
نبذة عن االختبار التدريبي 
يحتوي االختبار التدريبي عىل 10 أسئلة. صمم هذا االختبار ليعطيك فكرة عن منط أسئلة اختبار IBT الرئييس.

أجب عىل األسئلة:
.D ،C ،B ،A : كل سؤال لديه أربعة اختيارات. اخرت اإلجابة األنسب من االختيارات األربعة

سوف تجد إجابات األسئلة يف آخر صفحة من هذا الكتيب.

األدوات املسموح بها يف هذا االختبار 
ميكن استخدام قلم رصاص يف هذا االختبار. ال ميكنك استخدام املعجم.

الزمن املخصص لالختبار :
الزمن املحدد إلكامل االختبار هو 15 دقيقة.
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1  أي من املواد التالية سهلة التمدد؟

A     مسطرةBطباشري
C     زنربكDقلم

2  أي وحدة تستخدم لقياس الحجم؟

Aلرت
Bجرام
Cمرت
Dثانية

3  أي حيوان يأكل نباتات فقط؟

Aالقط
Bالكلب
Cاألسد
Dاألرنب
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4  ما املفقود يف السلسلة الغذائية التالية؟

5  يتغري لون الخبز ويصبح قاسيًا عندما يوضع  باملحمصة الكهربائية.

        ما الذي يتسبب يف تحميص الخبز؟

A  الضوء

B  الحرارة

C  الصوت

D  الحركة
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6  أي مام ييل يبني دورة حياة الفراشة بالرتتيب الصحيح؟
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تأمل الصورة التالية لإلجابة عن السؤالني )8-7 ).

7  أي من املجموعات التالية متثل كائنات حية فقط؟

A    مزارع، تربة

B    فأس، منزل املزرعة

C    نبتة الذرة، مزارع

D    تربة، نبتة الذرة

8  ماذا تحتاج الذرة لتنمو؟

A ماء، ضوء الشمس، هواء

B تربة، ماء، فأس

C هواء، ضوء الشمس، مزارع

D مزارع، فأس، تربة



العلوم

الصف 3 العلوم   2016حقوق الطبع والنرش محفوظة ©   2016 املجلس األسرتايل للبحوث الرتبوية
6

ُوِضعت نفس الطابوقة فوق امليزان بثالث طرق مختلفة.

9  ما الذي سيظهره امليزان؟

A   .امليزان 1 سيظهر أكرب وزن

B   .امليزان 2 سيظهر أكرب وزن

C   .امليزان 3 سيظهر أكرب وزن

D   .جميع املوازين ستظهر نفس الوزن

10  وجدت ليىل أربع صخور تتكون من نفس املادة  يف مجرى أحد األنهار.

        إنها تختلف من حيث الشكل والحجم.
        أي صخرة عىل األرجح انتقلت إىل مسافة أبعد ىف مجرى النهر؟ 
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          اإلجابات الصحيحة

1C
2A
3D
4B
5B
6D
7C
8A
9D
10B
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