
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يأتى مما كل عرفى

 : النقط مكان أكملى

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

الفصل                                                               والتعـليم التربيــة وزارة
.....................:

التاريخ: ................                                                                مدرساة
 هـ143: ....../........./.......

المخلوقات:  الموضوع                                                            ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق
عنوان الدرس  : المخلوقات الحية وحاجاتها وحاجاتها الحية

---------------------------------------------------------------- التكاثر :

 ------------------------------------------------------------------------البيئة :

تحتاج المخلوقات الحية الى ............ التى تحصل عليه من 
الغذاء .

: ----------------------------------------------------------------: السإتجابة -

................هى الوحدات البنائية التى تكون أجسام جميع المخلوقات الحية 
.

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مناسإبة بكلمات النقط مكان أكملى

 

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
النباتات:  الموضوع                                                            ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
حياة دورات:  الموضوع                                                           ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

    النباتات
  

عنوان الدرس  : النباتات وآجزائها

................... هى تراكيب تقوم بتثبيت النبات فى التربة .................... هى تراكيب تقوم بتثبيت النبات فى التربة .

تعمل جذور بعض النباتات على تخزين ..................

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

تعمل جذور بعض النباتات على تخزين ..................

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

تشكل ..............قوام النبات ، وتحمل أجزاءه الخأرى .

خأللا عملية ................يطلق النبات غاز الكسجين من خأللا 
ثغور فى الورقة .

...........تركيب هيأه ال تبارك وتعالى لصنع الغذاء بوسإاطة عملية 
البناء الضوئى .

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

...........تركيب هيأه ال تبارك وتعالى لصنع الغذاء بوسإاطة عملية 
البناء الضوئى .

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

عنوان الدرس  : دورات حياة النباتات 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مناسإبة بكلمات النقط مكان أكملى

                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
حياة دورات:  الموضوع                                                            ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

       الحيوانات

أكملى كل من :أكملى كل من :

يسمى انتقالا حبوب اللقاح من الجزء الذكرى الى الجزء 
النثوى ........

.............. تركيب أو جزء فى النبات يحمل بداخأله البذور .............. تركيب أو جزء فى النبات يحمل بداخأله البذور 

ما جزء النبات الذى ينتج البذور ؟

.......................جزء من النبات يكون ................ والثمار 
أحيانا .

.......................جزء من النبات يكون ................ والثمار 
أحيانا .

الزهارالساقالجذر

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

عنوان الدرس  : دورات حياة الحيوانات 



                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يأتى مما كل عرفى

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

تبدأ البرمائيات حياتها على 
شكل ................................

تبدأ البرمائيات حياتها على 
شكل ................................

يمر المخلوق الحى بمراحل 
تسمى ...........................

يمر المخلوق الحى بمراحل 
تسمى ...........................

كيف تؤثر البيئة فى دورة حياة 
طائر ؟

كيف تؤثر البيئة فى دورة حياة 
طائر ؟

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

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

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

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

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

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

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
السلسال:  الموضوع                                                            ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

عنوان الدرس  : السلسإل والشبكات الغذائية 



                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ياتى مما كل عرفى

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......

 التكيف:  الموضوع                                                          ب3 ثالث : علوم مادة عمل أوراق

...........................................................................................
..... الموطن

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

المنتج

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

المستهل
ك

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

المحلل

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

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

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

النظام 
البيئى

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

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

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

السلسلة 
الغذائية

عنوان الدرس  : التكيف 

التكيف
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
المخلوقات:  الموضوع                                                           ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

عرفى كل مما ياتى 
:

عرفى كل مما ياتى 
:

التخفى 

الهجرة 

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

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

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

النشاط 
الليلى

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

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

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

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

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

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

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

عنوان الدرس  : المخلوقات الحية تتغير  



التعريفالكلمة
...........................................المورد
...........................................التنافس
...........................................الترشيد
...........................................التدوير

إعادة

السإتخدام
...........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
فى تؤثر تغيرات:  الموضوع                                                             ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

رر الجابة الصحيحة مما يأتي  رر الجابة الصحيحة مما يأتي أخأتا أخأتا
..............هو انحباس المطار لفترة زمنية طويلة 

النقراصالجفافالفيضان

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

عنوان الدرس  : تغيرات تؤثر فى المخلوقات الحية 

..............هو كوارث طبيعية تنتج عن المطار الغزيرة والعواصف .

النقراصالجفافالفيضان الفطرياتالجفافالفيضانأى ممايأتى ليس كارثة طبيعية ؟



                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......
الرض تغيرات:  الموضوع                                                            ب ثالث : علوم مادة عمل أوراق

عنوان الدرس  : تغيرات الرض الفجائية  

رر الجابة الصحيحة مما يأتي  رر الجابة الصحيحة مما يأتي أخأتا أخأتا

..............هو حركة فجائية لصخور القشرة الرضية . 

الفيضانالزلزالاالبركان

..............هو فتحة فى القشرة الرض تندفع منها الماجما  .

الفيضانالزلزالاالبركان



                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

عرفى كل من :عرفى كل من :

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

تتسبب البراكين فى ...............

قتل المخلوقات الحيةتعرية التربة سإقوط المطار

عنوان الدرس  : التجوية والتعرية  

---------------------------------------------------------------- التعرية  :

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

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

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

: ----------------------------------------------------------------: التجوية  -

ما أسإباب حدوث التعرية ؟



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يأتى مما كل عرفى

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

السام                                                              السعودية العربية المملكة
........................:

:.....................  الفصل                                                                 والتعليم التربية وزارة
التاريخ: ................                                                                مدرساة

 هـ143: ....../........./.......

عنوان الدرس  : التــــربة  

التربة 

الدبالا 

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

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

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

المورد 
الطبيعى

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

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

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

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

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

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

أى مما يأتى يساعد التربة على الحتفاظ بالماء .............

الهواء طبقة الصخورالدبالا 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفى كل مما ياتى 
 

عرفى كل مما ياتى 
 

توقيع ولي المر :

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

توقيع المعلمة: 

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

لم تتقنأتقنت 

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

:

الحفورة 

عنوان الدرس  : الحافير والوقود الحفورى  

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

:

الوقود 

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

:

الموارد المتجددة 


