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شموع وعلٌها عشر خبزة مرطبات ودخلت الغرفة بٌدها المصابٌح الكهربائٌة أطفأت األم  = 1السند 
المدعوٌن ت الحلوى على جمٌع ثم وزع الطاولة وضعتها على. إنه عٌد مٌالد ابنتها فاطمة . مشتعلة 

. لفاطمة الذٌن غنوا ورقصوا ثم قدموا الهداٌا 

: األول أكمل الجدول بالمسطر فً السند  : 1ـ1التعليمة 

جسم منٌر جسم مضًء 

فً نهاٌة الحفل غادر جمٌع المدعوٌن منزل فاطمة وتوجهت إحدى صدٌقاتها =2السند 
. محطة سٌارات األجرة إلى  

 . طىء لالعبأشطب الظل الخا:   1ـ2التعليمة  

ما هً ؟ لتوفر ثالثة عناصر ارتسم ظل البنٌة:  2ـ2التعليمة 
...........................  و ......................  و   .......................   

 .لسٌر شاهدت البنٌة صورة على هاتفها الجوالأثناء ا=3السند 

: أرسم على وجه السخص الذي ٌرى األخر بوضوح عالمة :  1ـ 3التعليمة 

 :أعلل :  1ـ 3التعليمة 
.......... .............................................................ألنه استطاع أحدهما رؤٌة األخر 

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

اإلختبار  األول  يف            اإليقاظ    العلــمي     
السنة    الثالثة



 2معـ

أ 3معـ

ب  3معـ

 ضغوطا فأرادت اإلطالع على محتواهوجدت فاطمة من بٌن الهداٌا قرصا م=4السند  
. الحاسوب مجموعة من التمارٌن حول الضوء  فظهرت على شاشة

: لهذه التمارٌن  ساعدها على إٌجاد الحلول 
: أعلل إجابتً  : 1ـ4التعليمة 

  الهواء ٌسمح بمرور الضوء ألنه  وسط........................................... ...

 نه وسط ال نرى األسماك فً قاع البحر أل............................................

  أرى ظلٌن لـالعب واحد لوجود......................................................

: أكتب صواب أو خطأ ثم أصلح المعلومة الخاطئة :  2ـ4التعليمة 

 األشٌاء بوضوح   األجسام الشفافة نرى من خاللها......... [ ]

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

  أجزاء هً الجمجمة والقفص الصدري واألطراف والجذع 4الهٌكل العظمً به. [........ ]

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

 مستقٌمة انسة حسب خطوط ٌنتشر الضوء فً األوساط العاتمة المتج...... []....

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

 :أعٌد كتابة اإلفادة مع إصالح المعلومة الخاطئة :  3ـ4التعليمة 
 .ءه من األرض وٌنثره فنشاهده وضالقمر ٌستمد =

................................................................................................... ............
. تتضمن الجمجمة عظاما طوٌلة=

................................. ..............................................................................
. الشمس هً جسم مضاء ومنٌر=

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

مستوٌات 
التملك 

التمٌز معاٌٌر الحد األدنى 
ب 3معـ أ 3مع  2معـ 1معـ 

-0  0  0 0 

+1.5  1.5  2 2 

 ++3  3  4 3 

 +++4.5  4.5  6 5 

جدول إسناد األعداد 


