
 

 

 

 

 

 

 أسئلة تدريبية ملسابقات الصف الثالث
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 إعداد/

لثالثمعلمي الصف ا  

 

 حتت إشراف/

خمتصة املرحلة الدنيا                                    خمتصة املرحلة الدنيا 
 وامسة موسى خليفة                                        مسرية حممد دحالن

 

 م2017فبراير 

 



 الدرس األول

 أجزاءالنبات ووظائفها

 :النبات عدد أجزاء •

.................. ، ................. ، ............... ، .............. ، ............ 

 

 . ارسم نبتة موضحاً عليها األجزاء الرئيسية للنبات •

 

 

 : اكتب المصطلح العلمي •

 .لباً تحت الساقجزءالنبات الذي ينموغا ))              

 الجذر؟ عدد وظائف

1. ......................................... 

2. …………………………….. . 

3. .......................................... 

4. ........................................... 

 

 . عدد بعض النباتات التي تؤكل جذورها •

     ............ ،   ......      ،......          .   
 

 

 

 



 : ماذايحدث لو •

 قطعت جذورالنباتات؟ -1

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

 وضعنا نبتة صغيرة في أنبوب في داخله ماء مغلق بسدادة بها فتحة ؟-2     

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

 : اذكرالسبب •

 يصعب علينا اقتالع األشجار؟ -1

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

 

 :اكتب المصطلح العلمي

 ثمار.جزء من النبات يحمل األغصان واألوراق واألزهار وال )            (

 أين ينمو الساق؟ •

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

 عدد وظائف الساق؟ •

1. .................................. 

2. .................................. 

3. ................................... 

4.   .................................... 

 

 :دث لوماّذا يح 
 وضعنا ساق نبات الكرفس في ماء ملون؟ •

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

 : اكتب المصطلح العلمي

 وتقوم مختلفة وأحجام أشكال وله األغصان تحمله الذي النبات الجزءاألخضرمن)                 (
 .الغذاء بتصنيع

 ا لتقوم الورقة بوظيفتها ؟ماالشروط الواجب توافره •

1. . ........................ 

2. . ........................ 

3.   .......................... 



 

 :أكمل  •

 .وظيفة الورقة هي ........................... .1

  ..………………………… تتشابه األوراق في .2

 .......في ..............   و ................ .تختلف األوراق عن بعضها .3

   …………………       أوراق نبات تؤكل مطبوخة .4

 أوراق  نباتات تؤكل بدون طبخ .......................... .5

 

 :اكتب المصطلح العلمي 

 . ).................. (هي الجزءالملون في النبات ومسؤول عن التكاثر ومهمته تكوين الثمار

 عدد فوائد األزهار ؟ •

1. .......................... ........ 

2. ................................... 

3. .................................... 

4. ................................ .   

5. ................................. 

 : اكتب أسماء  األزهار التالية  •

                                 

.................      ،      ...................       ،             .............  

 اكتب أسماء أزهار أخرى من بيئتك

………….. . ........... ، .................... ، .................... ، ............... ، 

 التي تمر بها الزهرة اكتب المراحل •

• ....................... 

• ....................... 

• ....................... 



• ……………… 

• ....................... 

 

 : أكمل •

 ة........................ينتج عن الزهر .1

 . النبات التكاثرفي عن المسؤول الجزء هي.............. .2

 : هي الزهرة وظيفة إذن •

………………          …………………… . 

 

 :اكتب المصطلح العلمي •

 . هي البذورمع الغالف الذي يحيط بها ).................(

 عدد أسماء الخضراوات والفواكه المنتشرة في منطقتك؟ •

...........، ..............، ................... ،................، ................، ............ 

 ع الثمارعلى بذور؟هل تحتوي جمي •

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

 هل بذور الثمار متشابهة؟  •

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

   

 

  



 اذكر وظائف الثمار؟ •

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

 

 : جابة الصحيحة اختر اإل •

 ) الزهرة  – الثمرة – الورقة  ………… (تتكون البذورفي .1

  ) الشيء – مختلفة – متشابهة    .…………( بذورالنباتات .2

 

 ( × ) أو ( √ ) ضع عالمة •

 (  )  لثمارالزيتون فائدةغذائيةعالية .1

 (  ) زيتون في صناعة زيت الزيتونتستخدم ثمارال .2

 . (  ) تؤكل ثمرةالزيتون كماهي .3

 

 الدرس الثاني

 البذور

 أكتب أجزاء النبات على الرسم :

   

 

 

 

 

 

 

 



 : أكمل الفراغ  •

 .................. .. من الثمار التي تحتوي على بذور .1

 . …………………يوجد بداخل الثمار  .2

 .........بذور ............من البذور التي تعرفها  .3

 

 

 صفات  البذور

 

 أكتب أسماء البذور التالية : •

           

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

                     

........................   ……………             ........................ 

 

 : صنف البذور التالية حسب الملمس في جدول 

 قمح • بازيالء خوخ • صفراء ذرة،              عدس •

 

 بذورخشنةالملمس بذورناعمةالملمس

 
 

 

 

  

 

 



 : جابة الصحيحةاختر اإل

 ) أخضر  – أصفر –  أحمر   ..………     (بذورالبازيالء لونها

 )كروية – مفلطحة – بيضاوية(        ..............  شكل بذورالكوسا

 )بازيالء – أفوكادو – فجل  .………    (من البذوركبيرةالحجم

 )فجل– بلح – جزر(  .............  من البذورصغيرةالحجم

 )شعير – أفوكادو – لوبيا ………… (من البذورمتوسطة الحجم

 )ماذكر جميع – الحجم – الملمس – اللون – الشكل(          .............   البذورفي تختلف

 

 :( × ) أو (√ ) ضع عالمة

 (   ) الخوخ من البذورالخشنة الملمس

 (  ) حجم بذرة الفاصوليا أكبرمن حجم بذرةالفجل

 (  )  ة األفوكادو ناعمملمس بذر

 (  ) الملمس ناعمة البذور من بذورالزيتون

  (  ) حجماً  النباتات بذور أكبر هي بذرةاألفوكادو

 (  ) األلوان تعد الفاصولياء من البذور متعددة

 

 

  : ضع دائرة حول البذرة المخالفة حسب السبب

 حمص – سمسم – لوز – فاصولياء

 اسكدنيا – ذرة – خوخ – قمح

 بازيالء – بطيخ – قرع – ارخي

  

  : اذكرأمثلةعلى كل مما يلي

 .................................... / بذوركبيرةالحجم

 .................................... / بذورصفراءاللون

 ................................... / بذوركرويةالشكل

 ................................. / بذورسوداءاللون



 

 اكتب المالحظة واالستنتاج:

 المالحظة : 

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

 االستنتاج :

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

 

 :يحدث ماذا :الثالث السؤال

 جذر؟ بدون نبات عةار ز  عند 1-

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

 إذا قطعنا أوراق النباتات جميعها

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

 لم يقلم الفالح األغصان اليابسة 

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

 إذا خزن الفالح البذور بطريقة غير صحيحة 

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

 :العلمي مصطلحال اكتب :بع ا الر السؤال

 .االنبات شروط توفرت إذا ينمو  ةر  الب في صغير جزء (....................) 1-
 االنبات شروط توفرت إذا الجنين من ينمو النبة في صغير جزء (....................) 2-
 .والبذور الثمار وتكون النبات في التكاثر عضو (....................) 3-
 .بو يحيط وما الخارجي الغالف (....................) 4-
 .التربة في النبات ويثبت التربة أسف غالبا   ينمو (....................) 5-

 .الغذاء مصنع وهو  النبات من األخضر الجزء (....................) 6-

 

 

 

 

 



 الوحدة الثانية

 الدرس األول والثاني

 اذكر المصطلح :

 قة الداخلية التي تعتبر مركز ونواة األرض ( الطب ...............) 

 ( المناطق المستوية من القشرة األرضية .  ..............) 

 ( طبقة من طبقات الكرة األرضية بياض البيضة يشبهه. ...............)

 % من نسبة القشرة األرضية .25( يمثل ................) 

 

 ة اللب .علل : ال يستطيع اإلنسان العيش على طبق

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

 اكتب أسماء ثمار يشبه تركيبها طبقات األرض .

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

 

 الوحدة الثانية  )األرض وثرواتها (

 الدرس الثالث : الثروات الطبيعية

 : العلمياكتب المصطلح   

من صنع االنسان ويستفيد منه االنسان ليس هللا  ( كل شيء موجود في الطبيعة خلقه............    )

 وهو بمثابة الكنوز .

 

  عدد الثروات الطبيعية الموجودة في فلسطين 
.............................................. 

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

 
 الطبيعية قسام الثروات أ عدد 

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

 

 

 

 

 



 غير حية طبيعيةوثروات  طبيعية حيةى ثروات إل الطبيعية صنف الثروات 

 * الحيوانات  المياه األسماك* األخشاب * الصخور * األمالح *        

 

  طبيعية حية  ثروات           ثروا

 

 

 طبيعية غير حية ثروات              ثروا

  

  

 

  ؟ما هي أهمية الثروات الطبيعية 
 .................................. 

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

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

 

 -: العلميكتب المصطلح أ

نسان وتتنفس  سبحانه وتعالى ويستفيد منها اإلخلقها هللا  التيالكنوز  هي (                   ) -1
 . وتتحرك

ال ونسان  سبحانه وتعالى ويستفيد منها اإلخلقها هللا التيالكنوز  هي(                    ) -2
 . تتنفس وال تتحرك

  

 -الفلسطيني :كتب مراحل صناعة واستخراج الحجر أ

1- .................................. 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

 

 

 -ما يلي  : علل

 ؟ همية الصخورأ -1

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

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

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

 
 ؟ همية البحر الميتأ -2

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

 ال تعيش الكائنات الحية في البحر الميت ؟ -3
...................................................................... 



 ؟بيض رة جبال الخليل ونابلس بالذهب األتلقب حجا -4

........................................................................... 
 -العبارات التالية : كملأ

 ........................ و...............يستخرج الملح في فلسطين من  -1
ولقبت ...................و ...................حجارة جبال   هي الحجارةشهر أ -2

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

 

 مصادر المياه

 

 -: فلسطينفي عدد مصادر المياه  

 ...........................و...........................و..................................

 

 -: توجد فيها التيفظة صل العين باسم المحا

 س العين والباذان وعين العسلحا                            رأريأ -1
 عين السلطان وعين العوجا  بيت لحم                       -2

 رطاس  )برك سليمان  (أعين   نابلس                         -3
4-  

 -جابة الصحيحة  :اختر اإل

 ريحا  * بيت لحم  * نابلس (سليمان في      )أتكون على برك  التي أرطاستوجد عين  -1

س العين *الباذان *عين العسل مثل ) نبع رأ تشتهر محافظة نابلس بكثرة العيون والينابيع -2
 *جميع ما ذكر (

 بعيونها العذبة فمنها )عين السلطان *عين العوجا *كالهما (ريحا محافظة أ تمتاز -3
 ( أرطاسل )عين العوجا *عين العسل *عين تشتهر مدينة بيت لحم بالينابيع والعيون مث -4

 

 بالماء نحيا

 بم تفسر:

 :         ..................................ساس الحياةالماء أ -1

 
 :  .................................. همية الماء للكائنات الحيةأ -2

 

 تية :ات اآلييك في السلوكما رأ

   يغسل سيارته بخرطوم ماء  محمد  -1

     ..................................           
  المزروعات لرياستخدام عملية التنقيط  -2

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

  أغلق صنبور الماء بعد االستخدام  -3
      ................................................          

 ير مغطاهادمة في برك مفتوحة غصب المياه الع -4
     .................................................   

                     



  البحرمتنزه يترك القاذورات على شاطئ  -5

  ....................................................      
  ترك أحمد صنبور الماء مفتوحا أثناء الوضوء -6

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

 

 .كتب الفتة لترشيد استهالك المياه ا      

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

 

 ماذا يحدث لو :

 ؟ حرم الكائن الحى من الماء  -1

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

 

 تلوثت مياه الشرب  -2

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

 

 لم تسقط االمطار على فلسطين -3

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

 

 األوانيترك صنبور الماء مفتوحا اثناء تنظيف  -4

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الرابع

 دورة المياه في الطبيعية

 

 -أالحظ الصورة ثم أجب :

 
 :.............................................................................المالحظة 

 .............................................................................االستنتاج : 

 أكتب المصطلح العلمي :

 (هو عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية  .  ...............)  -1

 

 بم تفسر :

 جفاف الغسيل عند تعرضه للشمس ؟ -1

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

 رارة ؟نقص الماء في البراد عند تعرضه للح -2

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

 ينصح بري المزروعات صباحاً ومساًء وتجنب وقت الظهيرة ؟ -3

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

 

 وجود قطرات ماء فوق أوراق الشجر في الصباح الباكر . -4

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

 

 زجاج النافدة في الصباح أو في الشارع ؟وجود قطرات الماء على  -5

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

 

 -انظر الى الصورة ثم اكتب :

 
 ..........................................................................المالحظة : 

 . .........................................................................االستنتاج : 

 

 أكتب المصطلح العلمي :

 ( هي عملية تحول بخار الماء إلى سائل بسبب البرودة . ..........) -1

 
 



 دورة الماء في الطبيعة

 رتب مراحل دورة الماء في الطبيعة :

 ر الماء إلى طبقات الجو العليا .( يصعد بخا  )

  .( يزداد وزن القطرات فتسقط على األرض على شكل أمطار  )

 ( يتبخر الماء الموجود على األرض بفعل الحرارة .  )

  ( يتكاثف بخار الماء ويكون قطرات ماء صغيرة بسبب برودة الهواء .  )

 

 -بم تفسر :

 ال تنفذ المياه من الطبيعة ؟ -1

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

 
 تسمية دورة الماء في الطبيعة بهذا االسم ؟ -2

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

 

 -أكمل العبارات التالية :
 . على..........................تحلية مياه البحر من التطبيقات الهامة  -1

هي عملية مستمرة في الطبيعة تحافظ على نسبة الماء على سطح  ........................... -2
 األرض .

 

 

 انظر إلى الرسم واقرأ الخطوات رقم في المكان المناسب :

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 -اذكر تطبيقات على كل من :  .1

 ............................................................................. التبخر... 

 ................................................................................ التكاثف 

 ................................................................. التبخر والتكاثف معا 

 

 كيف تتشكل الغيوم في السماء ؟ .2

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

 اذكر كيف يمكن تحلية المياه المالحة من خالل تجربة عملية ؟  .3

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

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

 اذكر تجربة عملية للحصول على الملح من ماء البحر ؟ .4

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

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

 اذكر مراحل دورة المياه في الطبيعة ؟  .5

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

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

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

 عدد استخدامات الصخور ؟  .6

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

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

 عدد استعماالت ملح الطعام ؟  .7

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

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

 عدد ثروات طبيعية حية مع استخداماتها ؟  .8

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

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

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

 

 



ستخداماتها ؟ عدد ثروات طبيعية غير حية مع ا .9

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

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

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

 

 

 

 السؤال الثاني :  

 ضع دائرة حول البذرة المخالفة  مع ذكر السبب : 

 ) أرز   ،   بلح   ،   خوخ    ،  ذرة  ( .1

السبب : 

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

... 

 ) فاصولياء  ،  لوز  ،  سمسم  ،  حمص ( .2

السبب 

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

 ) قمح  ،  سبانخ  ،  ذرة  ،  أسكدنيا  ( .3

السبب 

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

 ) خيار  ،   قرع  ،  بطيخ   ،  بازيالء ( .4

السبب............................................................................................

...... 

 -اذكر السبب : 

 اً ؟ للجذور أهمية كبيرة للنبات ولإلنسان مع .1

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

........ 

 لسيقان النباتات  أهمية كبيرة للنبات ولإلنسان معاً ؟ .2

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

......... 



 لثمار النباتات  أهمية كبيرة للنبات ولإلنسان معاً ؟  .3

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

....... 

 للورقة أهمية كبيرة للنبات ولإلنسان معاً ؟  .4

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

....... 

 للبذور  أهمية كبيرة في حياتنا  ؟  .5

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

....... 

 ال تنمو البذور المحمصة ؟   .6

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

 ...... 

 ال تنمو البذور التي تم غليها ؟  .7

 

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

...... 

 ن ؟ أهمية البحر الميت في فلسطي .8

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

....... 

 للصخور أهمية كبيرة في حياتنا  ؟  .9

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

 جبال الخليل و نابلس بالذهب األبيض ؟ لقبت حجارة  .10

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

.... 

 أهمية دورة المياه في الطبيعة ؟  .11

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

...... 

 سميت دورة المياه في الطبيعة بهذا االسم ؟  .12



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

.... 

 تكون ظاهرة الندى ؟  .13

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

........... 

 ال تعيش الكائنات الحية في البحر الميت ؟  .14

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

. 

 تظهر االرض زرقاء عند النظر إليها من أعلى ؟ .15

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

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

 ماذا يحدث اذا ؟

 قطع ساق نبات الفول .1

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

 قطع جذور نبات الفول .2

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

 لنبات لضوء الشمسلم يتعرض ا .3

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

 قطع أزهار نبات الفول .4

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

 جميع الثمار متشابهة في الصفات  .5

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

 جميع البذور متشابهة في الخصائص  .6

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

 وضع بذور الكتان في الثالجة  .7

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

 عند زرع بذور البطيخ ووضع كمية كبيرة من الماء  .8

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

 

الحشرية في رش النباتات استخدام كميات كبيرة من المبيدات  .9

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

.......... 



 وضعنا زهرة القرنفل البيضاء في ماء ملون   .10

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

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

انعدمت الجاذبية األرضية على سطح الكرة األرضية   .11

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

........... 

 ال يوجد ماء على سطح األرض .12

 

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

.......... 

 زرعنا بذور محمصة  .13

 

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

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

 ال يوجد نبات على سطح األرض  .14

 

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

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

 لو كانت ربع الكرة األرضية ماء   .15

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

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

 لو انعدمت الصخور .16

 

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

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

 

 لو كانت جميع الصخور متماسكة   .17

 

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

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

 ر جميعها فوق سطح القشرة األرضية بقيت مياه األمطا .18

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

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

 عدم وجود األمالح في الطبيعة .19



 

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

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

 ال تسقط األمطار على فلسطين في فصل الشتاء .20

 

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

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

 ال توجد مياه سطحية في فلسطين  .21

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

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

 تلوثت مياه اآلبار و الينابيع  .22

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

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

وضعت كمية من الماء لفترة طويلة على النار  .23
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