
 

 
 
 
 

مادة التنشئة الوطنية  فيثالث الاختبار نصف الفصل الدراسي األول للصف 

 واالجتماعية

 

 

  ( أمام العبارة الخطأ فيما يليX( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) /السؤال األول :ضع إشارة ) 

 ( ال أشارك في فعاليات االستقالل . )   -1

 )   ( اعلن القائد ياسر عرفات قيام دولة فلسطين . -2

 )   ( نتحدث ونلعب اثناء تحية العلم  -3

 )   ( علم فلسطين رمز دولة مصر . -4

 )   ( يعبر نشيدنا عن نضال شعبنا . -5

 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 كالهما ( –سلوان  –من احياء القدس .................       ) الشيخ جراح  -1

 تسعة ( –سبعة  –سور القدس له .............ابواب      ) خمسة  -2

 خمسة  (  -أربعة   -عدد الوان العلم الفلسطيني ..........  ) ستة  -3

 السجن ( -المرض    -من حق الشعب الفلسطيني في ....... ) الحرية  -4

 تونس  (   -الجزائر   –تم اعالن االستقالل في ..............  ) مصر  -5

  السؤال الثالث : اجب عن األسئلة التالية

 من مظاهر االستقالل في فلسطين: -1

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

 استقالل فلسطين.اذكر السبب: عدم حصولنا علي  -2

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

 للقدس مكانة عظيمة عند المسلمين والمسيحيين. -3

 ....................( .........................................................1السبب: 

           2. )........................................................................... 

 



 

 
 
 
 

  السؤال الرابع: من أنا 

 ) .................. ( أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . -1

 ) .................. ( مكان مقدس لدي المسيحيين يقع في القدس . -2

 

  السؤال الخامس: ما رأيك في:

 ب ال يشاركون في فعاليات يوم االستقالل.طال -1

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

 أشخاص يقاومون االحتالل. -2

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  ( أمام العبارة الخطأ فيما يليX( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) /السؤال األول :ضع إشارة ) 

 )   ( أعلن استقالل فلسطين في المغرب  -1

 )   ( اللون األحمر في العلم يرمز الي الثورة والتضحية . -2
 )   ( يعبر الشعب الفسطيني عن نضال الشعب الفلسطيني . -3

 ليات االحتفال بيوم االستقالل زراعة األشجار ورفع االعالم )   ( من فعا -4
 )   ( اتحدث مع زميلي اثناء رفع العلم  -5

 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 تسعة ( –سبعة  –سر القدس له .........ابواب مفتوحة  ) ثمانية  -1

 كالهما ( –ادي االجوز و –من احياء القدس .............. ) الشيخ جراح  -2

 جباليا  (  -يافا    -من مدن فلسطين ............. )  رفح   -3

 نابلس  (   -بيت لحم    -تقع كنيسة القيامة في  ....... ) القدس   -4

المسجد  –المسجد األقصى  –أولي القبلتين وثالث الحرمين) قبة الصخرة  -5

 النبوي ( 

 ) يعجبني او ال يعجبني ( حاكم المواقف التالية : الثالث:السؤال 

 )...............(            مدرسة ال تحتفل بعيد االستقالل    -1

 أطفال يمزقون العلم الفلسطيني                )..............( -2

 الوقوف باعتدال عند رفع العلم                )..............( -3

 ........(طالب يعتز بوطنه ويحافظ علي ممتلكاته     )...... -4

 تلميذ يحفظ النشيد الوطني الفلسطيني         )..............( -5

  السؤال الرابع : أكمل الفراغ

 )....................( رمز الدولة ويتكون من أربع ألوان . -1

 )....................( سور قديم عال ويحيط بالبلدة القديمة  -2

 ومعظمها مسقوف وفيها محالت )...................( أسواق قديمة وجميلة  -3

  السؤال الخامس : اذكر السبب

 يزور الفلسطينيون مدينة القدس  -1

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

 يجب الوقوف باعتدال امام العلم  -2
.................................................................................... 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 عالمة ( 12أمام الخاطئة : ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة و) ( √)السؤال األول : ضع عالمة 

 (  )    لون المثلث في علم بالدي أخضر -1

 ( )   من أحياء مدينة القدس حي الشيخ جراح  -2

 ( )    مدينة يافا احدى مدن فلسطين.    -3

 ( ) االحتالل االسرائيلي منح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه  -4

 ( ) .1980-11-15يحتفل الشعب الفلسطيني بعيد االستقالل  -5

 ( )    قطع عمودية. 4يتكون علم فلسطين من  -6

 عالمات ( 12)   السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :   

 كالهما ( .   -أخضر     -ر   )   أحم   من  ألوان علم فـلسطين   -1

 أحمد ياسين (   -ياسر عرفات   -)أبو مازن  الرئيس الذي أعلن استقالل دولة فلسطين  -2

 القدس (.     -يافا        -)الخليل       يقع المسجد األقصى في -3

 المهد (.  -القيامة    -) البشارة    تقع كنيسة........... في القدس -4

 (. غزة    -يافا      -) القدس       عاصمة دولة فلسطين -5

 كالهما (.  -علم  -)جواز السفر    من مظاهر استقالل فلسطين -6

 عالمات  ( 10السؤال الثالث : أكمل الفراغ           ) 

 المدرسي .ألتزم بقوانين ...............  -1

 ............... من المؤسسات التي ترفع العلم الفلسطيني . -2

 ................ من المدن الفلسطينية . -3

 ..............  القدس تحيط ببلدة القدس القديمة .  -4

 إلى السماء هو ................ المكان الذي عرج منه الرسول -5

 عالمات  ( 6)             السؤال الرابع: أكمل النشيد 

 فدائي فدائي  * * * فدائي يا أرضي يا أرض ...............

 فدائي فدائي  * * * فدائي يا شعبي يا شعب .................

 بعزمي وناري وبركان  .................................

 القاهرة    -المدارس   –قبة الصخرة       –الطابور      –سور        –حيفا   



 

 
 
 
 

 في مادة التربية اإلسالمية  اختبار نصف الفصل الدراسي األول للصف الثالث 

 

 

  القوسين:أكمل اآليات بالكلمة المناسبة مما بين  األول: أ.ال السؤ

 )يعطيك * وّدعك * األولي * اللّيل(

و............... إذا سجي * ما ..............ربك وما قلي * ولآلخرة  "والضحى

 ".خيرلك........ولسوف..............ربك فترضي 

 القوسين:الصحيحة مما بين  باختيار اإلجابةب. أكمل 

 ( الضحى –الليل  – )الشمساآليات السابقة من سورة ....................  -1

 النهار(وسط  –ول النهار أ –)آخر النهار         يكون .................  الضحىوقت  -2

 سكن( –تركك  – )كرهك         ( .................  )ودعكمرادف  -3

 ذلك.يقسم هللا بما يشاء من مخلوقاته كالضحى والليل. أكتب اآلية الدالة على  -ج

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

 الخطأ:أمام العبارة )×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  السؤال الثاني:

 )     (  تقام الصالة بعد اآلذان بفترة ٍقصيرةٍ للبدء في دخول الصالة المفروضة . -1

 )     ( ال يؤمن المسلم إال باألشياء التي يراها . -2

 )     ( الكواكب والنجوم ال تصطدم ببعضها ألنها تسير ببطء. -3

 )     ( استمرت الدعوة السرية ثالث سنوات . -4

 رزق هللا الرسول محمد صلي هللا عليه وسلم بعد فقره فأغناه عن اآلخرين .)     (  -5

                                                                                                  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال الثالث: 

 نور ( –نار  –)طين                          خلق هللا المالئكة من    -1

 أبوبكرالصديق ( –علي بن أبي طالب  –) زيد بن حارثة            أول من أسلم من الصبيان  -2

 موسي ( –إبراهيم  –)  عيسي    أنزل كتاب اإلنجيل علي سيدنا     -3

 مرتين (  –ثالث مرات  –) خمس مرات   ة في اآلذان  تكررحي علي الصال -4

 ثمانية  (  -عشرة    -أسلم علي  بن ابي طالب وعمره .......سنوات )   تسعة  -5   

 

  السؤال الرابع : صحح ما تحته خط :

 .أبو بكر الصديقكان النبي صلي هللا عليه وسلم يجتمع بالمسلمين في دار  -1

 اإليمان.الصالة ركن من أركان  -2



 

 
 
 
 

  المناسبة:أكمل الحديث الشريف بالكلمة  -1السؤال الخامس: 

سئل النبي صلي هللا عليه وسلم عن اإليمان فقال: أن تؤمن باهلل و......................، وكتبه، 

 ................و...........................، وأن تؤمن ب......................خيره وشره..و

 .......الركن األول من أركان اإليمان هو اإليمان ب .................... -1

ما واجب المسلم تجاه رسل هللا تعالي؟  -2

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

 ولماذا؟ التالية؟ما رأيك في المواقف  السادس:السؤال 

  المحتاج.رجل يعطف علي اليتيم ويساعد  -1

 ........................................................................ السبب:الرأي...............  

         النظافة.أطفال يسخرون من عامل  -2

 ....................................................................... السبب:الرأي ..............   

 ........ ()...........               من اركان اإليمانالثاني االيمان باهلل تعالي الركن :  السؤال السابع

 .......... () ........          عثمان بن عفانكان النبي والمسلمون يجتمعون سرا ً في دار  -1

 

 

 تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق                                                  

==================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع الميار التعليمي



 

 
 
 
 

  اآليات الكريمة التالية أكمل األول:السؤال 

 فأغني  (   -فحدث    -فأوي     -تنهر    -فهدي    -) تقهر    

 ............... ووجدك ضاال ...............ووجدك عائال..............فأما  ً" ألم يجدك يتيما

 اليتيم فال .............وأما السائل فال ................وأما بنعمة ربك ...................

 االيات السابقة من سورة ................. -1

 المقصود باليتيم هو ....................... -2
 عائالً : ...............          ضاال ً: ....................مرادف  -3

 أمام العبارة الخطأ:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  الثاني:السؤال 

 هي وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها . الضحى)   (  -1

 )   ( رزق هللا نبيه محمد ) ص ( وأغناه بعد فقره . -2
 ص ( يجتمع بأصحابه سرا في دار ورقة بن نوفل  )   ( كان الرسول ) -3

 )   ( كانت السيدة خديجة اول من آمن من النساء  -4
 )   ( نردد خلف المؤذن حتي ننال االجر والثواب . -5

 )   ( كان الرسول ) ص ( يتعبد في غار ثور . -6

  السؤال الثالث: صل من العمود ) أ( مع ما يناسبه من العمود ) ب ( :

 )  أ(                                                      ) ب (                       

 استمرت الدعوة اإلسالمية                                            ست مرات  -1
 الركن األول من اركان االيمان هو االيمان                       ال حول وال قوة اال باهلل  -2
 اب الذي انزل علي موسي عليه السالم هو                   ثالث سنوات الكت -3

 عندما يقول المؤذن " حي علي الصالة : نقول                    التوراة  -4
 عدد المرات التي ذكر فيها عبارة هللا اكبر في اآلذان            باهلل تعالي  -5

  السؤال الرابع : اكمل الحديث الشريف

 صلوا  (   -عشرا      -المؤذن     -صالة  )        

قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : " اذا سمعتم ...............فقولوا مثل ما يقول ثم 

 ................علي فإنه من صلي علي .............صلي هللا عليه بها .....................

 الحديث الشريف كالم ............. -1
 حديث الشريف إلي ...................يدعونا ال -2

 ما رأيك في المواقف التالية  رجل يتصدق من ماله علي الفقراءلسؤال الخامس : ا

 والمحتاجين.

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

 ما الحكمة من اختيار دار األرقم مكانا ً اللتقاء المسلمين . : السؤال السادس

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

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

  الرياضيات اختبار نصف الفصل الدراسي األول للصف الثالث  في مادة 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 مادة الرياضيات للصف الثالث  الفصل في فاختبار نص



 

 
 
 
 

 الصحيحة:السؤال األول ضع دائرة حول رمز اإلجابة 

 :هي  8264في العدد  8قيمة الرقم  -1

 8000ج.               800ب.               8 .أ

 المطروح منه هو :  228= 156 -384في المعادلة  -2

 228ج.               384ب.           165 .أ

 آحاد =  2االف و 7مئات و 5عشرات و 3 -3

 2357ج.             7532ب.        2753 .أ

 < .............. 6452العدد  -4

 5000ج.            4500ب.        4000 .أ

5- 5+300+2000    ............. = 

  2053ج.              2305ب.             2035 .أ

 اإلشارة المناسبة :        1032=  1527            2559)  -6

 ×  ج.                  -+               ب.        .أ

             :ستة آالف ومئتان وسبعون يكتب     -7

    7520ج.              6270ب.           2765 .أ

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

 : : ضع < ، > ، = في الدائرة الثاني السؤال 

6426                          4762 

 800      مئات 3مئات +5

 3071ثالثة االف وسبعة عشر   

5+700+9000         875 

2632+3465          3465 +2632 

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

 أكمل النمط  السؤال الثالث :

 ، .................، .......................6800،6700،  6900 .أ

 ، ................، .......................8030، 8020،  8010 .ب

 ......................، ........................،  9000+700+5ج. 

 



 

 
 
 
 

 السؤال الرابع : 

 التحقق                        اجمع وتحقق بالتبديل :    (أ

2635                                                    .............. 

+3789                                                +.............. 

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

 ب ( اجمع وتحقق بالتقدير :                          التحقق 

    4365                                             ................... 

 +1962                                           ...................+ 

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

 ج( اطرح وتحقق بالجمع :                         التحقق

   6354                                          .................... 

-3987                                            ....................                

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

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

 السؤال الخامس :  

دينارا . كم  550ومع محمد اقل مما مع تيسير بدينارا  1964مع تيسير  -أ

 دينارا مع محمد ؟ 
................................................................................. 

تنكة زيت في اليوم  2439تنكة زيت في اليوم األول وباع  3875باع تاجر  -ب

 الثاني . كم تنكة باع التاجر في اليومين ؟ 
.................................................................................. 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 مادة اللغة العربيةفي  ثالث اختبار نصف الفصل الدراسي األول للصف ال

 

 

  درجات (3السؤال األول: الفهم واالستيعاب: اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها    ) 

 أكمل الجمل التالية:  -1

 القتال(  -العيد   -تتحدث الفقرة عن ...................  )العرس  -أ

 يزور الناس في العيد ............... وجيرانهم. -ب

 استخرج من الفقرة كلمات تحتوي علي:  -2

 كلمة بها الم شمسية ..................... -1

 كلمة بها تاء مفتوحة .................... -2

 مد بالياء ....................... كلمة بها -3

 حرف جر ............................... -4

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

 درجات (3السؤال الثاني: القراءة: جاء في درس )األرنب والسلحفاة(             )

ن بيت األرنب، وكلما خرج األرنب من بيته رأي " كان بيت السلحفاة قريبا م  

جارته، واستهزأ بها، وناداها: يا بطيئة، كانت السلحفاة تحزن، وهي تسمع االرنب 

 المغرور يسخر منها ".

 أكمل العبارات التالية: -1

 األرنب( –األسد  –)الجمل  قريبا ً من بيت ......كانت السلحفاة تسكن  -أ

 افتخر ( –استهزأ  -بها   ) رحب  ...... كان األرنب كلما رأي السلحفاة -ب

 هات ما يلي:  -2

 جمع )األرنب( ................... -.    جادف )استهزأ( .............مر -أ

 مثني )بيت( ....................... -.     د)قريبا ً( ................ مضاد -ب

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

 



 

 
 
 
 

 درجات (3السؤال الثالث: المهارات اللغوية:                                        )

 أكمل الجمل التالية بما يناسبها مما بين القوسين: 

 هما  (  -هو    -.............مديرة ٌ ناجحة ٌ            ) هي   -1

 يسقي ( -نسقي   – .............المزارع أشجاره          ) تسقي -2

 مدرسة (  -مدرستان   –هاتان ............كبيرتان             ) مدارس  -3

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

  درجات (3السؤال الرابع: التعبير                                                   )

 رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة:  -أ

 يحب    -ألعاب   -الذكاء   -وائل  -1

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

 أمر   -الثعلب   -حيوانات   -لمناقشة   -اجتمعت   -الغابة 

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

 ضع الكلمة التالية في جملة مفيدة: 

 .................................................................................... نظافة:

 

 درجات (3)                              السؤال الخامس: االستماع:           

 نستمع إلى النص ثم نجيب عن األسئلة التي تليها: 

 أكمل الجمل التالية:  -1

 يتحدث النص عن مدينة ................. -أ

 سميت القدس بمدينة ..................... -ب

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -2

 بارد(  -معتدل   -)حار  جو مدينة القدس ................ -أ

 م(1967 –م 1969 –م 1966احتل اليهود القدس عام ........ ) -ب

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

 



 

 
 
 
 

  السؤال السادس: الخط العربي:                                     ) درجتان (

 اكتب الجملة التالية بخط النسخ: )مرتان( 

 من مخيمات بالدي: جباليا، والجلزون والبريج.

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

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

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

 درجات (3السؤال السابع: )اإلمالء(:                                       ) 

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

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

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

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

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

  نص االستماع:

القدس مدينةٌ  جميلة ٌ، سميت هذه المدينة بمدينة الّسالم، وهي عاصمة فلسطين، 

القدس عزيزة علي نفوسنا، وهي تقع في منطقة جبلية، جوها معتدل وجميل، وأهلها 

 م، فيدا ً بيد حتى نحرر وطننا الغالي.1967كرماء. وهي محتلة منذ عام 

 اإلمالء:

الذهب؟ إنه من تراب األرض أزرعها وأعتني  أخرج الكبير كيساً وقال: أتري هذا

 بها، فأحصل علي خير وفير.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  أوال ً: الفهم واالستيعاب: اقرأ القطعة ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

" كان أسد يبطش بحيوانات الغابة، وكانت الحيوانات تخاف منه وتبتعد عنه تاركة طبيعة 

شديداً فقررت الحيوانات زيارته وقدموا له الغابة الجميلة له، مرض األسد مرضاً 

 المساعدة فقال: سامحوني لن أضربكم بعد اليوم أبدا ً ".

 ...............................................................ماذا حدث لألسد ؟  -1

 ...............................................ما رأيك في تصرف الحيوانات ؟  -2

  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:    

 تقترب(   -خلف   -مضاد" تبتعد " ..............     )تتراجع  -أ

 العنف(  -التسامح   -نصف الحيوانات ب.........     )القسوة  -ب

 استخرج من القطعة: -3

 ..         مرادف )أعطوا(: ............................ مضاد )القبيحة(: -

 القراءة: من درس " قريتنا نظيفة "ثانيا ً: 

)في اليوم التالي شكرت مديرة المدرسة الطالبات على مبادرتهن، وقدمت لهن 

 جوائز تقديرية ًوقالت: ما أجمل أن تظل قريتنا نظيفة!(

 ..........................................كيف كافأت مديرة المدرسة الطالبات؟  -1

 قرية(: ................جمع )...............        مضاد )نظيفة(: ........... -2

 )ما أجمل أن تظل قريتنا نظيفة( أسلوب: .................. -3

 استخرج من القطعة:  -4

 ..             تنوين فتح .................هي بتاء مفتوحة ............كلمة تنت          

 ضع التركيب )قدمت ل( في جملة من تعبيرك. -5

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

  ثالثا ً : التدريبات اللغوية

 أكمل الفرغات بالكلمة المناسبة مما بين القوسين :

 الرسامون  (  -الممرضات    -تقطف    -) عائدون  

 .داومت .................في المشفي ليال ً  -1



 

 
 
 
 

 الالجئون .................... -2

 صمم ........................لوحة جميلة  -3

 ................منار ثمار التين صباحا ً  -4

 أكمل بحسب المثال : 

 طالبة                طالبتان              طالبات   

 سيارة                .........              ...........

 صديقتان            ...........       .......         

  رابعا ً : التعبير

  ..........................................اعتلي   -غصن    -الديك    -شجرة   -1

 يجري    -التجارب    -العلماء    -الفئران    -علي   -2

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

  خامسا ً :فن االستماع

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

 السماء  (  -خيال القمر    -ماذا رأي جحا في البئر ؟          ) النجوم   -1

 للنزول في البئر  (  -إلنزال الدلو     -لماذا كان جحا يحرك الدلو ؟ ) إلنقاذ القمر   -2

 بحجر  (  -برجل     -) بحبل                          بم علق الدلو ؟ -3

 علي رجله  (   -علي ظهره    -أين سقط جحا ؟                      ) علي يده   -4

  سادسا ً : الخط

 الكلمة  الطيبة  صدقة

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

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

  سابعا ً : اإلمالء

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

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

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

 



 

 
 
 
 

 امتحان نصف الفصل األول في اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي

  أوال ً : االستماع

 االقواس :اختر اإلجابة الصحيحة مما بيت 

 المثالي ( –السعيد  –تتحدث القطعة عن الطالب ..........  ) المشاغب  -أ

 –الفطور  –يستيقظ الطالب من نومه صباحا بتناول طعام ...... ) الغذاء  -ب

 العشاء (

 بمشاغبة ( –بفوضي  –يعجبني الطالب الذي يجلس ...............) بهدوء  -ت

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

 القراءة والفهم :ثانيا ً : 

 اقرأ القطعة ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

بينما كان أحمد ذاهبا ً إلي مدرسته ، رأي في طريقه    صبياً مسكينا ً ، أصفر 

يبكي وقد التف حوله مجموعةً  من الصبية  الوجه ممزق الثياب يقف بجانب الحائط

، أخرج احمد منديال ً من جيبه ووضع فيه قطعة نقود وقال من يحب أن يساعد هذا 

المسكين ، فوضع كل ولد ٍ قطعة نقود في المنديل ، فجمع أحمد المنديل وأعطاه 

 للولد الذي فرح بها وشكر الجميع علي حسن عملهم " .

 ؟ ................................................ ماذا رأي أحمد في طريقه  -1

 ما رأيك في عمل أحمد ؟ .................................................... -2

 ضع خطا ً تحت اإلجابة الصحيحة : -3

 ظرف ( –منديل  –جمع أحمد النقود في ............. ) صندوق  -1

 الصدق ( –لشجاعة ا –نصف أحمد ب................... ) العطف  -2

 تجمع ( –سار  –كلمة التف تعني ................. ) تفرق  -3

 –مساعدة المحتاج  –العنوان المناسب للقطعة          ) الرفق بالحيوان  -4

 الوفاء بالوعد ( 

 استخرج من القطعة :  -5

 تنوين فتح .......... مضاد حزن ..............   .:.........الم شمسية 

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

  ثالثا ً : جاء في درس دينا والقمر

جلست دينا في حديقة بيتها تتأمل القمر ، وقالت : ما أبعدك أيها القمر ! فأجابها هل 

 تعلمين يا دينا أن االنسان استطاع الوصول إلي بسفينة الفضاء .



 

 
 
 
 

  ولماذا؟ دينا؟أين جلست  -1
.................................................................................. 

  ولماذا؟ القمر؟هل يستطيع االنسان    الحياة علي سطح  -2
................................................................................. 

 ................................................ هللا؟حو مخلوقات ما واجبنا ن -3

 سفينة .......... جمع:أبعدك ........ مضاد:.........    تتأمل:مرادف  -4
 قمر ............. مثني:

 ضع كلمة " سفينة " في جملة مفيدة ....................................... -5

 المثال:أكمل حسب  -6
 البنات الفصل                األوالد .......... الفصل  تنظف

 هو صابر في وطنه                 وهي ...........في وطنها 

 هو ..........في دروسه            وهي مجتهدة في دروسها 

 المزارع مخلص في عمله                  المهندسة ترسم الخريطة  -7
 ..........ترسمان الخريطة              المزارعان .........في عملهما

 ..........مخلصون في عملهم              ..........يرسمن الخريطة 

 اختر الكلمة المناسبة :  -8
 نظم ..............أوقاته              شكر ...............أوالده 

 شجعت ..........الطالبات           سافرت ...........الي القدس 

 ب الكلمات وكون منها جملة مفيدة : رت -9

 الحرية  –تحب  –العصافير  –وتنعم  –الطيران  .أ
............................................................................ 

 الفأرة  –الثعبان  –بيتها  –من  –لخالصها  –دخلت  –سعيدة  .ب
............................................................................ 

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

 رابعا ً : اإلمالء المنظور : 

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

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

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

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

 اكتب بخط النسخ : الشعب الفلسطيني يسعي لنيل الحرية 

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

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



 

 
 
 
 

 مادة العلوم والصحةفي  ثالث اختبار نصف الفصل الدراسي األول للصف ال

 

 ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي : X( أمام العبارة الصحيحة ، وإشارة )   /السؤال األول : ضع إشارة ) 

 )   ( أصغر بذور النباتات حجما ً األفوكادو  -1

 ( من ألوان بذور الفاصولياء الحمراء. )   -2

 )   (أول مراحل نمو النباتات نمو السويقة . -3

 )   ( بذرة البازالء كروية الشكل خضراء اللون . -4

  السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 الجوز  (  -الخوخ    -من البذور ناعمة الملمس     ) العدس   -1

 امتصاص الماء ( –تثبيت النبات –بات هي ) صنع الغذاء وظيفة الورقة في الن -2

 قصب السكر (  -فلفل    -نبات نأكل ساقة                ) الفول   -3

 بذور البطيخ ( –بذور الحمص  –من البذور التي ال تؤكل      ) بذور الخوخ  -4

  السؤال الثالث: أكمل الفراغ

 ....من النباتات التي نأكل أوراقها .............. -1

 من وسائل العناية بالنبات ........................ -2

 وظيفة الساق ....................................... -3

 ينمو الجذير إلى ................أما السويقة فتنمو إلى ................ -4

  السؤال الرابع: اذكر السبب

 يصعب اقتالع األشجار؟ -1

 يضع الفالح السماد على النبات؟  -2

  السؤال الخامس: ماذا يحدث لو:

 وضعنا بذرة في أصيص وسقيناها بالماء ثم وضعناها في الثالجة؟  -1

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

 ...............................................امتصت البذرة بالماء؟  -2

 ال تؤكل ( : –: صنف البذور التالية إلي ) تؤكل السؤال السادس

 البطيخ ............... -3البازالء .............       -2الخوخ ..............        -1

 



 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

( أمام العبارة الخطأ  X( أمام العبارة الصحيحة ، وإشارة )   /السؤال األول : ضع إشارة ) 

 فيما يلي :

 ( تقليم االغصان الجافة من طرق العناية بالنبات . )   -1

 )   ( تختلف البذور في الشكل والحجم فقط . -2
 )   ( االزهار هي مصنع الغذاء للنبات . -3
 )   ( الزعتر نبات نستفيد من أوراقه في العالج  -4

 )   ( تنمو السويقة من البادرة وتتجه نحو االعلي  -5

  لسؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:ا

 يمتص الماء واالمالح من التربة  -1

 الساق     ب. الجذر      ج. الورقة       د. الزهرة  .أ

 من أوراق النبات تؤكل مطبوخة : -2

 الملوخية     ب. السبانخ      ج. الباذنجان      د. )أ+ب ( معا  .أ
 بذور ما عدا : جميع الثمار التالية بداخلها  -3

 البرتقال         ب. الزيتون    ج. الموز          د. العنب  .أ
 بذرة واحدة كبيرة الحجم من البذور التالية : -4

 السمسم        ب. حبة البركة        ج. العدس      د. الجوز  .أ

 جميع البذور ناعمة الملمس ما عدا : -5
 د. البازيالء      الفاصولياء    ب. الذرة          ج. الخوخ       .أ

  أكتب كلمة تدل علي كل عبارةلسؤال الثالث : ا

 )........................( الوانها جميلة زاهية وظيفتي انتاج الثمار والبذور . -1
 )........................( النبات الصغير الذي ينمو من جنين البذرة  -2

 )........................( عملية نمو البذرة لتكون نباتا جديدا  -3
 )........................( إزالة األعشاب الضارة من بين النباتات  -4

)........................( احمل األوراق والثمار واالزهار واعمل علي توصيل الماء  -5

 لباقي أجزاء النبتة .

 و :لسؤال الرابع : ماذا يحدث لا

 وضعنا زهرة في ماء ملون ............................................................ -1
 .....................................................................قطفت جذور النبات . -2

 .....................................................في الثالجة  زرعنا بذور ووضعناها -3

  لسؤال الخامس : اذكر السببا

 زرع تيسير نبات ولم ينمو  -1
................................................................................................ 

 ال تستطيع الرياح اقتالع األشجار  -2
................................................................................................ 



 

 
 
 
 

 

 


