير في موقع الجسم:
الحركة

الموقع

المسافة

 - ١٤من أشهر أنواع القوى التي تؤثر في اﻷجسام عن بعد دون تﻼمس:
دفع الباب باليد

ضرب الكرة بالقدم

المغناطيسية

 - ١٥ينتقل الصوت وينتشر في الهواء على شكل:
مـوجات

إشعاع

خطوط
يتـبع

السؤال الثاني :ﺿﻊ ﻋﻼﻣة )✓( أﻣام العبارة الصحيحة وﻋﻼﻣة )  ( Xأﻣام العبارة الخاطئة ﻣن العبارات التالية:

ــــــــــ
١٥

-١

ينتقل الضوء من مصدره على شكل خطوط مستقيمة.

)

✓

(

-٢

تصنع أواني الطهي من اﻷلومنيوم والنحاس ﻷنها ﻻ تسمح بانتقال الحرارة.

)

X

(

-٣

المادة الغازية شكلها غير ثابت وحجمها غير ثابت ،وتأخذ شكل وحجم الوعاء الذي توضع فيه.

)

✓

(

-٤

يعد التغير في حالة المادة تغيرا ً كيميائياً.

)

X

(

-٥

من أمثلة التغيرات الكيمائية المهمة للمخلوقات الحية هضم الطعام.

)

✓

(

-٦

من اﻷمثلة على الحركة الدورانية حركة اﻷرجوحة.

)

X

(

-٧

الوزن هو مقدار قوة جذب اﻷرض للجسم.

)

✓

(

-٨

سبب عدم سماع صوت في الفضاء الخارجي ﻷن الصوت ضعيف.

)

X

(

-٩

يحدث انعكاس الضوء عند سقوطه على بعض اﻷجسام وارتداده عنها فيغير اتجاهه ثم يستمر في
السير في خطوط مستقيمة.

)

✓

(

-١٠

الماء عنصر يتكون من الكربون والنيتروجين.

)

X

(

-١١

تكون جسيمات المادة الصلبة متقاربة ومتراصة بعضها مع بعض وﻻ مجال لﻼنتقال.

)

✓

(

-١٢

المركب نوع من أنواع المخاليط ،يتكون من مزج مادتين أو أكثر بحيث تمتزج فيه المواد امتزاجا ً
تاما ً.

)

X

(

-١٣

من دﻻئل حدوث التغير الكيميائي الضوء والحرارة.

)

✓

(

-١٤

من اﻷدوات أستخدم لقياس المسافة مقياس الحرارة.

)

X

(

-١٥

كلما زادت كتلة الجسم زادت جاذبية اﻷرض له.

)

✓

(

يتـبع

ــــــــــ

السؤال الثالث :أكﻣل فراغات الجﻣل بالكلﻣة الصحيحة ﻣن الكلﻣات التالية:

٥

) أجسام غير شفافة – الميزان ذي الكفتين – علو الصوت – اللتر – أجسام شفافة (

 - ١خاصية نفرق بها بين اﻷصوات العالية واﻷصوات المنخفضة  .................................علو الصوت

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

 - ٢أجسام تمنع نفاذ اﻷشعة الضوئية وﻻ يمكنني الرؤية من خﻼلها  .............................أجسام غير شفافة

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

 - ٣أجسام تسمح بنفاذ معظم الضوء من خﻼلها فنرى اﻷجسام خلفها بوضوح  ..................................أجسام شفافة

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

 - ٤يمكنني قياس كتلة جسم ما باستعمال  ......................................الميزان ذي الكفتين

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

 - ٥وحدة قياس حجم السائل هي  ......................................اللتر

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

السؤال الرابﻊ :صل أو اربط الجﻣلة ﻣن العﻣود ) أ ( بﻣا يناسبها ﻣن العﻣود ) ب (:
ــــــــــ
٥

ب

أ
١

أستطيع فصل مشابك الورق الحديدية عن المشابك البﻼستيكية باستخدام

٢

السرعة

٢

وصف حركة الجسم سريعة أم بطيئة ولقياسها يجب معرفة المسافة التي يقطعها
الجسم ومقدار الزمن الذي يحتاج إليه لقطع هذه المسافة

٤

درجة الصوت

٣

قوة تنشأ عن حركة اﻷجسام حيث تحتك بأجسام أخرى وتعمل ضد اتجاه حركة
الجسم وتجعله يبطؤ ويتوقف

١

المغناطيس

٤

خاصية أفرق بها بين اﻷصوات الحادة واﻷصوات الغليظة وتعتمد على عدد
اﻻهتزازات

٣

اﻻحتكاك

٥

عند سقوط الضوء اﻷبيض على منشور زجاجي فإنه

٥

يتحلل

انتهت اﻷسئلة
معلم المادة  /عبدﷲ محمد القحطاني

اعُ اٌطبٌجخ :
اٌصف  :اٌثبٌث
اٌيىَ :
/
اٌزبسيخ :

اٌٍّّىخ اٌعشثيخ اٌغعىديخ
وصاسح اٌزعٍيُ
اإلداسح اٌعبِخ ٌٍزعٍيُ ثّٕطمخ ........

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

 3441 /هـ

اخزجبس ِبدح اٌعٍىَ ٌٍصف اٌثبٌث اٌفزشح اٌغبدعخ اٌفصً اٌذساعي اٌثبٌث ٌعبَ  3441هـ
اٌغؤاي األوي -:
31

ٔخزبس االخبثخ اٌصحيحخ فيّب يٍي -:
 -3اٌدغُ اٌزي يغيش ِىضعه يىىْ في حبٌخ

ٔ -2ىع ِٓ أٔىاع اٌطبلخ يٕزح عٓ األخغبَ اٌّهزضح

أ -عىىْ

أ -اٌضىء

ة  -حشوخ

ة  -اٌصىد

خـ  -ثجبد

خـ  -اٌىصْ

 -1يغزخذَ ٌدزة األخغبَ اٌّصٕىعخ ِٓ اٌحذيذ

 -4يزىلف اٌدغُ عٓ اٌحشوخ ثغجت

أ -اٌخشت

أ -اٌدبرثيخ

ة  -اٌّغٕبطيظ

ة  -االحزىبن

خـ  -اٌىسق

خـ  -اٌىزٍخ

 -5لىح عحت أو خزة ثيٓ خغّيٓ

 -6رمبط اٌّغبفخ ثيٓ األخغبَ ثـ

أ -االحزىبن

أٔ -يىرٓ

ة  -اٌدبرثيخ

ة – اٌغٕزّزش واٌىيٍىِزش

خـ  -اٌغشعخ

خـ  -اٌٍزش

ة ) ٔضع وً ِصطٍح عٍّي في اٌعجبسح إٌّبعجخ -:
( اٌغشعخ – اٌمىي – االحزىبن – اٌّىلع )
....................................... ( -3

) هى ِىبْ اٌدغُ ِمبسٔخ ثّىبْ خغُ أخش .

-2

( .......................................

) وصف ٌحشوخ خغُ ِب إرا وبٔذ عشيعخ أو ثطيئخ .

-1

( .......................................

) لىح رٕشأ عٓ حشوخ األخغبَ حيث رحزه ثأخغبَ أخشي .

-4

( .......................................

) ِؤثش يغيش اٌحبٌخ اٌحشويخ ٌٍدغُ ِثً لىح عحت أو دفع .

يزجع

اٌغؤاي اٌثبٔي -:
31

أ ) ِٓ خالي اٌصىس اٌزبٌيخ ٔحذد أٔىاع اٌحشوخ -:

* حشوخ ....................................

* حشوخ ....................................

ة ) هً اٌعجبساد اٌزبٌيخ صحيحخ أَ خبطئخ -:
 -3يٕزمً اٌصىد عجش اٌغبصاد واٌغىائً واٌّىاد اٌصٍجخ (

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

)

(

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

)

 -1اٌزغيش اٌزي يٕزح عٕه ِىاد خذيذح هى اٌزغيش اٌىيّيبئي (

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

)

(

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

)

 -5يغزخذَ اٌضيذ ٌزمٍيً االحزىبن في اآلالد اٌّزحشوخ (

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

)

 -2رغيش اٌمىي ِٓ حشوخ األخغبَ
 -4وٍّب صادد وزٍخ اٌدغُ صادد لىح اٌدبرثيخ ٌه

ج ) ٔىًّ إٌبلص ِٓ اٌخشيطخ اٌزبٌيخ -:
أٔىاع اٌمىي

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

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

أزهذ األعئٍخ
ثبٌزىفيك
ِعٍّخ اٌّبدح  /عىشح اٌشّشي

نموذج اجابة
اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :
اﻟﺼﻒ  :اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﯿﻮم :
/
اﻟﺘﺎرﯾﺦ :

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ........

 ١٤٤٣ /ھـ

اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم  ١٤٤٣ھـ
اﻟﺴﺆال اﻷول -:
١٠

ﻧﺨﺘﺎر اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ -:
 -١اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺬي ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

 -٢ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﮭﺘﺰة

أ -ﺳﻜﻮن

أ -اﻟﻀﻮء

ب  -ﺣﺮﻛﺔ

ب  -اﻟﺼﻮت

ﺟـ  -ﺛﺒﺎت

ﺟـ  -اﻟﻮزن

 -٣ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﺠﺬب اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪ

 -٤ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺴﺒﺐ

أ -اﻟﺨﺸﺐ

أ -اﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ

ب  -اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺲ

ب  -اﻻﺣﺘﻜﺎك

ﺟـ  -اﻟﻮرق

ﺟـ  -اﻟﻜﺘﻠﺔ

 -٥ﻗﻮة ﺳﺤﺐ أو ﺟﺬب ﺑﯿﻦ ﺟﺴﻤﯿﻦ

 -٦ﺗﻘﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﺴﺎم ﺑـ

أ -اﻻﺣﺘﻜﺎك

أ -ﻧﯿﻮﺗﻦ

ب  -اﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ

ب – اﻟﺴﻨﺘﻤﺘﺮ واﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺟـ  -اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺟـ  -اﻟﻠﺘﺮ

ب ( ﻧﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ -:
) اﻟﺴﺮﻋﺔ – اﻟﻘﻮى – اﻻﺣﺘﻜﺎك – اﻟﻤﻮﻗﻊ (
) -١

املوقع

) -٢

السرعه

) -٣

االحتكاك

( ﻗﻮة ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺟﺴﺎم ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺘﻚ ﺑﺄﺟﺴﺎم أﺧﺮى .

) -٤

القوى

( ﻣﺆﺛﺮ ﯾﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﻮة ﺳﺤﺐ أو دﻓﻊ .

( ھﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺟﺴﻢ أﺧﺮ .
( وﺻﻒ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﯾﻌﺔ أو ﺑﻄﯿﺌﺔ .

ﯾﺘﺒﻊ

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ -:
١٠

أ ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﺪد أﻧﻮاع اﻟﺤﺮﻛﺔ -:

* ﺣﺮﻛﺔ

دورانية

خط مستقيم

* ﺣﺮﻛﺔ

ب ( ھﻞ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ أم ﺧﺎطﺌﺔ -:
 -١ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﺼﻮت ﻋﺒﺮ اﻟﻐﺎزات واﻟﺴﻮاﺋﻞ واﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ )

(

)

(

 -٣اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪة ھﻮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ )

(

)

(

 -٥ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺰﯾﺖ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻓﻲ اﻵﻻت اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ )

(

 -٢ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺟﺴﺎم
 -٤ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ زادت ﻗﻮة اﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ ﻟﮫ

ج ( ﻧﻜﻤﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ -:
أﻧﻮاع اﻟﻘﻮى

املغناطيسية
الجاذبية

التالمس

اﻧﺘﮭﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﯿﻖ
ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﺎدة  /ﺳﻜﺮة اﻟﺸﻤﺮي

