
  : ...................اإلسم
 : ..................للقبا

تقییم مكتسبات المتعّلمین 
في نھایة الثالثي الثالث 

 في اإلیقاظ العلمي

  : .....السنة األولى
 : ............المدرسة

  

  1: السّند 

یوم األحد استیقظت العائلة باكرا لتنظیف حدیقة المنزل و تفقد الحیوانات و إطعامھا، 

  .من األوراق و األوساخكّلفني والدي بتنظیف األرضیة 

  : 1-1: الّتعلیمة 

  أتأّمل المشاھد و أكتب                 أو

    

  

  

  

  

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

   2-1: الّتعلیمة 

  : أربط بالّتعلیل المناسب

  مّني فیقترب *      

  *أدفع جسما 

  فیبتعد عّني*      

  : 2السّند عدد

انشغل أخي الصّغیر بمراقبة الّدجاجات و فراخھا صحبة أّمي التي نّظفت قّتھا و 
  .أعطتھا الّطعام و الماء

  1- 2:التعلیمة 

  جـــذب  عـــدف

1معــ  

2معــ  

 

2معــ  

 



  : أساعد أخي على تلوین ما ظھر عند الّدجاجة عندما نمت

  : 2-2: الّتعلیمة 

  جاجة تنمو الّد: أشطب الخطأ 

 فیكثر وبرھا -

 فیكثر ریشھا  -

 فیكبر منقارھا  -

 فیكبر جناحاھا -

  : 3السّند عدد

  .سقط فرخ صغیر في إناء ماء كبیر

  .و أسرعت لتخرجھ . ھذا خطر علیھ : قالت أّمي

   1-3: الّتعلیمة 

  : أضع الّتعلیل المناسب في إطار خافت أّمي و أسرعت إلى الفرخ

 .ألن الفرخ ال یمكنھ الّسباحة -

 .ألّن الفرخ ال یتنفس في الماء -

 .ألّن الفرخ صغیر و اإلناء كبیر -

  :4السّند عدد

سأل أخي الصغیر أّمي عن تنفس بعض الحیوانات أساعدھا على إجابتھ بتعمیر 

  .الجدول الّتالي

  : 1-4: الّتعلیمة 

  .في الخانة المناسبة) ×(أتأمل الجدول و أضع عالمة 

 نفس ھواء المحیطیت یتنفس في الماء  الحیوان 
   أرنب 
   بّطة 

   سلحفاة 
   قّطة

   سمكة 
   إوزة

3معـ  

 

2معـ  

 

1معـ  

 



 

  : 5السّند عدد 

  :بعد تنظیف المكان أحضر أخي الصغیر طائرتھ الورقیة لیلعب بھا

  :1- 5: الّتعلیمة

  .أحیط األجسام التي ستتحرك نحو األعلى

  

  

  

  

  

  

  :6السّند عدد 

 أردت مساعدتھ فقال لي عندما تكبرین یمكنك أخرج أبي الفضالت في أكیاس كبیرة

  .أن تقومي بنفس عملي

  :1-6التعلیمة 

  : أرتب الصور حسب مراحل النمو

  
  :7السّند عدد

  .في المساء أدخلت أمي الحیوانات وانصرفنا نحن لّلعب

 

3معـ  

 

1معـ  

 



  

  :1-7: الّتعلیمة 

  أربط كّل حیوان بأمھ

  

  

  

  

  

  :2-7التعلیمة 

  .لعبون و أشطب الخطأأتأمل صور األطفال وھم ی

  

  
  

  جدول إسناد األعداد

  

  المعاییر معیار الّدقة  معاییر الحّد األدنى 
 3معـ 2معـ 1معـ درجات الّتملك
 1.5 1عتبة 0 0 0 0 انعدام التمّلك

2عتبة 2 3 2 1 دون الّتملك األدنى  1.5 
3عتبة 4 6 5 4 التملك األدنى  2 

 5 6 9 8 7 فوق الّتملك األدنى
  

 

 

1معـ  

 

3معـ  

 


