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امتحان المرحلة "أ"  -الصف الثالث
أمثلة ألسئلة امتحان
أمامكم أمثلة ألسئلة امتحان المرحلة "أ" .انتبهوا ،األسئلة التالية هي عبارة عن أمثلة ألنواع مختلفة من األسئلة
التي ستظهر في االمتحان ،مع العلم أنّه قد تظهر أسئلة من أنواع أخرى أيضا.
اإلجابات الصحيحة تجدونها في النهاية.

مثال لقطعة فهم مقروء وأسئلتها:
اقرأوا القطعة العلمية الموجودة أمامكم ،ثم أجيبوا عن األسئلة التي تليها.
البطاريق
1

ُ
عيش
يُعتب ُر الب
طريق أحد أكثر الحيوانات ال ُمفضلة لدى األطفال والبالغين .يعتق ُد ُمعظ ُم الناس أن البطاريق ت ُ
فقط في المناطق التي ي ُ
ثور
ي ،لكن الحقيقة هي أنهُ يُمك ُن العُ ُ
كون فيها الطق ُ
س باردًا جدًا مثل القُطب الجنوب ّ
ضا ،مثل ناميبيا في قارة أفريقيا ،األرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية
على البطاريق في مناطق أكثر دفئًا أي ً
طاريق هي ُ
ُ
طيور ،لكنها ال تستطي ُع الطيران .لماذا؟ يوج ُد لهذا السؤال تفسيران:
و ُج ُزر غاالباغوس .الب

5

أو ًال -على عكس ال ُ
طيور األ ُخرى -عظا ُم البطاريق أكث ُر كثافةً وغي ُر ُمجوفة ،لذلك فإنها ثقيلة للغاية للطيران.
ثانيًا ،أجنحةُ البطاريق غي ُر ُمالئمة للطيران .أ ّما أر ُجلُها فقصيرة جدًا بالنّسبة لجسمها ،لذلك فإن مشيتها
بطيئةُ ،متأرجحة و ُمضحكة .لقد ذكرنا سابقًا بأن
البطاريق غي ُر قادرة على الطيران ،وبأنها تمشي ببُطء على
اليابسة ،لكنها سبّاحة وغ ّواصة ماهرة!

10

ُ
طاريق أجنحتها كزعانف والتي
تستخد ُم الب
ت ُساع ُدها على التحرك والتقدم داخل الماء.
ضا أغشية للسباحة ،تما ًما مثل ُ
طيور
ولهذا الغرض ،توج ُد لديها أي ً
مائية أُخرى ،كالبجع والب ّ
طاريق هي ُ
ُ
عيش
ط .الب
طيور مائية ،لذلك فإنها ت ُ
ضا طعامها .تتكو ُن قائمةُ طعامها من:
عادة ً على طول الشواطئ وتقضي ُمعظم وقتها في الماء و ُهناك تج ُد أي ً

15

األسماك ،سرطانات البحر ومن كائنات بحرية صغيرة أ ُخرى ،وهي قادرة حت ّى على األكل أثناء السباحة!
نظ ًرا إلى أن البطاريق غي ُر قادرة على الطيران ،وتتحركُ ببُطء شديد على اليابسة ،فإن حيوانات ُمفترسةً
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عيش
بريةً مثل الثعالب ،تستطي ُع اإلمساك بها ب ُ
سهولة بالغة .هذه هي إحدى األسباب التي جعلت البطاريق ت ُ
في بيئات برية معزولة ،حي ُ
ثير من األعداء .إن أعداءها باألساس ،هي فُقماتُ البحر
ث ال يتواج ُد ُهناك الك ُ
التي ت ُهاج ُمها داخل الماء.
الن ،أجيبوا عن األسئلة التالية:
أحيطوا بدائرة رقم اْلجابة الصحيحة في كل سؤال
 .1بحسب ما ورد في الفقرة األولى (أسطر  ،)3-1أي منطقة من المناطق التالية هي ليست مكانًا
دافئًا؟
أ .األرجنتين
ب .ناميبيا
جُ .ج ُز ُر غاالباغوس

ب الجنوبي
د .القُط ُ
شير كلمةُ " ُهناك"؟
 .2ورد في سطر " :14هناك تجد أيضًا طعامها ."..إلى ماذا ت ُ ُ
أ .البيئات المعزولة
ب .اليابسة
ج .الشواطئ
د .الماء
 .3لماذا تظه ُر بعد ُجملة" :وهي قادرة حتى على األكل أثناء السباحة" (أسطر  )16 – 15عالمة
التعجب (!)؟
تظه ُر عالمةُ التعجب (!) ،ألن األمر:
أ .منطقي.
بُ .مفرح.
جُ .مفاجئ.
دُ .مثير للغضب.
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أمثلة ألسئلة قسم الحساب:
 .1ما هي نتيجةُ التمرين التّالي؟
___ = 76 – 29
أ.

46

ب47 .
ج53 .
د57 .
 .2يوج ُد أمام ُكم  4تمارين .أي تمرين نتيجتُهُ 54؟
أ.

= )(21 − 3) + (12 × 3

ب(21 + 3) + (12 × 3) = .
ج(21 × 3) + (12 ∶ 3) = .
د(21 ∶ 3) + (12 ∶ 3) = .
 .3يوج ُد في حضانة سوسن  6أطفال.
علبة توت لتُو ّزعها على األطفال.
اشترت سوسن ُ
أعطت ل ُك ّل طفل  8حبّات توت وبقي معها  7حبّات.
كم حبة توت كان في العُلبة قبل أن تُو ّزعها؟
أ.

48

ب54 .
ج55 .
د56 .
ف الثّالث "ج"  28طالبًا.
 .4يوج ُد في الص ّ
ُ
ُ
ف إلى مجموعات ُمتساوية ،بحيث ي ُ
ي من
تُري ُد ال ُمعلّمةُ تقسيم الص ّ
كون في ك ّل مجموعة عدد فرد ٌّ
سم ال ُمعلّمةُ ال ُ
ال ُ
ط ّالب؟
ب أن تُق ّ
ط ّالب .إلى كم مجموعة يج ُ
أ.

إلى مجموعتين

ب .إلى  4مجموعات
ج .إلى  6مجموعات
د .إلى  7مجموعات
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اْلجابات الصحيحة
أسئلة فهم المقروء
 -1د -2 ,د -3 ,ج
أسئلة الحساب
 -1ب -2 ,أ -3 ,ج -4 ,ب
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