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 ورقة عمل الوحدة الثانية من مادة العلوم و الحياة للصف الثالث االبتدائي

 السؤال األول : حدد على الصورة مكونات طبقات األرض :

. 

 السؤال الثاني : أكمل الفراغ :

 ......................... طبقات .. تتكون األرض من 1

 . طبقات األرض هي .......................و ........................ و ..........................2

 . نحن نعيش على  طبقة ...........................3

 ...................  . تتكون القشرة األرضيو من ................... و....................... و..4

 .الثروات الطبيعية مثل ................. و .................... و .........................5

 . تنقسم الثروات الطبيعية إلى .......................و ...........................6

 . الثروات الطبيعية الحية مأخوذة من ..................... 7

  . الثروات الطبيعية غير حية مأخوذة من ............................8

 .نأخذ العسل من ................... و اللحوم من ................ و الملح من .................9

 . يغطي .................... معظم سطح األرض.10

 ......................... .نحصل على الماء من ................... و . 11

 . من المياه الجوفية ............................12

 . تعتبر البحار من المياه ........................13
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 .المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين هو ...........................14

 ..............................تتبخر المياه ب ......................... وتتكثف ب 15

 . يتحول الماء إلى ثلج ب ........................16

 . يتحول الثلج إلى ماء ب .......................17

 .يتحول الماء إلى ........................ بالتسخين.18

 توجد عين وادي الباذان في ...................19

 .............. و مياه البحر ........................ مياه العيون ........17

 . نسنخرج الملح و النعادن من البحر ..........................18

 . أول مراحل صناعة الحجر الفلسطيني.....................................19

 .توجد برك سليمان في ...........................20

 تب المصطلح العلمي المناسب :السؤال الثالث : أك

 طبقة األرض الخارجية الصلبة و يعيش عليها اإلنسان )                   (

 الطبقة الوسطى من طبقات األرض )                   (

 الطبقة الداخلية من طبقات األرض و تعتبر نواة األرض )                   (

 التي خلقها هللا تعالى و يستفيد منها االنسانالكنوز  )                   (

 الكنوز التي خلقها هللا  ونستخرجها من الكائنات الحية )                   (

 الكنوز التي خلقها هللا  ونستخرجها من الكائنات غير الحية )                   (

 دنزول الماء على شكل ماء أو ثلج أو بر )                   (

 أماكن تجمع الماء في باطن األرض )                   (

 أماكن تجمع الماء على سطح األرض )                   (

 عملية تحول بخار الماء إلى سائل بسبب  التبريد )                   (

 عملية تحول الماء إلى بخار ماء بالتسخين )                   (

 ضعملية مستمرة في الطبيعة تحافظ على نسبة وجود الماء على سطح األر (     )              

 المصدر الرئيسي للماء في فلسطين )                   (

 العملية التي يتم من  خاللها تحلية مياه البحر 
 السؤال الرابع : ماذا يحدث لو : مع ذكر السبب. 

 طويلة .. وجع ابريق به ماء على النار فترة 1

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

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

 

 

 . قمنا بنشر الغسيل المبلول على سطح المنزل .2
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............................................................................................ 

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

 . وضعنا لوح زجاجي أماء ابريق الشاي المغلي .3

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

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

 .وضعنا مكعبات الثلج خارج الثالجة .4

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

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

 و مياه المجاري في البحار  النفايات . رمينا 5

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

 ................بب .....................................................................الس

 السؤال الخامس : اكتب مراحل دورة المياه في الطبيعة

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

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

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

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

 
 السؤال السادس : اكتب مراحل صناعة الحجارة :

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

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

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

4..................................... . 
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 السؤال السابع  :حوط حول المختلف مما يلي 

   
 

 

 
   

 السؤال الثامن : أكتب اسم العملية حسب الصور التالية:

 
 

 السؤال التاسع صنف ما يلي :

 -اتات الني –األغنام  –الرياح  –الخشب  –الوقود  –الملح  –العسل  –األسماك  –)الصخور 

 المياه(

 ثروة طبيعية غير حية ثروة طبيعية حية

 
 
 
 
 

 

 

 انتهت األسئلة

 www.atlas4e.netتابع موقع أطلس  لرؤية نماذج اختبارات نهائية للصف الثالث
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