
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بمناسبة حلول عطلة الثالثي الثاني،اقترح أحمد و خولة القیام الذََّھَب إلى الّضیعة :   1ّسند عددال
وافق األب، و قال لھما ستستمتعان . في قریة قریبة من مدینتھما صحبة بقیة أفراد العائلة

  .فصل الّربیعحلول بالمشاھد الطبیعیة فھذه العطلة تصادف 
   1معـ                                                               أربط بسھم  : 1.1ددّتعلیمة عال

    .الرَِّبیِعُحُلوُل َفْصُل 
   

  . الذََّھاُب ِإَلى الّضْیَعِة 
  
   

 َع اَألُبِإَلى الّضْیَعِة، َشَرَعِت اُألمُّ ِفي ِإْعَداِد اْلَغَداِء َفَتَطوَِّعْنَد ُوُصوِلِھْم   :2الّسند  عدد
 َیَتَساَبَقاِن ِفي ُرُبوِع الضَّْیَعِة ِلُمَساَعَدِتَھا ِفي ِإْعَداِد َماِئَدِة الّطَعاِم، َبْیَنَما اْنَطَلَق الطِّْفَالِن

     . الشَّاِسَعِة
      3                                                 معـ . ُأْصٍلُح اْلَخَطَأ:2.1ّتعلیمة عددال

 .ُق ِفي ُرُبوِع الضَّْیَعِة َحَدٌث َدْوِريٌّالسَِّبا
……………………………………  

  
  ……………………………………     .َحَدٌث َال َیَتَكرَُّرَوْقُت َتَناُوِل اْلَغَداِء 

                                                                                                            :    3الّسند عدد
  .َقْبَل َتَناُوِل اْلَغَداِء، اتََّجَھ َأْحَمُد َو َخْوَلُة َنْحَو َعْیِن اْلَماِء ِلَیْغِسَال َأْطَراَفُھَما

اْلُمَناِسِب ُمْسَتِعیًنا ِباْلَكِلَماِت  َأْكُتُب َأْعَضاَء ِجْسِم اِإلْنَساِن ِفي اْلُمَنقَِّط  :  3.1الّتعلیمة عدد
    1معـ  ِجْذٌع             – َرْأٌس –َأْطَراٌف :                 لتَّاِلَیِة ا

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

  
َة َعِن اْلَفاِئِز ِفي َخْوَلَأْثَناَء َتَناُوِل اْلَغَداِء، َسَأَل اَألُب :  4الّسند عدد

  .السَِّباِق
                                                                ُأَتمُِّم اْلُجْمَلَة ِبَما ُیَناِسُب: 4.1الّتعلیمة عدد 

       1معـ 
  . ِمْن َخْوَلَة  .......................  َفاَز َأْحَمُد ِفي السَِّباِق َألنَُّھ

  

    

ة ـــــــتالمدرس
  ةـــــــــــاالبتدائی

  ةـــــــــــــــــــــبالقطعای

  تقییم مكتسبات التالمیذ
  الثانيفي نھایة الثالثي 

   .........................:االسم
  ............ .............:اللقب

2009 ~ 2010  

السنة :المستوى
  الثانیة

إیقـــــــــــــــــــاظ : اّدةـــــــالم
  علمي

  رحمان زھیوـعبدال: إعداد

 ٌَّحَدٌث َدْوِري 
 ٍَّحَدٌث َغْیُر َدْوِریي 
 ٌَّحَدٌث َدْوِري 
 ٍَّحَدٌث َغْیُر َدْوِریي 

  

      



  .َحْتًما َسَیُفوُز َمْن َتَناَوَل َفُطوَر الّصَباِح:"  َقاَطَعِت اُألمُّ اَألَب َقاِئَلًة:5عددالّسند 
        2                        معـ  َأْشُطُب اْلَخَطَأ : 5.1الّتعلیمة عدد

  .َفُطوُر الصََّباِح ُیَزوُِّدِني ِبالطَّاَقِة
  َفُطوُر الصََّباِح َال ُیَساِعُد َعَلى ُمَماَرَسِة الرَِّیاَضِة

  .َتاَبَعِة الدُُّروِسَفُطوُر الصََّباِح َضُروِريٌّ ِلُم
  "َلَقْد ُفْزُت َألنَّ ِجْسِمي َسِلیٌم:" اَب الَفاِئُزَأَج :6عددالّسند 

        ُأَحاِفُظ َعَلى َسَالَمِة ِجْسِمي ِبـ.         َأْشُطُب اْلَخَطَأ      :6.1الّتعلیمة عدد
 ُمَماَرَسِة الرَِّیاَضِة. 
 2                معـ , َمرًَّة ٍفي اُألْسُبوِع َعَلى اَألَقلِّاالْسِتْحَماِم  
 للَِّعِب ِباَألَدَواِت اْلَحاّدِةا. 

  . ِبَھِذِه اْلَجْوَلِة َو َقرَُّروا اْلَعْوَدَة ِفي السََّنِة اْلَقاِدَمِةَسِعَد َأْفَراُد اُألْسَرِة: 7الّسند عدد
   3معـ .                                            ُأْصٍلُح اْلَخَطَأ  : 7.1الّتعلیمة عدد

  .ْدَرِسیَُّة َحَدٌث َیَتَكرَُّر َمرًَّة َواِحَدًة ِفي السََّنِةاْلُعْطَلُة اْلَم
..........................................................................................................
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  )خاّص بالمعّلم( جدول إسناد األعداد
  المعاییر

 3معـ  2معـ   1معـ   مستویات التملك

  0  0  0  انعدام التمّلك
  1.5  3  2  دون التملك

  3  6  4  التمّلك ألدنى
  5  9  6  التمّلك األقصى

  

  
  

20 

      

      


