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1الوحدة 
كن عالما

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

1.1

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



المنهج العلمي: 1.1الدرس 

:هيا نرتب خطوات االستقصاء العلمي-1

املالحظة )         ( 

طرح السؤال)         ( 

االستنتاج)        ( 

اختبار الفرضية)        ( 

تكوين الفرضية)         ( 
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2الوحدة 
ةألق نظرة على الكائنات الحي

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

2.1  – 2.2  – 2.3  – 2.4

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



الكائنات الحية واحتياجاتها: 2.1الدرس 

.اذكر ثالثة من خصائص الكائنات احلية-1

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

:هيا نكمل املخطط التالي-2

:باستثناءحيتاج األفراد إىل كل مما يلي ليبقوا على قيد احلياة -3

املساحة. السيارات                    د. املاء              ج. اهلواء              ب. أ

كتشاف الكائن احلي من غري احلي؟أي من األسئلة التالية يساعدك على ا-4

هل هو من صنع اإلنسان؟. ميتص مواد غذائية ؟                   بهل . أ

هل هو مكون من أكثر من خلية واحدة؟. هل هو مأخوذ من الطبيعة؟                 د. ج

احتياجات الكائنات احلية

. . . . .يتبع
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الكائنات الحية واحتياجاتها: 2.1تابع الدرس 

: امأل الفراغ باملفردات التالية-5

(مأوى -تتكاثر  -كائن حي  -مادة غذائية   -البيئة  -خاليا   ) 

لتحمي نفسها................................... تبحث احليوانات أحيانا عن مكان آمن أو . أ

................................................يطلق على كل ما هو حي . ب

لتنتج عدد أكثر من نوعها اخلاص................................ الكائنات احلية . ج

يطلق على املادة اليت تساعد الكائنات احلية على النمو والبقاء حبالة جيدة . د

......................................اسم

.....................................تتكون الكائنات احلية من . هـ

تعد مجيع الكائنات احلية واألشياء غري احلية اليت حتيط بالكائن احلي جزءا من . و

...................................
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النباتات وأجزاؤها: 2.2الدرس 

.عدد أجزاء النبات-1

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

:هيا نطابق بني أجزاء النبات ووظائفها-2

األوراق)         ( متتص املاء وتثبت النبات يف الرتبة                                 -أ

اجلذور)         ( تنقل املاء والغذاء وحتمل األوراق والنبات                       -ب

الساق)         ( تصنع الغذاء                                                             -ج

ما الدور الرئيسي للجذور؟-3

متتص املاء واملواد الغذائية. تعطي النبات لونه األخضر                      ب. أ

متتص ضوء الشمس. تنتج لبذور                                       د. ج

..........................................تصنع النباتات غذاءها اخلاص من خالل عملية -4

حيتاج النبات إىل كل مما يلي لكي يعيش-5

ماء، هواء، تربة وضوء. مواد غذائية فقط                     ب. أ

تربة وهواء فقط. ضوء وماء فقط                        د. ج
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الحيوانات وأعضاؤها: 2.3الدرس 

باستثناءتستخدم احليوانات كل األعضاء الواردة أدناه لتحصل على األكسجني -1

اجللد. العينني                       د. اخلياشيم               ج. الرئتني                      ب. أ

:هيا نقارن بني الرئتان واخلياشيم باستخدام املخطط التالي-2

:أي مما يلي ال يعد من الكائنات احلية-3

صخرة. أسد                        د. ثعلب                 ج. طائر                       ب. أ

:أي مما يلي يتنفس عن طريق اخلياشيم-4

عصفور. سلحفاة                       د. منر                  ج. مسكة                    ب. أ

..............................................كيف حيافظ الكنغر على سالمة صغاره؟-3

...............................................كيف حيافظ الطائر على سالمة صغاره؟-4

الرئتان                كالهما                      اخلياشيم        
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تصنيف الحيوانات: 2.4الدرس 

......................................تعد كل الزواحف من احليوانات اليت هلا-1

رئتان وسيقان          . أعمدة فقرية وخياشيم                 ب. أ

أعمدة فقرية وزعانف. أعمدة فقرية ورئتان                   د. ج

(فقاري  -ثدييات    -ال فقاري    : )  امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-2

...........................................يطلق على احليوان الذي له عمود فقري اسم . أ

.............................................يطلق على الكائن الفقاري الذي يولد اسم . ب

....................................يطلق على احليوان الذي ليس له عمود فقاري اسم . ج

:صنف احليوانات التالية إىل فقاريات وال فقاريات-3

(العنكبوت  -البومة    –السمكة الذهبية      -احللزون  -البقرة  -الفراشة   ) 

الالفقاريات الفقاريات

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

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

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

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

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

....................................
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3الوحدة 
يرالكائنات الحية تنمو وتتغ

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

3.1  – 3.2  – 3.3

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



دورات حياة النبات: 3,1الدرس 

ما الذي حيتوي على البذور يف النباتات الزهرية؟-1

الدرنة. الثمرة                        د. بصلة النبات                 ج. املخروط                    ب. أ

ة تساعد الرياح واحلشرات واحليوانات على تكاثر النباتات عن طريق اجلمع بني البويض-2

..........................و

املاء. الكائنات احلية             د. األكسجني                   ج. بحبوب اللقاح              . أ

ما الرتتيب الصحيح لنمو النبات؟-3

، البذرة ، النبتةالبوغ. أ

، النبتةالبوغالبذرة ، . ب

البذرة ، البادرة ، نبات مكتمل النمو. ج

البادرة ،نبات مكتمل النمو ، البذرة. د

أي من النباتات التالية ينتج أبواغ؟-4

السرخس. الصنوبر                   ج. الكرز                   ب. أ

. . . . .يتبع
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دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 

:  امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-5

(البذرة -التلقيح      -األبواغ -خمروط    ) 

.....................................................تتكون بذور شجرة الصنوبر داخل .  أ

.................................يسمى اجلزء الذي ميكن أن ينمو إىل نبات جديد باسم . ب

...............................تساعد احليوانات والرياح النبات على التكاثر عن طريق . ج

.............................يتكاثر نبات السرخس عن طريق. د

. . . . .يتبع

6-
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دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 

. . . . .يتبع
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8-

مريم املطروشي: الصف الثالث                                                               إعداد معلمة العلوم

. . . . .يتبع

9-

دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 



دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 

:دورة حياة شجرة الكرز مبتدئا بالبذرةرتب-10

بذرة)      ( تسقط الثمرة وتتعفن           )      ( شجرة كرز مثمرة            )      ( 

تلقيح)        ( شجرة كرز صغرية                    )       ( 

:رتب دورة حياة شجرة الصنوبر مبتدئا بالبذرة-11

تلقيح)          ( شجرة صغرية           )      ( بذرة                         )        ( 

تتكون بذور)       ( تسقط البذور                    )       ( 
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دورات حياة الحيوانات: 3.2الدرس 

.رتب دورة حياة السلحفاة البحرية-1

سلحفاة كبرية)       ( 

بيضة                          )       ( 

سلحفاة صغرية)      ( 

:رتب دورة حياة الدعسوقة-2

يرقة                )       ( بيضة                       )       ( 

شرنقة            )       ( دعسوقة                      )     ( 

:رتب دور حياة الضفدع-3

شرغوف له أقدام )       ( شرغوف                    )    ( 

ضفدع بالغ)       ( بيضة                      )     ( 

. . . . .يتبع
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دورات حياة الحيوانات: 3.2تابع الدرس 

.رتب دورة حياة السلحفاة البحرية-4

:رتب دورة حياة الدعسوقة-5

:رتب دور حياة الضفدع-6

. . . . .يتبع
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دورات حياة الحيوانات: 3.2تابع الدرس 

(التحول  -دورة احلياة    -الريقة   -بيضة  :  ) امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-7

........................................يبدأ لكائن الربمائي حياته بـ . أ

................................................مير الكائن احلي مبراحل تشكل . ب

اليت يتغري................................ متر بعض الكائنات احلية مثل الريقات بعملية . ج

فيها شكل أجسامهم

.............................................تسمى احلشرة اليت تفقس من البيضة باسم. د

ما احليوان الذي مير بطور من دورة حياته يتنفس فيه باخلياشيم؟-8

الضفدع. السلحفاة               د. الفهد               ج. الدعسوقة                   ب. أ

...........................إىل حد كبري دورة حياةاإلغوانةستشبه دورة حياة أفعى -9

الدب. الذبابة                   د. الفهد                  ج. السلحفاة                  ب. أ

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



من اآلباء إلى األبناء: 3.3الدرس 

هذا مثال على. يفقد النبات أفرعا أثناء العاصفة-1

صفة مكتسبة               . صفة وراثية                                ب. أ

الوراثة. صفة  متأثرة بالبيئة                     د. ج

:للصفة(  غري وراثية)أم ( وراثية ) أكمل اجلدول التالي بكتابة -2

وراثية أم غري وراثية الصفة

الندبات

لون العني

ركوب الدراجة

لون الشعر

اللغة
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4الوحدة 
الكائنات الحية في األنظمة 

البيئية

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

4.1  – 4.2  

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



يةالسالسل والشبكات الغذائ: 4.1الدرس 

...........................معظم املنتجات حتصل على الطاقة من-1

الكائنات املستهلكة. بضوء الشمس. أ

الصخور. املفرتسات                                 د. ج

أي إجابة تصف بشكل أفضل دور النباتات اخلضرا يف النظام البيئي؟-2

حتلل احليوانات األخرى. صنع األكسجني والغذاء                ب. أ

إعادة تدوير الرتبة. أكل احليوانات األخرى                د. ج

:طابق بني املفردة ومفهومها-3

املنتج)      ( هو الذي يتغذى على كائنات حية أخرى                                 . أ

املستهلك)      (  هو الذي حيلل مادة احليوانات والنباتات امليتة                      . ب

احمللل)      ( هو الذي يصنع غذاءه بنفسه                                               . ج

. . . . .يتبع

4-

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



ةالسالسل والشبكات الغذائي: 4.1تابع الدرس 

"شاهد الصورة ثم أجب عن األسئلة التالية-5

...........................أمامكالصورة اليت متثل :الصحيحةاإلجابةعلىحوطي. أ

شبكة غذائيةغذائية                          سلسة 

سلسلة غذائية باالستعانة بالصورة اليت امامككوني.ب

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

.............................    استخرج منتج. ج

: ......................اكل حلوممستهلك . هـ:......................... مستهلك اكل نبات. د

.............................................ماذا متثل األسهم يف السلسلة الغذائية؟. و

...............................................من سيتغذى على األسد بعد موته؟ . ي
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التكيف: 4.2الدرس 

:  امأل الفراغ بالكلمة املناسبة-1

(الكائن الليلي -الغابة  -البيات الشتوي  -التمويه  -التكيف  ) 

..............................يعرف النظام البيئي الذي يزخر بالعديد من األشجار باسم . أ

.......................................يعرف احليوان الذي ينشط يف الليل باسم . ب

البيئة بـ تعرف البنية أو السلوك الذي يساعد أحد الكائنات احلية يف البقاء على قيد احلياة يف. ج

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

احليوان على التأقلم يف.................................... يساعد التكيف الذي يعرف باسم . د

.البيئة اليت يعيش فيها

ظاهرة النوم العميق اليت تستخدمها بعض احليوانات يف فصل الشتاء . هـ

.................................باسم

. . . . .يتبع
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التكيف: 4.2تابع الدرس 

:طابق بني الكائن احلي وطريقة تكيفه-2

األرنب الربي)     ( أشواك وساق مسيكة وجذور سطحية              . أ

أوراق نباتات الغابات االستوائية املطرية)     ( أذنان كبريتان                                        . ب

الصبار)     ( رائحة نتنة                                            . ج

اخلفاش)     ( أخاديد وأطراف مستدقة                             . د

طحالب احمليط)      ( كائن ليلي                                              . هـ

مسك أبو الشص)     ( هوائية                                         مثانات. و

الظربان)      ( سنارة مضيئة                                          . ي

راوي؟أي تكيف على األرجح يساعد نبات الصبار يف البقاء على قيد احلياة يف النظام البيئي الصح-3

زهرة مشعية. ساق مشعي                 د. أزهار صغرية                ج. أوراق كبرية         ب. أ

كيف تستخدم احليوانات التمويه للبقاء على قيد احلياة؟-4

مبحاكاة احليوانات األخرى. بالظهور يف بيئاتها               ب. أ

بإطالق دعوات حتذيرية. باالندماج مع بيئاتها             د. ج
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5الوحدة 
التكنولوجيا والتصميم

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

5.1  – 5.2  – 5.3

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



التكنولوجيا: 5.1الدرس 

:ما أنظمة النقل الظاهرة يف الصورة اليت أمامك-1

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

ماذا سيحدث إذا مل يكن هلذا النظام  من االتصاالت خمرجات؟-2

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

ما أجزاء نظام اتصاالت؟-

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

أي مما يلي من أمثلة التكنولوجيات يف االتصاالت؟-

مقياس احلرارة . احلافلة           د. التلغراف                ب. أ

. . . . .يتبع
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التكنولوجيا: 5.1تابع الدرس 

...........................نظام اتصاالت يبدأ بـ -3

املستخدم النهائي. عملية                  د. جخمرجات. بمدخالت. أ

(التكنولوجيا  -النظام  -التقدم العلمي  -العوملة  ) امأل الفراغ بالكلمات املناسبة -4

.....................................اليت تعمل معا حلل مشكلة تسمىجمموعة من األجزاء . أ

.......................الطريقة اليت جتعل بها التكنولوجيا العامل يبدو مكانا أصغر تسمى . ب

.............................  األدوات اليت تقوم بتصميمها وصنعها واستخدامها هي أمثلة عن . ج

.أو طرائق تغيري الناس للطبيعة لكي تليب احتياجاتهم

......................................االكتشاف العلمي املهم يسمى . د

أي من اآلتي مثال على نظام اتصاالت؟-5

الربيد اإللكرتوني   . أ

اللغة        . ب

ونيالربيد اإللكرتوني ، واإلنرتنت ، واستالم بريد إلكرتوني ، والرد على بريد إلكرت. ج

احلاسب اآللي ، والربيد اإللكرتوني ، واملرسل ، واللغة . د
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عملية التصميم: 5.2الدرس 

:رتب خطوات عملية التصميم-1

اقرتاح حل)     ( 

حتديد املشكلة)     ( 

إنشاء منوذج)     ( 

شرح ومشاركة االخرتاع)     ( 

اختبار التصميم أو النموذج)     ( 

امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-2

(منوذج أولي –براءة االخرتاع –عملية التصميم ) 

تعطي الشخص احلق يف املطالبة باخرتاع باعتباره .......................................... -أ

.ملكا له

.....................................................منوذج ميكن اختباره هو -ب

سلسلة اخلطوات اليت تتبعها لتطوير املنتجات والعمليات اليت حتل املشاكل هي . ج

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

. . . . .يتبع
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عملية التصميم: 5.2تابع الدرس 

فما اخلطوة التالية اليت على األرجح سيقوم بها؟. أحد األشخاص راض عن حل ملشكلة ما-3

التواصل ملشاركة احلل. حتديد املشكلة                                  ب. أ

بدأ عملية التصميم. ة                    دالتفكري يف احللول املمكن. ج

ما أوجه التشابه بني النماذج والنماذج األولية؟-4

النموذج األولي هو خطة لصنع منوذج. بالنموذج هو خطة لصنع منوذج أولي. أ

النموذج األولي هو منوذج ميكن اختباره. النموذج هو منوذج أولي ميكن اختباره          د. ج

كيف يتم استخدام النماذج األولية يف عملية التصميم؟-5

كلةجتري أحباث على احللول السابقة هلذه املش. يتم إنشاءها ملعرفة تكلفة احلل                 ب. أ

تقوم بتحديد املشكلة. يتم اختبارها ملعرفة مدى جناح احلل          د. ج

ما الذي ينبغي القيام به قبل إنشاء منوذج أولي؟-6

اختبار النموذج األولي. البحث عن حلول أخرى                              ب. أ

حتليل نتائج االختبار. تسجيل نتائج االختبار                               د. ج

ما اخلطوة األوىل يف عملية التصميم؟-7

حتديد املواد. البحث يف املشكلة        د. حتديد املشكلة      ج. إجياد احلل              ب. أ
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التكنولوجيا والبيئة: 5.3الدرس 

:امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-1

(ترشيد االستهالك  -التنازل  -مقلب النفايات  ) 

.....................................شيء عليك أن تعطيه مقابل احلصول على ما تريد يسمى . أ

...................................................استخدام املوارد حبكمة يسمى . ب

..................................مكان مصمم خصيصا حبيث يتم إلقاء النفايات فيه يسمى . ج

.......................قواعد االستخدام السليم للتكنولوجيا تسمى-2

التأثريات. املقايضات                     د. مقالب القمامة               ج. األخالق           ب. أ

أي من التالي من شأنه تقليل تأثري السيارات على البيئة؟-3

زيادة السرعة. بزيادة الراحة من الداخل. أ

حتسني املظهر. دتقليل التلوث الناجم عن حرق الوقود. ج

ما التنازالت اليت يتم وضعها يف االعتبار عند تصميم تكنولوجيات نقل أسرع؟-4

السرعة واملظهر. السرعة واألداء                                                 ب. أ

السالمة والتأثري البيئي. املواد واألداء                                                   د. ج
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حقيبة استعداد لالختبار
للصف الثالث

مادة العلوم
الفصل الدراسي األول

2018-2019
:معلمات العلومإعداد 

مريم املطروشي
دمحوضحى

:.............................امسي اجلميل

/..............الصف الثالث

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي



1الوحدة 
كن عالما

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

1.1

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



المنهج العلمي: 1.1الدرس 

:هيا نرتب خطوات االستقصاء العلمي-1

املالحظة ( 1)    

طرح السؤال( 2)    

االستنتاج( 5)    

اختبار الفرضية( 4)    

تكوين الفرضية( 3)    
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2الوحدة 
ألق نظرة على الكائنات الحية

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

2.1  – 2.2  – 2.3  – 2.4

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



الكائنات الحية واحتياجاتها: 2.1الدرس 

.اذكر ثالثة من خصائص الكائنات احلية-1

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

:هيا نكمل املخطط التالي-2

:باستثناءحيتاج األفراد إىل كل مما يلي ليبقوا على قيد احلياة -3

املساحة. السيارات                    د. املاء              ج. اهلواء              ب. أ

كتشاف الكائن احلي من غري احلي؟أي من األسئلة التالية يساعدك على ا-4

هل هو من صنع اإلنسان؟. ميتص مواد غذائية ؟                   بهل . أ

هل هو مكون من أكثر من خلية واحدة؟. هل هو مأخوذ من الطبيعة؟                 د. ج

احتياجات الكائنات احلية

. . . . .يتبع

تخرج الفضالت–تحصل على مواد غذائية –تستجيب –تتكاثر –تنمو 

هواءغذاءماء
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الكائنات الحية واحتياجاتها: 2.1تابع الدرس 

: امأل الفراغ باملفردات التالية-5

(مأوى -تتكاثر  -كائن حي  -مادة غذائية   -البيئة  -خاليا   ) 

لتحمي نفسها................................... تبحث احليوانات أحيانا عن مكان آمن أو . أ

................................................يطلق على كل ما هو حي . ب

لتنتج عدد أكثر من نوعها اخلاص................................ الكائنات احلية . ج

يطلق على املادة اليت تساعد الكائنات احلية على النمو والبقاء حبالة جيدة . د

......................................اسم

.....................................تتكون الكائنات احلية من . هـ

تعد مجيع الكائنات احلية واألشياء غري احلية اليت حتيط بالكائن احلي جزءا من . و

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

مأوى

كائن حي

تتكاثر

مادة غذائية

خاليا

البيئة
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النباتات وأجزاؤها: 2.2الدرس 

.عدد أجزاء النبات-1

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

:هيا نطابق بني أجزاء النبات ووظائفها-2

األوراق( ج)     متتص املاء وتثبت النبات يف الرتبة                                 -أ

اجلذور( أ)     تنقل املاء والغذاء وحتمل األوراق والنبات                       -ب

الساق( ب)    تصنع الغذاء                                                             -ج

ما الدور الرئيسي للجذور؟-3

متتص املاء واملواد الغذائية. تعطي النبات لونه األخضر                      ب. أ

متتص ضوء الشمس. تنتج لبذور                                       د. ج

..........................................تصنع النباتات غذاءها اخلاص من خالل عملية -4

حيتاج النبات إىل كل مما يلي لكي يعيش-5

ماء، هواء، تربة وضوء. مواد غذائية فقط                     ب. أ

تربة وهواء فقط. ضوء وماء فقط                        د. ج

أوراق-ساق –جذور 

البناء الضوئي
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الحيوانات وأعضاؤها: 2.3الدرس 

باستثناءتستخدم احليوانات كل األعضاء الواردة أدناه لتحصل على األكسجني -1

اجللد. العينني                       د. اخلياشيم               ج. الرئتني                      ب. أ

:هيا نقارن بني الرئتان واخلياشيم باستخدام املخطط التالي-2

:أي مما يلي ال يعد من الكائنات احلية-3

صخرة. أسد                        د. ثعلب                 ج. طائر                       ب. أ

:أي مما يلي يتنفس عن طريق اخلياشيم-4

عصفور. فهد                       د. منر                  ج. مسكة                    ب. أ

..............................................كيف حيافظ الكنغر على سالمة صغاره؟-3

...............................................كيف حيافظ الطائر على سالمة صغاره؟-4

الرئتان                كالهما                      اخلياشيم        

من الماءمن الهواء تمتص
األكسجين

يضعهم في جراب

يبني عش
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تصنيف الحيوانات: 2.4الدرس 

......................................تعد كل الزواحف من احليوانات اليت هلا-1

رئتان وسيقان          . أعمدة فقرية وخياشيم                 ب. أ

أعمدة فقرية وزعانف. أعمدة فقرية ورئتان                   د. ج

(فقاري  -ثدييات    -ال فقاري    : )  امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-2

...........................................يطلق على احليوان الذي له عمود فقري اسم . أ

.............................................يطلق على الكائن الفقاري الذي يولد اسم . ب

....................................يطلق على احليوان الذي ليس له عمود فقاري اسم . ج

:صنف احليوانات التالية إىل فقاريات وال فقاريات-3

(العنكبوت  -البومة    –السمكة الذهبية      -احللزون  -البقرة  -الفراشة   ) 

الالفقاريات الفقاريات

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

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

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

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

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

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

فقاري

ثدييات

البقرة

السمكة الذهبية

البومة

الفراشة

الحلزون

العنكبوت

ال فقاري

وضحى محد-املطروشي مريم : معلمات العلومإعداد الصف الثالث                     



3الوحدة 
الكائنات الحية تنمو وتتغير

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

3.1  – 3.2  – 3.3
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دورات حياة النبات: 3.1الدرس 

ما الذي حيتوي على البذور يف النباتات الزهرية؟-1

الدرنة. الثمرة                        د. بصلة النبات                 ج. املخروط                    ب. أ

ة تساعد الرياح واحلشرات واحليوانات على تكاثر النباتات عن طريق اجلمع بني البويض-2

..........................و

املاء. الكائنات احلية             د. األكسجني                   ج. بحبوب اللقاح              . أ

ما الرتتيب الصحيح لنمو النبات؟-3

، البذرة ، النبتةالبوغ. أ

، النبتةالبوغالبذرة ، . ب

البذرة ، البادرة ، نبات مكتمل النمو. ج

البادرة نبات مكتمل النمو ، البذرة. د

أي من النباتات التالية ينتج أبواغ؟-4

السرخس. الصنوبر                   ج. الكرز                   ب. أ

. . . . .يتبع
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دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 

:  امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-5

(البذرة -التلقيح      -األبواغ -خمروط    ) 

.....................................................تتكون بذور شجرة الصنوبر داخل .  أ

.................................يسمى اجلزء الذي ميكن أن ينمو إىل نبات جديد باسم . ب

...............................تساعد احليوانات والرياح النبات على التكاثر عن طريق . ج

.............................يتكاثر نبات السرخس عن طريق. د

. . . . .يتبع

6-

مخروط

البذرة

التلقيح

األبواغ

غذاء جنين

غالف
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7-

دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 

. . . . .يتبع

غذاء مخزن

غالف
جنين

الرياح
تسقطعندما

نوتتعفالثمرة
الحيوانات
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8-

مريم املطروشي: الصف الثالث                                                               إعداد معلمة العلوم

. . . . .يتبع

ماءضوء الشمس 

جزء أنثويجزء ذكري

بويضاتحبوب لقاح

التلقيح

ثمرةالبذرة

الثمرة

9-

دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 



دورات حياة النبات: 3.1تابع الدرس 

:دورة حياة شجرة الكرز مبتدئا بالبذرةرتب-10

بذرة( 1)   تسقط الثمرة وتتعفن           ( 5)   شجرة كرز مثمرة            ( 4)   

تلقيح( 3)  شجرة كرز صغرية                    ( 2)    

:رتب دورة حياة شجرة الصنوبر مبتدئا بالبذرة-11

تلقيح( 3)  شجرة صغرية           ( 2)   بذرة                         ( 1)  

تتكون بذور( 4)    تسقط البذور                 ( 5)  
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دورات حياة الحيوانات: 3.2الدرس 

.رتب دورة حياة السلحفاة البحرية-1

سلحفاة كبرية( 3)   

بيضة                          ( 1)   

سلحفاة صغرية( 2)   

:رتب دورة حياة الدعسوقة-2

يرقة                ( 2)   بيضة                       ( 1)   

شرنقة            ( 3)   دعسوقة                   ( 4)   

:رتب دور حياة الضفدع-3

شرغوف له أقدام ( 3)    شرغوف                  ( 2)   

ضفدع بالغ( 4)   بيضة                      ( 1)  

. . . . .يتبع
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دورات حياة الحيوانات: 3.2تابع الدرس 

.رتب دورة حياة السلحفاة البحرية-4

:رتب دورة حياة الدعسوقة-5

:رتب دور حياة الضفدع-6

. . . . .يتبع

1 23

12 3 4

12 34
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دورات حياة الحيوانات: 3.2تابع الدرس 

(التحول  -دورة احلياة    -الريقة   -بيضة  :  ) امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-7

........................................يبدأ لكائن الربمائي حياته بـ . أ

................................................مير الكائن احلي مبراحل تشكل . ب

اليت يتغري................................ متر بعض الكائنات احلية مثل الريقات بعملية . ج

فيها شكل أجسامهم

.............................................تسمى احلشرة اليت تفقس من البيضة باسم. د

ما احليوان الذي مير بطور من دورة حياته يتنفس فيه باخلياشيم؟-8

الضفدع. السلحفاة               د. الفهد               ج. الدعسوقة                   ب. أ

...........................إىل حد كبري دورة حياةاإلغوانةستشبه دورة حياة أفعى -9

الدب. الذبابة                   د. الفهد                  ج. السلحفاة                  ب. أ

بيضة

دورة الحياة

التحول

مخروط
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من اآلباء إلى األبناء: 3.3الدرس 

هذا مثال على. يفقد النبات أفرعا أثناء العاصفة-1

صفة مكتسبة               . صفة وراثية                                ب. أ

الوراثة. صفة  متأثرة بالبيئة                     د. ج

:للصفة(  غري وراثية)أم ( وراثية ) أكمل اجلدول التالي بكتابة -2

وراثية أم غري وراثية الصفة

الندبات

لون العني

ركوب الدراجة

لون الشعر

اللغة

غير وراثية

وراثية

غير وراثية

وراثية

غير وراثية
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4الوحدة 
الكائنات الحية في األنظمة 

البيئية

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

4.1  – 4.2  
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يةالسالسل والشبكات الغذائ: 4.1الدرس 

...........................معظم املنتجات حتصل على الطاقة من-1

الكائنات املستهلكة             . ضوء الشمس                               ب. أ

الصخور. املفرتسات                                 د. ج

أي إجابة تصف بشكل أفضل دور النباتات اخلضرا يف النظام البيئي؟-2

حتلل احليوانات األخرى. صنع األكسجني والغذاء                ب. أ

إعادة تدوير الرتبة. أكل احليوانات األخرى                د. ج

:طابق بني املفردة ومفهومها-3

املنتج( ج)   هو الذي يتغذى على كائنات حية أخرى                                 . أ

املستهلك(  أ)   هو الذي حيلل مادة احليوانات والنباتات امليتة                      . ب

احمللل( ب)   هو الذي يصنع غذاءه بنفسه                                               . ج

. . . . .يتبع

4-

123 4
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ةالسالسل والشبكات الغذائي: 4.1تابع الدرس 

"شاهد الصورة ثم أجب عن األسئلة التالية-5

...........................أمامكالصورة اليت متثل :الصحيحةاإلجابةعلىحوطي. أ

شبكة غذائيةغذائية                          سلسة 

سلسلة غذائية باالستعانة بالصورة اليت امامككوني.ب

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

.............................    استخرج منتج. ج

: ......................اكل حلوممستهلك . هـ:......................... مستهلك اكل نبات. د

.............................................ماذا متثل األسهم يف السلسلة الغذائية؟. و

...............................................من سيتغذى على األسد بعد موته؟ . ي

نباتات خضراء

أرنب: إجابة محتملة

أسد -قط بري -أرنب -نباتات خضراء: إجابة محتملة

الطاقةانتقال 

يبرقط: إجابة محتملة

المحلالت
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التكيف: 4.2الدرس 

:  امأل الفراغ بالكلمة املناسبة-1

(الكائن الليلي -الغابة  -البيات الشتوي  -التمويه  -التكيف  ) 

..............................يعرف النظام البيئي الذي يزخر بالعديد من األشجار باسم . أ

.......................................يعرف احليوان الذي ينشط يف الليل باسم . ب

البيئة بـ تعرف البنية أو السلوك الذي يساعد أحد الكائنات احلية يف البقاء على قيد احلياة يف. ج

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

احليوان على التأقلم يف.................................... يساعد التكيف الذي يعرف باسم . د

.البيئة اليت يعيش فيها

ظاهرة النوم العميق اليت تستخدمها بعض احليوانات يف فصل الشتاء . هـ

.................................باسم

. . . . .يتبع

الكائن الليلي

التكيف

التمويه

البيات الشتوي

الغابة
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التكيف: 4.2تابع الدرس 

:طابق بني الكائن احلي وطريقة تكيفه-2

األرنب الربي( ب)  أشواك وساق مسيكة وجذور سطحية              . أ

أوراق نباتات الغابات االستوائية املطرية( د)  أذنان كبريتان                                        . ب

الصبار( أ)  رائحة نتنة                                            . ج

اخلفاش( هـ)  أخاديد وأطراف مستدقة                             . د

طحالب احمليط( و)  كائن ليلي                                              . هـ

مسك أبو الشص( ي)   هوائية                                         مثانات. و

الظربان( ج)   سنارة مضيئة                                          . ي

راوي؟أي تكيف على األرجح يساعد نبات الصبار يف البقاء على قيد احلياة يف النظام البيئي الصح-3

زهرة مشعية. ساق مشعي                 د. أزهار صغرية                ج. أوراق كبرية         ب. أ

كيف تستخدم احليوانات التمويه للبقاء على قيد احلياة؟-4

مبحاكاة احليوانات األخرى. بالظهور يف بيئاتها               ب. أ

بإطالق دعوات حتذيرية. باالندماج مع بيئاتها             د. ج
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الهجرة التمويهالبيات الشتوي

أشواك

سميكةساق شمعية

ةجذور سطحي

أذنان كبيرتان

الهجرة

التمويه
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5الوحدة 
التكنولوجيا والتصميم

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

5.1  – 5.2  – 5.3
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التكنولوجيا: 5.1الدرس 

:ما أنظمة النقل الظاهرة يف الصورة اليت أمامك-1

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

ماذا سيحدث إذا مل يكن هلذا النظام  من االتصاالت خمرجات؟-2

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

ما أجزاء نظام اتصاالت؟-

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

أي مما يلي من أمثلة التكنولوجيات يف االتصاالت؟-

مقياس احلرارة . احلافلة           د. التلغراف                ب. أ

. . . . .يتبع

–الجسور –الشوارع -القطارات –الطائرات –السيارات 

(أي إجابة من ما سبق تعتبر صحيحة)سكك الحديد –األنفاق 

لن يتم االتصال

التغذية الراجعة–المخرجات –العملية –المدخالت 
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التكنولوجيا: 5.1تابع الدرس 

...........................نظام اتصاالت يبدأ بـ -3

املستخدم النهائي. عملية                  د. جخمرجات. بمدخالت. أ

(التكنولوجيا  -النظام  -التقدم العلمي  -العوملة  ) امأل الفراغ بالكلمات املناسبة -4

.....................................اليت تعمل معا حلل مشكلة تسمىجمموعة من األجزاء . أ

.......................الطريقة اليت جتعل بها التكنولوجيا العامل يبدو مكانا أصغر تسمى . ب

.............................  األدوات اليت تقوم بتصميمها وصنعها واستخدامها هي أمثلة عن . ج

.أو طرائق تغيري الناس للطبيعة لكي تليب احتياجاتهم

......................................االكتشاف العلمي املهم يسمى . د

أي من اآلتي مثال على نظام اتصاالت؟-5

الربيد اإللكرتوني   . أ

اللغة        . ب

ونيالربيد اإللكرتوني ، واإلنرتنت ، واستالم بريد إلكرتوني ، والرد على بريد إلكرت. ج

احلاسب اآللي ، والربيد اإللكرتوني ، واملرسل ، واللغة . د

النظام

العولمة

االتكنولوجي

التقدم العلمي
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عملية التصميم: 5.2الدرس 

:رتب خطوات عملية التصميم-1

اقرتاح حل( 2)  

حتديد املشكلة( 1)  

إنشاء منوذج( 3)  

شرح ومشاركة االخرتاع( 5)  

اختبار التصميم أو النموذج( 4)  

امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-2

(منوذج أولي –براءة االخرتاع –عملية التصميم ) 

تعطي الشخص احلق يف املطالبة باخرتاع باعتباره .......................................... -أ

.ملكا له

.....................................................منوذج ميكن اختباره هو -ب

سلسلة اخلطوات اليت تتبعها لتطوير املنتجات والعمليات اليت حتل املشاكل هي . ج

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

. . . . .يتبع

براءة االختراع

نموذج أولي

عملية التصميم
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عملية التصميم: 5.2تابع الدرس 

فما اخلطوة التالية اليت على األرجح سيقوم بها؟. أحد األشخاص راض عن حل ملشكلة ما-3

التواصل ملشاركة احلل. حتديد املشكلة                                  ب. أ

بدأ عملية التصميم. ة                    دالتفكري يف احللول املمكن. ج

ما أوجه التشابه بني النماذج والنماذج األولية؟-4

النموذج األولي هو خطة لصنع منوذج. بالنموذج هو خطة لصنع منوذج أولي. أ

النموذج األولي هو منوذج ميكن اختباره. النموذج هو منوذج أولي ميكن اختباره          د. ج

كيف يتم استخدام النماذج األولية يف عملية التصميم؟-5

كلةجتري أحباث على احللول السابقة هلذه املش. يتم إنشاءها ملعرفة تكلفة احلل                 ب. أ

تقوم بتحديد املشكلة. يتم اختبارها ملعرفة مدى جناح احلل          د. ج

ما الذي ينبغي القيام به قبل إنشاء منوذج أولي؟-6

اختبار النموذج األولي. البحث عن حلول أخرى                              ب. أ

حتليل نتائج االختبار. تسجيل نتائج االختبار                               د. ج

ما اخلطوة األوىل يف عملية التصميم؟-7

حتديد املواد. البحث يف املشكلة        د. حتديد املشكلة      ج. إجياد احلل              ب. أ
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التكنولوجيا والبيئة: 5.3الدرس 

:امأل الفراغ بالكلمات املناسبة-1

(ترشيد االستهالك  -التنازل  -مقلب النفايات  ) 

.....................................شيء عليك أن تعطيه مقابل احلصول على ما تريد يسمى . أ

...................................................استخدام املوارد حبكمة يسمى . ب

..................................يسمى مكان مصمم خصيصا حبيث يتم إلقاء النفايات فيه. ج

.......................قواعد االستخدام السليم للتكنولوجيا تسمى-2

التأثريات. املقايضات                     د. مقالب القمامة               ج. األخالق           ب. أ

أي من التالي من شأنه تقليل تأثري السيارات على البيئة؟-3

زيادة السرعة. بزيادة الراحة من الداخل. أ

حتسني املظهر. دتقليل التلوث الناجم عن حرق الوقود. ج

ما التنازالت اليت يتم وضعها يف االعتبار عند تصميم تكنولوجيات نقل أسرع؟-4

السرعة واملظهر. السرعة واألداء                                                 ب. أ

السالمة والتأثري البيئي. املواد واألداء                                                   د. ج

التنازل

ترشيد االستهالك

مقلب النفايات
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