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 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة رياض العلم للتعليم األساسي

 ( يف مادة العلوم للصف الثالث األساسي2) جتريبياختبار 

 التاريخ:............................ ................. الصف: :........................................ االسم

 المعرفة والفهم..
غيرة المجهر لألشياء الص) ، تقترح عليه أن يستخدم:مكونات المسطره بشكل يريد محمد معرفة -1

 (جدا والعدسة لألشياء الصغيره 

 
 

 )درجة  : ألنه طعامهللعثور على أنفه  دبيستخدم ال-2
      يملك حاسة بصر ضعيفة             يملك حاسة بصر جيدة   
         جدا  جيدة شميملك حاسة                           أنفه صغير   

 

 )درجتان( صل بين الحاسة والعضو المسؤول  عنها:-3
 )ب( )أ(

 الجلد البصر
 العين اللمس
 األنف السمع
 األذن التذوق
 اللسان 

 
                   .نظارات عند الخروج في األماكن المفتوحةيرتدي بعض األشخاص -4

 (ة)درج                                أمام الخيار المناسب:(  √)العبارة السابقة، ضع عالمة  ءفي ضو

 خطأ صح العبارة
   .النظر المباشر للشمس يضر بالعينين-أ

   مهمة الكتشاف العالم  من حولنا. بصرحاسة ال -ب

  معرفة وفهم
  استقصاء علمي

  المجموع

 



 
 أنفه للعثور على طريقه ومعرفته. ميستخد حيوان الخلدن أيقول خالد -5

 هل توافق محمد في رأيه ؟..........                                                              )درجة(
                                                                     )درجة(        ....................................................... الخلدالتبرير الصحيح لذلك هو أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستقصاء العلمي
 يرغبون تناوله من طعام وكانت النتائج كالتالي: اختبرت سعاد زمالئها في ما -6

 
 
 
 

 من غيره؟..........................                        )درجة( قل)أ(ما الطعام المرغوب أ

 من غيره.                      )درجة( أقل)ب(برر رغبة التالميذ في هذا النوع من الطعام 
........................................................................................ 

 درجة()                        : باستخدام االعمدة في المخطط التالي )ج(أكمل رسم البيانات

  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 عدد التالميذ الطعام المرغوب فيه
 6 الموز
 10 الكعك
 8 الخبز

 4 ليمونال

2
4
6
8

 ليمونال الخبز   الموز  الكعك

10
12



 


