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 م 2019/  2018للعام الدراسي  لثالثاللفصل الدراسي في مادة العلوم  الثالثاختبار التقويم 
 

 

 

 ( ةدرج 81)          . ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:  السؤال األول

 ؟ ما الذي يُزود السيارات بالطاقة كي تتحرك -1

A الماءـ B الزيتـ    C الجازولينـ 

 ؟  يَُحِول طاقة الرياح إلى كهرباء الذيما  -2

Aـ  Bـ    C ـ 

 

 

 

 : معظم الطاقة الحرارية على األرض مصدرها -3

Aـ النفط Bـ حرق األخشاب   Cـ الشمس 

 ؟ ما الذي يَُوِلِّد الحرارة عندما تفرك يديك -4

Aـ الدفع Bـ الجاذبية    Cـ االحتكاك 

 ؟ كيف يَصدٌر الصوت -5

A عندما يسخن الجسمـ B عندما يتحرك الجسمـ  Cـ عندما يهتز الجسم 

 : تُصِدر االهتزازات القوية أصواتا   -6

Aـ غليظة B مرتفعةـ    Cـ منخفضة 

 : صوتهاكون لذلك يصوت الدراجة النارية يٌنتِج اهتزازات بطيئة و  -7

Aـ ضعيف B رفيعـ    Cـ غليظ 

 : غليظ فنحن نَِصفعندما نَِصف صوتا  بأنه رفيع أو  -8

Aـ حدة )درجة( الصوت B قوة أو ضعف الصوتـ  Cـ ارتفاع أو انخفاض الصوت 

 : لعواء الذئب البري صوتا   -9

A  ـ ضعيفا B رفيعا  ـ    C  ـ غليظا 

 ؟ أقلحجب الضوء بدرجة تأي من النظارات األتية  -10

Aـ Bـ     C ـ 
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 ؟ لرؤية واجبه المنزليلتشغيل الضوء ما الذي يحتاجه هذا الولد  -11

A طاقة كهربائيةـ B حرارةـ         C ضوءـ 

 ؟ كيف يمكنك إصدار صوت مرتفع باستخدام الطبلة -12

A بالنقر عليها بقوةـ B بالنقر عليها ببطءـ   C بالنقر عليها بسرعةـ 

 ؟ مصادر الضوء التي صنعها اإلنسانمن ليس أي من التالي  -13

Aـ      Bـ      C ـ 

 

 ؟ كيف يرى هذا الولد الشجرة -14

Aـ  B ـ     C ـ 

 
 

 : عندما يُْحَجب الضوء يتكون -15

Aـ الظل B الجسم      ـ   Cـ الصورة 

 ؟ يمكن للضوء أن يعبر خاللها أي األجسام التالية  -16
 

A الماءـ B الخشبـ   C المعادنـ 
 

 ؟ قوة التي تجعل األجسام تعمل وتتغير هيال -17
 

A الدفعـ B الطاقةـ   C االحتكاكـ 
 

 ؟ الحرارةفيه نستخدم  الأي مما يلي  -18
 

A الطهيـ B القراءةـ   C التدفئةـ 
 

 

 ( اتدرج 7)     : ( أمام الجملة الخطأ ( أمام الجملة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ) 

 (  ……… …………)   . غليظةاالهتزازات السريعة تُنتِج أصواتاً  -1

 (  ……… …………)    .ينعكس من عليه نرى الجسم عندما يصطدم الضوء به ثم -2

 (  …… ……………)   . من الضوء خاللها متساويةتسمح األجسام المختلفة بعبور كميات  -3

 (  …… ……………)      .تعمل دوارة الرياح على تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء -4

 (  ……… …………)    .شكل من أشكال الطاقة تجعل األجسام دافئةالحرارة هي  -5

 (  …… ……………)   . يعبر الضوء من بعض األجسام -6

 (  …… ……………)      .الطعام والنفط من مصادر الحصول على الطاقة -7

 

 مع تمنياتي بالتوفيق
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 م 2019/  2018للعام الدراسي  لثالثاللفصل الدراسي في مادة العلوم  الثالثاختبار التقويم  إجابة
 

 

 

 ( ةدرج 81)          . ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:  السؤال األول

 ؟ ما الذي يُزود السيارات بالطاقة كي تتحرك -1

A الماءـ B الزيتـ    C الجازولينـ 

 ؟  يَُحِول طاقة الرياح إلى كهرباء الذيما  -2

Aـ  Bـ    C ـ 

 

 

 

 : معظم الطاقة الحرارية على األرض مصدرها -3

Aـ النفط Bـ حرق األخشاب   C الشمسـ 

 ؟ ما الذي يَُوِلِّد الحرارة عندما تفرك يديك -4

Aـ الدفع Bـ الجاذبية    C االحتكاكـ 

 ؟ كيف يَصدٌر الصوت -5

A عندما يسخن الجسمـ B عندما يتحرك الجسمـ  C عندما يهتز الجسمـ 

 : تُصِدر االهتزازات القوية أصواتا   -6

Aـ غليظة B مرتفعةـ    Cـ منخفضة 

 : صوتهاكون لذلك يصوت الدراجة النارية يٌنتِج اهتزازات بطيئة و  -7

Aـ ضعيف B رفيعـ    C غليظـ 

 : غليظ فنحن نَِصفعندما نَِصف صوتا  بأنه رفيع أو  -8

A حدة )درجة( الصوتـ B قوة أو ضعف الصوتـ  Cـ ارتفاع أو انخفاض الصوت 

 : لعواء الذئب البري صوتا   -9

A  ـ ضعيفا B رفيعا  ـ    C  ـ غليظا 

 ؟ أقلحجب الضوء بدرجة تأي من النظارات األتية  -10

Aـ Bـ     C ـ 
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 ؟ لرؤية واجبه المنزلي لتشغيل الضوءما الذي يحتاجه هذا الولد  -11

A طاقة كهربائيةـ B حرارةـ         C ضوءـ 

 ؟ كيف يمكنك إصدار صوت مرتفع باستخدام الطبلة -12

A بالنقر عليها بقوةـ B بالنقر عليها ببطءـ   C بالنقر عليها بسرعةـ 

 ؟ مصادر الضوء التي صنعها اإلنسانمن  ليسأي من التالي  -13

Aـ      Bـ      C ـ 

 

 ؟ كيف يرى هذا الولد الشجرة -14

Aـ  B ـ     C ـ 

 
 

 : عندما يُْحَجب الضوء يتكون -15

A الظلـ B الجسم      ـ   Cـ الصورة 

 ؟ يعبر خاللهايمكن للضوء أن  أي األجسام التالية  -16
 

A الماءـ B الخشبـ   C المعادنـ 
 

 ؟ قوة التي تجعل األجسام تعمل وتتغير هيال -17
 

A الدفعـ B الطاقةـ   C االحتكاكـ 
 

 ؟ الحرارةفيه  نستخدم الأي مما يلي  -18
 

A الطهيـ B القراءةـ   C التدفئةـ 
 

 

 ( اتدرج 7)     : ( أمام الجملة الخطأ ( أمام الجملة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ) 

 (  ……… …………)   . غليظةاالهتزازات السريعة تُنتِج أصواتاً  -1

  (  ……… …………)    .ينعكس من عليه نرى الجسم عندما يصطدم الضوء به ثم -2

 (  …… ……………)   . من الضوء خاللها متساويةتسمح األجسام المختلفة بعبور كميات  -3

 (  …… ……………)      .على تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء دوارة الرياحتعمل  -4

 (  ……… …………)    .شكل من أشكال الطاقة تجعل األجسام دافئةالحرارة هي  -5

 (  …… ……………)   . يعبر الضوء من بعض األجسام -6

 (  …… ……………)      .الطعام والنفط من مصادر الحصول على الطاقة -7

 

 مع تمنياتي بالتوفيق
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