
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/3science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مذكرة مساندة 
 بتدائي لكتاب العلوم للصف الثالث اال

 مدرسة القويز
 ا سعيد الوزرةيمعلمة المادة : ه

 ـ ه 1441/  1440
 

 ..................................................................................../  اسم الطالبة
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 (  .....  االبتدائي )  الثالثالصف    .......................................................................................................... اسم الطالب :
 
 

 
ــ ـــــــ  ـــــــ           ــــــ  ـــــــ  ـ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ     ـــــ
 التاريخ /                                              الطقس                     / الدرس األول :     عناصر الرابعة الوحدة 

                                                                                                 
 ماهو الطَّقس ؟./   1س
 معين خالل يوم أو عدة أيام . الطقس : هو حالة الجو في مكان  / 1ج
 

ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ــــــ  ـــــــ   ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ
 

الل اليوم . / 2س د حالة الطَّقس خِّ  ماهي العناصر التي تَُحد ِّ
الل اليوم/  2ج د حالة الطَّقس خِّ     هي :  العناصر التي تَُحد ِّ

 لهواء .ة حرارة ادرج -1    
 الُهُطول . -2    
يَاح . -3      الر ِّ
ي  -4    ِّ  . الضَّغط الَجو 
 

 أداة القياس عناصر الطقس
 الثرمومتر  درجة حرارة الهواء .

يَاح .  األنيمومتر  الر ِّ
ي .  - ِّ  البارومتر الضَّغط الَجو 

َور الواردة بالكتاب المدرسي صف       16حة  ¤ انظر الصُّ
 19لة الكتاب المدرسي صفحة نظر أسئا      

ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ــــــ  ـــــــ   ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ
 

 التاريخ /                     لدرس الثاني / تقلبات الطقس             ا                                                                
 

 ؟ الطقس القاسي ما أنواع /  3س
 .الطقس هي أنواع  /3ج

      
  عاصفة تحمل فيها الرياح كميات كبيرة من الرمل والغبار والهواء :  العواصف الرملية  -1

 
 هي عاصفة مصحوبة بالرعد والبرق واالمطار الشديدة والرياح القوية :  العواصف الرعدية  -2

 
 عاصفة كبيرة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وتتكون فوق المحيطات :  زوني عصار الحلاإل -3
 
 عاصفة مصحوبة بالثلج وتكون درجة الحرارة منخفضة          :ـ العاصفة الثلجية  4
 
ارة تتشكل على األرض . عاصفة قوية    ـ اإلعصار القمعي     5  مع رياح دو 
 
   33،  32،  31،  30،  28 فحةانظر أسئلة الكتاب المدرسي ص      

 
ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ ــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ  ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــ

 ي الثان الفصل  vw الصف الثالث االبتدائي   vwمعارف ومهارات وقدرات مادة العلوم  
لدراسي الثانياال
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 التاريخ :                الدرس الثالث / دورة الماء                                                                                               

 
ر والتََّكثُّف  ؟.  / فقرة ) أ (  4س  ماالفرق بين التََّبخُّ
ــر / فقرة ) أ (4 ج ى بَُخار ماء ( . التَّبَخُّ ل السائل إلى غاز . ) الماء في الحالة الغازية يُسمَّ  : هو تََحوُّ

ا                    ل الغاز   التََّكثُّفأمَّ  إلى سائل . : هو تََحوُّ
 

 فقرة ) ب( /عرف الغيوم ؟   4س 
 تجمع من قطرات الماء الصغيرة أو من بلورات الثلج في الجو . فقرة ) ب ( /   4ج
 
 ما المقصود بدورة الماء ؟ /   (  جـ فقرة ) 4س
ي .  دورة الماء/  ( جـ فقرة )  4ج ِّ ة بين سطح األرض والغِّالف الَجو  رَّ  : هي حركة الماء الُمستَمِّ
 
الل دورة الماء . /( د فقرة )  4س ف حالة الماء خِّ  صِّ
 : الل دورة الماءحالة الماء خ  *   / ( دفقرة )  4ج
ر -1      ل الماء السَّائل إِّلى بُخار ماء . الماء يَتَبَخَّ ر مياه البحار والمحيطات ، فيتحوَّ  : تعمل الطاقة الشمسية على تَبَخُّ
 إِّلى أعلى فَيَبُرد ، ثُمَّ يَتََكثَّف على شكل قََطرات ماء ، َوتَتََشكَُّل الغُيُوم.  بُخار الماء: يَصعَدُ  الماء يَتََكثَّف -2     
 : عندما يزداد تََكثُّف بُخار الماء في الغُيُوم يَهطل على هيئة َمَطر ، أو ثَلج ، أو بََرد . الماء يَهُطل -3     
يل -4      ي الماء ا الماء يَس  ُب في األرض ى شكل ُسيُو لسَّاقِّط عل: يَجرِّ ل ، َويَُصبُّ في األنهار والبحار ، وبَعُضهُ يَتََسرَّ

 َويُصبُِّح مياهاً َجوفِّيَّة . 
                     

َور الواردة بالكتاب المدرسي صفحتي  ¤      ح التي  41 - 40انظر الصُّ الل  تَُوض ِّ  .دورة الماء حالة الماء خِّ
 ــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

 
 / ما أشكال الهطول ؟   5س 
 / أشكال الهطول : المطر ، والثلج ، البرد . 5ج 

  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــ  ــــــ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ 
 

 التي يتجمد عندها الماء ؟ ة/ كم درجة الحرار 6س 
 . يتجمد الماء ويتحول الى ثلج في درجة حرارة أقل من الصفر  / 6ج 

ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43 انظر أسئلة الكتاب المدرسي صفحة   

ــ ـــــــ  ـــــــ    ــــــ  ـــــــ   ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــ  ـــــ
 التاريخ /                         الدرس الرابع :  المناخ وفصول السنة                                              

 
 ماهو الُمَناخ ؟./   7س
 : هو حالة الطَّقس في مكان ُمعَيَّن على مدى فترة زمنية طويلة .  الُمنَاخ /7ج

   
ــ ـــــــ  ـــــــ    ــــــ  ـــــــ   ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ     ـــــ

 

ق المملكة الُمختَلِّفَة ؟./   8س  ما أسباب اختالف الُمَناَخات بين مناطِّ
ق المملكة :  8ج  / أسباب اختالف الُمنَاَخات بين مناطِّ

الً  القُرُب من البحار والبحيرات الكبيرة -1          ئ البحر يكون الُمنَاخ فيها ُمعتَدِّ يفاً أكثر من  : المناطق القريبة من شاطِّ  لَطِّ
 المناطق البعيدة عنه . 

يُل فيها الُمنَاخ إلى البُُرودة أكثر من : المناطق المرتفعة والجبلية تَ  إرتفاع الَمَكان -2          قِّلُّ فيها درجة الحرارة َويَمِّ
 المناطق المنخفضة . 

نِّ رطوبة الُمنَاخ  -3          باً ، بينما الجانب الُمقابل جافَّا. قَد ؛ فَ  تَؤث ِّر الجبال أَيَضاً في تَكوُّ  يَُكوُن أََحد جوانب الجبل رطِّ
َور الواردة ب ¤  فََحات  انظر الصُّ  .  - 49  -الكتاب المدرسي في الصَّ

  58،  57،  56،  55،  53انظر أسئلة الكتاب المدرسي صفحة 
 



 

صفحة
ال

4 

 

 ؟. صفي مناخ الجبل من ناحية البحر ، ومن الناحية األخرى /  9س
 مناخ الجبل من ناحية البحر رطب  ،  ومن الناحية األخرى جاف . / 9ج

 ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   
 

 ما فصول السنة ؟ فقرة أ / /  10س
 فصل ٍ. مميز فالشتاء أبرد فصالً والصيف أحرُّ فصول السنة هي : أقسام من السنة لكل منها طقس 

 
 فقرة ب / عدد فصول السنة ؟ /  10س

 فصول السنة هي الصيف ، والشتاء،  والربيع،  والخريف .
ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ   ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــ

 
 

 التاريخ /                                                    المادة وقياسها الدرس األول :     /  الخامسة الوحدة 
  

 ماهي المادَّة ؟.  / 11س
 ُكتلَةٌ . وَ حجم أ  لَهُ  يشغل حيزاً و المادَّة : هي أَيُّ َشيءٍ  /11ج

فَحَ  َور الواردة بالكتاب المدرسي في الصَّ  65ة ¤ انظر الصُّ
 

ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ ــ ــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ ــــــ  ـــــــ   ــــ  ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ
 

فات المادة . 12س د َبعض صِّ  فقرة ) أ ( /  َعد ِّ
فات أو خصائص المادة : /فقرة ) أ (  12ج  من ص  

 .      الُكتلَة -5.      الَحجم -4.      الطُّول -3.      الشَّكل -2.      اللَّون -1      
َمار (  -6        على الماء وبَعُضها اآلخر ينغمر فيه . َواد تطفو  بعض المَّ  ) الطَّفو واإلنغِّ
يَّة ( -7       يسِّ ْغنَاطِّ يَّة ( و ) المِّ يسِّ ْغنَاطِّ ْغنِّاطيس ) لَدَيَها مِّ ذَاب إِّلى المِّ نجِّ َواد لديها قابِّلِّيَّة لإلِّ بَعُضها اآلخر ليس لديها بعض المَّ

ذَاب إِّلى نجِّ ْغنِّاطيس .    قابِّلِّيَّة لإلِّ   المِّ
ي) تَ  -8       ُل الحرارة . ُل الحرارة ( وصِّ ُل الحرارة وبَعُضها اآلخر ال تُوصِّ َواد تُوصِّ  بعض المَّ

فَحَ  َور الواردة بالكتاب المدرسي في الصَّ  67ة ¤ انظر الصُّ
 

ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ــــــ  ـــــــ   ــــ ــ ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ
 

 
فات ) كالطُّول والحجم والُكتلَ ت  كيففقرة ) ب( /  12س  .؟ ة ( لَِّمَواد ُمختَلِّفَة قِّاس َبعض الصِّ
ي   ،   /فقرة ) ب (  12ج ترِّ يط المِّ سَطَرة أو الشَّرِّ  * نَقِّيس الطول باستِّخدَام المِّ

جة ،                            ج أو الَكأس الُمدَرَّ خبَار اْلُمدَرَّ لبَة باستِّخدَام اْلمِّ  * نَقِّيس حجم السوائل واألجسام الصُّ
حدَة قياس الكتلة هي الكيلوجرام .  * نَقِّيس الكتله باستِّخدَام الميزان ذو ا                           لكفتين ، وِّ

 
 وحدة القياس  الخاصية 
 يقاس بوحدة المتر  الطول
 وحدة قياسه اللتر  الحجم 
 تقاس بوحدة الكيلو جرام  الكتلة

 
 

ــ ـــــــ  ـــــــ    ــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــ
  

 ؟. عنصر ال و ماه / 13س
 هو وحدة بناء المادة .  /13ج 

فََحة  َور الواردة بالكتاب المدرسي في الصَّ    70،   69،   68¤ انظر الصُّ
 71انظر أسئلة الكتاب صفحة  

ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ
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 التاريخ /                                                      الثاني : حاالت المادة    الدرس                      
 
  ماهي حاالت المادَّة ؟. /فقرة ) أ (  14س
لبَة و السَّائِّلَة و فقرة ) أ ( /  14ج يَّة . حاالت المادَّة ثالث هي : الصُّ  الغَازِّ

َور الواردة بالكتاب المدرسي في فََحة  ¤ انظر الصُّ  .   79،  78،   77،  76 الصَّ
 
 
يَّة ( من حيث  /فقرة ) ب (  14س لبَة َو السَّائِّلَة َو الغَازِّ قارن بين َخَواص حاالت المادة الثالث ) الصُّ

 الشَّكل َوالحجم ؟. مع ذكر أمثلة .
 فقرة ) ب ( /  14ج
 

 أمثِّلة الَخَواص  المادة

لبَة ثل  لها حجم ثابت و شكل ثابت  الصُّ ي  .  –القلم   –تاب : الكمِّ  الُكرسِّ

ثل : الحليب  لها حجم ثابت وشكل غير ثابت  السَّائ لَة يت   –الماء   –العصير    –مِّ الزَّ
. 

يَّة ثل : غاز  لها حجم غير ثابت و شكل غير ثابت  الغَاز   غاز األُكسجين .   -الهيليوم مِّ
 

فَحَ  َور الواردة بالكتاب المدرسي في الصَّ  ،    78ة ¤ انظر الصُّ
فََحة األسئلة ¤ انظر   .   87،  86،   84،   81الواردة بالكتاب المدرسي في الصَّ

 
ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ــــــ  ـــــــ   ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ

 
 التاريخ / الدرس الثالث / التغيرات الفيزيائية                                                                        

 

 . عض التََّغيُّرات الفيزيائية التَّغَيُّر الفيزيائِّي  ؟ ثُمَّ أُذُكر أمثِّلَةً لب ماهو   / 15س
ن مواد جديدة . التَّغَيُّر الفيزيائِّي   /51ج  : هو تَغَيٌُّر في َمظَهرِّ المادة و شكلها دون أن تَتََكوَّ

 :    من األمثِّلة على التَّغَيُّرات الفيزيائية*          
ل الماء السائل إلى ثَلج      -2  تمزيق الَوَرق    -1 ِّ عندما   -4فُوالذ      َصهُر ال -3تََحوُّ ي  التغير الذي يحدث لشريط مطَّاطِّ

يه فَيَعُودُ إلى أصلِّهِّ هو تَغَيٌُّر فيزيائي        ومن التغيرات الفيزيائية مزج المواد مع بعضها   -5أَُشدُّه فيزدادُ ُطولُه ثُمَّ أُرخِّ
 المحاليل . لتكوين المخاليط و

 * من األمثلة على الَمخاليط / 
َضار مخلوط يتكون من مواد صلبة وسائلة ، والغُيُوم مخلوط يتكون من الهواء والغبار وقطرات صغيرة جداً من َحَساُء الخُ 
 الماء .

 * من األمثلة على المحاليل / 
ن من غازات ُمختَلِّفَة .   –َمحلُول الماء والملح   الَهَواء َمحلُول يَتََكوَّ

 
َور الواردة بالكتاب المدرسي في ا ¤ فََحات انظر الصُّ   96،  95،  94،  93 - 92 - 91  - 90لصَّ

فََحة  االسئلة¤ انظر  97 الواردة بالكتاب المدرسي في الصَّ
 

ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ــــــ  ـــــــ   ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

صفحة
ال

6 

 التاريخ /              الدرس الرابع / التغيرات الكيمائية                                                                  
 

يميائِّيَّة التي تحُدث في الحياة  فقرة ) أ ( / ماهو 16س يميائِّي  ؟ ثُمَّ أُذُكر أمثِّلَةً لبعض التََّغيُّرات الكِّ التَّغَيُّر الكِّ
 اليومية .

َها عن َخَواص ِّ المواد األصلية . يميائِّي  التَّغَيُّر الكِّ فقرة ) أ ( /  61ج  : هو تَغَيٌُّر ينتج عنه مواد جديدة تختلف في َخَواص ِّ
يميائِّيَّة*             :   من األمثِّلة على التَّغَيُّرات الكِّ

 احتراق الخشب . -1
ي نَأُكلُ  -2    –يَّات طبخ الطَّعَام  عملِّ  –ه  بعض التغيرات الكيميائية مفيدة مثل : ) عملية تَْحلِّيل وَهضم الطعام الَّذِّ

 عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء لُِّصنعِّ الغذاء ( .                                        
َمة ( .  –وبعض التغيرات الكيميائية غير مفيدة مثل : ) َصدَأُ الحديد  -3  فََساد األطعِّ
َور الواردة بالكت ¤ فََحات اب المدرانظر الصُّ  104 . 103  - 102سي في الصَّ

 
يميائِّي   /ب ( فقرة )  16س  ؟.ماهي دالئُِّل ُحُدوثِّ التََّغيُّر الكِّ
نها : انبِّعَاُث الضَّوء والحرارة   فقرة ) ب ( /16ج يميائِّي  ، ومِّ ُن الغاز   –ُهنَاَك دالئُِّل كثيرةٌ تَدُُل على ُحدُوثِّ التَّغَيُّر الكِّ    –تََكوُّ
 غَيُُّر اللون .تَ 

 .   110،  109،  108،  107،  105صفحة الواردة بالكتاب المدرسي االسئلة  ¤ انظر 
ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ

 
 الوحدة السادسة /                    الدرس األول : الموقع والحركة                                       التاريخ / 

 
 •ماذا نَقصد بالَموقِّع ؟.   /  17س
سٍم  / 17ج سمِّ ُمقَاَرنَةً بَِّمَكانِّ جِّ   آَخَر .الَموقِّع : هو َمَكاُن الجِّ

  
ــ ـــــــ  ـــــــ    ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــ

 

 ما أنواع الَحَرَكة ؟. / 18س
ج .    -2َحَرَكة في خط مستقيم .     -1:   من أنواع الَحَرَكة / 81ج يَّة .    -3َحَرَكة في َمَسار ُمتَعَر ِّ َحَرَكة متأرجحة أو اهتَِّزازِّ
    دََوَرانِّيَّة .            .  121  صفحة َحَرَكة  -4

َور الواردة بالكتاب المدرسي صفحة   ¤  ة .ح أنواع من الَحَركَ التي تَُوض ِّ     120،  119،  118انظر الصُّ
  ¤ انظر االسئلة الواردة بالكتاب المدرسي 

 
ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ

 
 الدرس الثاني : القوى                                             التاريخ / 

 
ثِّر في األجسام ؟. ما أنواع القُوِّ /   19س  ى التي تُؤِّ
 : أنواع القوى التي تؤثر في األجسام / 79ج

ةُ السَّحب  التَّاَلُمسقَُوى  -1 ة االحتَِّكاك ( .  -قوة الدَّفع   -) وهي القَُوى التي تنشأ عن تَّاَلُمس األشياء ( مثل :  ) قُوَّ  قُوَّ
ة المغناطيســــية  ) وهي القَُوى التي تؤثر في ا  قَُوى ُدوَن تَّاَلُمس -2 ة   -ألجســــام عن بُعد دون تَّاَلُمس ( مثل : ) القُوَّ قُوَّ

 ( .الجاذبية 
َور الواردة بالكتاب المدرسي صفحة    .   130،  129،   128،   127،   126¤ انظر الصُّ

  .  137،  136،  134،  131صفحة ¤ انظر االسئلة الواردة بالكتاب المدرسي 
 ــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 كيف تؤثر القوى في حركة األجسام ؟  /20س
 تؤثر القوى في حركة األجسام :   /20ج

 تحرك األجسام الساكنة .  .1
ع حركة األجسام المتحركة .  .2  تُسر 
ئ سرعة الحركة .   .3  تُبَطِّ
 توقف الحركة .  .4
 تغير اتجاه الحركة .  .5

َور الواردة بالكتاب المدرسي     127 ةصفح¤ انظر الصُّ



 

صفحة
ال

7 

 / أي أنواع السطوح ينتج احتكاك أكبر ؟ وأيهما ينتج احتكاك أقل ؟  21س 
 السطوح الخشنة تنتج احتكاك أكبر مثل الصنفرة ، والسطوح الملساء تنتج احتكاك أقل مثل الجليد  21  /ج 
 

 ـــ   ــــ  ـــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
                                

 
 التاريخ /                                                  الدرس الثالث / الصوت                                      

 
 

 الصوت ؟. وكيف يحدث ؟. ماهو  / 22س
 الطاقة يحدث عند اهتزاز األجسام .  : هو شكل من أشكال الصوت /  22ج
َور الواردة بالكتاب المدرسي صفحة     .   146،   145،  143،   142  ¤ انظر الصُّ

 147صفحة ¤ انظر االسئلة الواردة بالكتاب المدرسي  
     
 

ــ ـــــــ  ـــــــ    ــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ    ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ     ـــــ
 

  ما الفرق بين درجة الصوت وعلو الصوت ؟  / 23س
 . / درجة الصوت هي األصوات الحادة والغليظة  23ج 

 وعلو الصوت هو الصوت العالي والمنخفض .           
 

 ــ  ـــــــ   ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   
 

 أُذُكر بعض الطُُّرق للمحافظة على سالمة األُذُن . / 24س
 :  ظة على سالمة األُذُنمن طُُّرق المحاف /42ج

ِّ جسم ُصلٍب في أُذُنِّي كالقَلَم أو غيره ؛ ألَنَّ ذلك يَُضرُّ باألَجزاء الداخلية ألُذُنِّي  . -1  ال أَقوم بإِّدَخالِّ أَي 
ي أُذُنِّي .َعلَيَّ أَن أَتََجنََّب َسَماَع  -2 َنَّها قد تُؤذِّ  األَصوات العالية ؛ ألِّ
ٍ .أَقُوُم بُِّمرا -3               ي  ي َغيُر َطبِّيعِّ  َجعَة الطَّبيب إِّذا أَحَسسُت بألٍم في أُذُنِّي أَو َشعَْرُت بأَنَّ َسمعِّ

 
ــ ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــ  ـــــ

 
 الدرس الرابع / الضوء                                                       التاريخ / 

 
ْوُء ؟.ماُهوَ  / 25س   الضَّ
ْوءُ /  52ج ْوُء فِّي ُخُطُوٍط ُمستَقِّيَمٍة .  الضَّ يُر الضَّ  : ُهَو َشْكٌل من أشَكالِّ الطَّاقَةِّ يَسَمُح لنا بُِّرؤيَةِّ األَشياء , َويَسِّ

َور الواردة بالكتاب المدرسي صفحة    .   157،  156،  155،   154،   153،   152¤ انظر الصُّ
 .   165،  164،   162،  159صفحة بالكتاب المدرسي ¤ انظر االسئلة الواردة 

 
ــ ـــــــ  ـــــــ   ــ   ـــــ  ــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ     ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ

 

نَها .  / 26س ثَاٍل لُِّكٍل مِّ كرِّ مِّ يَّتها للضَّوء إِّلى ثالثة أَقَسام . أُذُكرها . َمَع ذِّ  تُقَسَّم األَجَسام من َحيث َنفَاذِّ
يَّتها للضَّوء إِّلى ثالثة أَقَسام هي : تُقَسَّم  /26ج  األَجَسام من َحيث نَفَاذِّ

وئِّيَّةِّ من خاللها ، مثل ) الُجدَران :  أَجَسام َغيُر شفَّافَة( 1 عَّةِّ الضَّ  أَلَواح الَخَشب ( .  –تمنَُع نفاذ األَشِّ
عَّةِّ الضَّو  :أَجَسام شفَّافَة ( 2 جاج ئِّيَّةِّ من خاللتَسَمُح بنفاذ معظم األَشِّ  الهواء ( .  –ها َوبُِّخُطوٍط ُمستَقِّيمة ، مثل ) الزُّ
بهُ شفَّافَة ( 3 وئِّيَّةِّ خاللها ، مثل ) البِّاَلستِّيك   :أَجَسام ش  عَّةِّ الضَّ َجاج    –تَسَمُح بنفاذ جزء بسيط من األَشِّ الزُّ

يُّ ( .   البَلُّورِّ
 

ــ ـــــــ  ـــــــ    ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ  ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ

 / ما هو انكسار الضوء ؟ .  27س 
هو انحراف الضوء عن مساره , وهي ظاهرة طبيعية تحدث للضَّوء عندما ينتقل بين وسطين   انكسار الضوء: / 72ج

 شفافين مختلفين ، مثل الماء والهواء .
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

 
 



 

صفحة
ال
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 /  كيف نرى األجسام ؟  28س 
 م عندما ينعكس الضوء على الجسم ويدخل العين . نرى األجسا /   28ج 

 

 
 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ 
 

 ما األلوان التي تشكل ضوء الشمس ؟  / 29س 
 / األلوان السبعة وهي ألوان قوس المطر .   29ج 
 

ــ ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــ  ـ
 

 ما هو المنشور الزجاجي ؟  / 30س 
 / قطعة من الزجاج تحلل الضوء الى الوانه السبعة .  30 ج
 

 ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
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