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Test Instructions

  You are allowed 60 minutes for this test. 

There are different types of questions:

Multiple choice 

  Each question has four possible answers.Only 
one is correct.

  Use only a pencil to shade in the answer 
bubble  of your choice.

  If you make a mistake then rub out your 
answer completely and shade in the 
bubble  of your new answer.

Complex multiple choice 

  A table is shown with bubbles  in each row.
  Shade in an answer bubble  in each row of 

the table.

Open response 

  Write your answers in the spaces provided 
within the test booklet.

  Do not write outside the answer spaces.

تعليمات االختبار

الزمن امل�سموح به لالختبار 60 دقيقة.  

يت�سمن هذا الختبار اأنواع خمتلفة من الأ�سئلة:

اأ�سئلة الختيار من متعدد

لكل �سوؤال اأربع اإجابات حمتملة. اإجابة واحدة فقط منها �سحيحة.  

( االإجابات التي تختارها. الرجاء ا�ستخدام قلم الّر�سا�ص فقط لتظليل م�ستطيل )  

 ) اإذا اأخطاأت يف اإجابتك، فقم مب�سح االإجابة بالكامل ثّم ظّلل م�ستطيل )  

اإجابتك اجلديدة.

اأ�سئلة ذات خيار متعدد مركب

( يف كل �سف. جدول ويوجد به م�ستطيل )  

( االإجابة يف كل �سف من اجلدول. ظلل م�ستطيل )  

الأ�سئلة ذات الإجابات املفتوحة

اكتب اإجاباتك يف الفراغات املخ�س�سة لها يف كتّيب االختبار.  

ال تدّون اأّية اإجابة خارج الفراغ املخ�س�ص لها.  

Sample Testمنـوذج اختبار
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 1   

ما القوة امل�ضتخدمة جلعل الكر�ضي املدولب يتقّدم؟
الرفع  

ال�ضحب  
الدفع  
الفتل  

يعي�ص الدب القطبي يف مناطق باردة جـداً ونادراً ما يجد له ملجاأً.  2  

ما الذي ي�ضاعده على البقاء دافئًا؟
قوائمه الكبرية  
فراءه ال�ضميك  

اأنيابه الكبرية  
خمالبه القوية  

اإىل ماذا حتتاج النباتات اخل�رضاء لتبقى حّية؟  3  

املاءالنا�سالنور
نعمالنعم
نعمنعمنعم
الالنعم
النعمال
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 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What force is being used to move the wheelchair forwards?

 Lifting  

 Pulling

Pushing

 Twisting

 2  Polar bears live in very cold places and have very little shelter. 

What helps polar bears to keep warm?

  Big paws

  Thick fur

  Big teeth

  Strong claws

 3 What do green plants need to survive?

Light People Water

Yes No Yes

Yes Yes Yes

Yes No No

No Yes No
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ملاذا ُيعترب الزجاج منا�ضبًا ل�ضنع النوافذ؟   4  

الأنه رخي�ٌص ومتوّفٌر يف كل مكان.  
الأنه مادة طبيعية ويخرتقها النور.  

الأنه لي�ص مرنًا ويخرتقه النور.  
الأنه لي�ص مرنًا لكنه مادة طبيعية.  

 5   

ما نوع انتقال الطاقة احلا�ضل حني يقرع الفتى الطبل؟
طاقة كهربائية  

ال�ضوء  
الطاقة الكامنة  

ال�ضوت  

ال�صف الثالث – علوم
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 4 Why is glass suitable to make windows?

  It is cheap and found everywhere.

  It is a natural material and light goes through it. 

  It is not flexible and light goes through it. 

  It is not flexible and is a natural material.

 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What energy transfer takes place when the boy hits the drum?

 Electrical energy

 Light

 Gravitational energy

 Sound

Grade 3 Science



6

كيف تدخل املياه اإىل ال�ضجرة؟  6   

من خالل االأغ�ضان  
من خالل االأوراق  

من خالل اجلذع  
من خالل اجلذور  

ملاذا يتم بناء املدن يف املناطق ال�ضحراوية بالقرب من االأنهر؟  7  

املياه العذبة اأ�ضا�ضية للحياة.  
الريا�ضات املائية �ضعبية جداً.  

االأنهر جتذب ال�ضياح.  
َيـ�ضُهل ِبناء اجُلـ�ضور.  

ال�صف الثالث – علوم
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 6 How does water get into a tree? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Through the branches

  Through the leaves

  Through the trunk

  Through the roots

 7  Why are many desert cities built next to rivers?

  Fresh water is essential for life. 

  Watersports are very popular. 

  They attract many tourists. 

  Bridges are easy to build. 
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اأي من االأ�ضياء التالية م�ضنوعٌة من مادة طبيعية؟  8  

ال�صف الثالث – علوم

اإناء زجاجي
A

Plastic toy
B

Iron gate
C

Wooden chair
D

Glass vase
A

Plastic toy
B

Iron gate
C

Wooden chair
D

Glass vase
A

Plastic toy
B

Iron gate
C

Wooden chair
D

Glass vase
A

Plastic toy
B

Iron gate
C

Wooden chair
D

Glass vase بوابة حديدية كر�ضي خ�ضبيلعبة بال�ضتيكية
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 8 Which object is made of natural material?

 
 
 
 
 
 

 

Grade 3 Science

Plastic toy Iron gate Wooden chair Glass vase
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اأرادت فاطمة القيام باختبار على النبات.
و�ضعت �ضتلة ورد يف غرفة مظلمة وبجانبها م�ضباح.

وتركتها ب�ضعة اأّيام.

ما الذي يبّينه هذا االختبار؟  9  

كل اأ�ضتال الورد متيل اإىل الي�ضار بعد ب�ضعة اأّيام  
تتاأّثر اأ�ضتال الورد بالنور  

توؤّثر اأ�ضتال الورد على حميطها  
ال حتتاج اأ�ضتال الورد اإىل النور  

مل يكن هذا االختبار اخـتباراً دقيًقا.  10

ما العن�رض الذي كان يجب اأن يكون موجوداً؟
اإناء مع تربة ولكن من دون نبتة.  

م�ضابيح خمتلفة حول النبتة.  
نبتة ورد اأخرى خارج الوعاء.  

نبتة ورد اأخرى من دون م�ضباح بجانبها.  

ال�صف الثالث – علوم

Day 1 Day 4Day 1 Day 4 اليوم 4اليوم 1
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Fatima wanted to do an experiment on plants. 

She put a rose plant into a dark room with a light on one side. 

 She left it for a few days. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9   What does this experiment show?

  All rose plants bend to the left after a few days

  Rose plants are affected by light

  Rose plants affect their environment

  Rose plants do not need light 

10  This experiment was not really a fair test.   

 What else should have been present?

 A pot with soil but no plant. 

 Many lights surrounding the plant. 

 Another rose plant not in a pot. 

 A second rose plant with no light on the side.

Grade 3 Science

Day 1 Day 4



على اأي �ضطح يجب اأن يركب علي زالجه ليتقدم ب�رضعة اأكرب؟   11 
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C

B

A Smooth concrete

Sand

D Carpet

Grass

C

B

A Smooth concrete

Sand

D Carpet

Grass

االإ�ضمنت االأمل�ص

الع�ضب

الرمل

ال�ضجاد

12
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 11  On which surface should Ali ride his  
skateboard if he wants to go the fastest?

 
 
 
 

 

Smooth concrete

Sand

Carpet

Grass

C

B

A Smooth concrete

Sand

D Carpet

Grass
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14

اأي من املجموعات التالية تتاأّلُف من اأربعة عنا�رض طبيعية؟  12  

ال�صف الثالث – علوم

A

B

C

D
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 12 Which group consists of four natural objects? 
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يحتاج �ضنع ُدمى االأطفال لبع�ص املواد.  13 

ما اخل�ضائ�ص التي يجب اأن تتوّفـر يف هذه املواد؟
ال�صقةناعمة�صهلة الك�رس

الالال
النعمنعم
النعمال

نعمالنعم

ركوب االأمواج ريا�ضة �ضعبية يف اخلليج.  14 

ما الذي ي�ضاعد لوح ركوب االأمواج على التقدم؟
دفع الريح لـ�رضاع اللوح.  

ال�ضم�ص التي ت�ضع فوق البحر.  
�ضحب الريح لـ�رضاع اللوح.  
دفع مياه البحر الدافئة لّلوح.  

ال�صف الثالث – علوم
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 13 Some material is needed to make a child's cuddly toy. 

Which properties are best for the material?

Easily broken Soft Sticky

No No No

Yes Yes No

No Yes No

Yes No Yes

 14 Windsurfing is a popular sport in the Gulf. 

 What causes them to move forward?

 Pushing by the wind on the sail. 

 The sun shining on the sea.

 Pulling by the wind on the sail. 

The warm seawater pushing the board.  

Grade 3 Science
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ملاذا ُتعترب اأبوظبي والعني نقطتني منا�ضبتني الإن�ضاء املدن؟   15 

لقد عا�ص النا�ص يف العني واأبوظبي منذ زمن طويل.  
توفر م�ضدر للماء.  

توفر املباين ليعي�ص فيها النا�ص.  
توّفر الطرق اجلّيدة جعل ال�ضفر بني املدينتني �ضهل.  

اأي طائٍر ي�ضطاد لياًل؟  16  

ال�صف الثالث – علوم

A

B

C

D

Blackbird

Owl

Sparrow

Thrush

ال�ضحرور

البوم

الدوري

ال�ضّمن
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15  Why are Al Ain and Abu Dhabi good locations for cities?

 People have always lived in Al Ain and Abu Dhabi. 

 There was a supply of suitable water. 

 Buildings were there for people to live in.

 The good roads made travel to the cities easy. 

16  Which bird hunts at night? 
 
 
 

 

 

Grade 3 Science

Blackbird

Owl

Sparrow

Thrush
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اإخرت جمموعة العنا�رض املرتبة ب�ضكٍل �ضحيح من االألنَي اإىل االأ�ضلب.   17

كّلما ُرميت الطابة عاليًا ارتدت عاليًا.  18 

ما ال�ضبب؟
االرتفاع يخفف من طاقة االأ�ضياء.   

االرتفاع يزيد طاقة االأ�ضياء.   
قوة اجلاذبية تزداد كلما ازداد االرتفاع.   

كل االأ�ضياء ترتد بالطريقة نف�ضها.   

ال�صف الثالث – علوم

A

B

C

D

softesthardest

softesthardest

softesthardest

softesthardest

طبا�ضري

طبا�ضري

طبا�ضري

االأ�ضلب

االأ�ضلب

االأ�ضلب

االأ�ضلب

االألني

االألني

االألني

االألني

طبا�ضري
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 17 Choose the group of objects which is arranged correctly from 
softest to hardest.

 18 The higher a ball is dropped, the higher it bounces. 

What is the reason?

 More height gives objects less energy. 

 More height gives objects more energy. 

 Gravity pulls stronger with more height. 

 All objects bounce in the same way.

softest hardest

softest hardest

softest hardest

softest hardest
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ملاذا ال ُيعترب ال�رضيط املطاطي كائـنًا حـّيـًا؟   19 

ُيـكُن ِلـ�ضكِله اأن يتغرّي.  
هو م�ضنوع من مواد طبيعية.  
هو لي�ص متعدد االألوان عادًة.  

ال يحتاج للهواء اأو الغذاء.  

وجد عبداهلل الطق�ص حاراً جداً للعب يف الفناء اخللفي.   20 

ما الذي يكنه القيام به للتخفيف من احلرارة بع�ص ال�ضيء؟
اإزالة الع�ضب  

بناء �ضياج  
زرع �ضجرة كبرية  

ا�ضتحداث منطقة ا�ضمنتية  

تريد عائ�ضة اأن ترنّ جر�ص الباب.   21  

اأو�ضح ما الذي عليها فعله لريّن جر�ص الباب.    .I

اأو�ضح نوع الطاقة ال�ضادر حني ترن جر�ص الباب.     .II

ال�صف الثالث – علوم
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 19 Why is an elastic band not living?

 Its shape can change. 

 It is made of a natural material. 

 It is not usually multicoloured. 

 It does not need air or food. 

 20 Abdul finds it too hot to play in his back yard. 

 What could he do to help make it cooler?

 Remove the grass.

 Build a fence. 

 Plant a big tree. 

 Make a concrete area.

 

  

Grade 3 Science

 21 Aaesha wants to make the doorbell work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I.  Identify what she must do to make the doorbell work.    

II.  Identify the type of energy that is made when she makes the 

 

  doorbell work.     



ال�صف الثالث – علوم

24

جُتري �ضلمى اختباراً ملعرفة اإذا ما كان ال�ضوكوال االأبي�ص يذوب ب�رضعة اأكرب من   22
ال�ضوكوال االأ�ضود.

 

د متغريتني يجب عليها اأن تبقيهما ثابتتني يف اختبارها ليكون دقيقًا.    حدِّ

ا. لهذا احليوان اأذنان كبريتان تتيحان له اأن ي�ضمع االأ�ضوات ب�ضكل جيد جدًّ  23

اأو�ضح كيف ت�ضاعد االأذنان الكبريتان احليوان ليبقى على قيد احلياة يف بيئته.   
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 22 Salma wants to find out if white chocolate melts more quickly than 
dark chocolate.

 

 
Identify two things she must keep the same if her test (experiment) 
is to be fair.  

 
 23  This animal has large ears, which allow it to hear sounds very well.

Describe how the large ears help the animal survive in its 
environment. 

  

 


