
السند 1 : ذات يوم ذهب سامي ، وأمين ،وزهير إلى الغابة .وعندما وصلوا قام 

سامي بممارسة رياضة الجري ، بينما تجول أمين في أرجاء الغابة ، أما زهير 

فقد اكتفى باالستلقاء تحت ظل شجرة الستنشاق الهواء النقي .بعد ذلك قام كل 

 طفل بعد دقات قلبه .

أربط كل طفل بعدد دقات قلبه :  (1  

دقة  97 سامي   

دقة 69أمين      

دقة 112زهير     

(أذكر بعض األماكن في جسم اإلنسان نستطيع جس النبض فيها :2  

..........................،.............................،......................... 

السند2 : أثناء تجول أمين في الغابة وجد جمجمتين لحيوانين ، وبعض آثار 

، فأراد معرفة ألي حيوان تعود وعلى ماذا يتغذى ؟األقدام   

ساعده على معرفة النظام الغذائي لكل حيوان مع شرح لماذا .  أ ـ  

                              

1/2الصفحة   
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اإلختبار  األول  يف            اإليقاظ 
العلــمي     السنة    الثالثة
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ـ حيوان ....................ألن....................................................1  

ـ حيوان.....................ألن....................................................2  

 ب ـ إليك بعض الحيوانات رتبها في الجدول التالي :

ـ الحمامة ـ البقرة األرنب ـ الحصان ـ القط ـ البندا  

 حيوانات ذات حوافر حيوانات أصبعية حيوانات أخمسية
....................... ........................ ...................... 

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

السند3 : بعدما تجول األطفال في الغابة جلسوا لتناول وجبة الغذاء المتكونة من ) 

ليأكلها بعد  الشكوالتةبيض ، خبز ، ياوورت ، ماء( وأخرج زهير علبتين من 

 الوجبة .

 ماذا ينقص الوجبة ؟ ...............................................................

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

منها ؟.......................، المعاناةأذكر المشاكل الصحية التي يمكن لزهير   

..................................... 
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السند 1 : ذات يوم ذهب سامي ، وأمين ،وزهير إلى الغابة .وعندما وصلوا قام 

سامي بممارسة رياضة الجري ، بينما تجول أمين في أرجاء الغابة ، أما زهير 

فقد اكتفى باالستلقاء تحت ظل شجرة الستنشاق الهواء النقي .بعد ذلك قام كل 

 طفل بعد دقات قلبه .

ن( 1.5قلبه : ) أربط كل طفل بعدد دقات (1  

دقة  97سامي     

دقة 69أمين      

دقة 112زهير     

ن(1.5(أذكر بعض األماكن في جسم اإلنسان نستطيع جس النبض فيها : )2  

 ....الرقبة....،....المعصم...،...الصدر...

السند2 : أثناء تجول أمين في الغابة وجد جمجمتين لحيوانين ، وبعض آثار 

ن(2األقدام ، فأراد معرفة ألي حيوان تعود وعلى ماذا يتغذى ؟ )  

 أ ـ ساعده على معرفة النظام الغذائي لكل حيوان مع شرح لماذا . 

2 1 

لطحن اللحم.... ـ حيوان ...الحم...ألن..لديه أنياب حادة لتمزيق اللحم وأضراس1  

ـ حيوان...عاشب...ألن...لديه قواطع لقطع األعشاب و أضراس لطحنها وليست 2

 له أنياب....

اإلصالح
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ن(3ب ـ إليك بعض الحيوانات رتبها في الجدول التالي : )  

 األرنب ـ الحصان ـ القط ـ البندا ـ الحمامة ـ البقرة

 حيوانات ذات حوافر حيوانات أصبعية حيوانات أخمصية
ألرنب.......ا  ...الحصان... ...الحمامة.... 

 ...البقرة..... ....القط...... ....البندا....

السند3 : بعدما تجول األطفال في الغابة جلسوا لتناول وجبة الغذاء المتكونة من ) 

بيض ، خبز ، ياوورت ، ماء( وأخرج زهير علبتين من الشكالطة ليأكلها بعد 

ن(2الوجبة . )  

الوجبة ؟ .......ينقص هذه الوجبة عنصر من مجموعة الخضر  ماذا ينقص

 والفواكه.......

 أذكر المشاكل الصحية التي يمكن لزهير المعانات منها ؟....السمنة....،

 ...تسوس األسنان...
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