
  : ...................اإلسم
 : ..................اللقب

تقییم مكتسبات المتعّلمین 
یة الثالثي الثالث في نھا

 في الریاضیات  

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

  

   :1السند عدد 

 زھرة 43 زھرة بیضاء وأحضر أحمد 25خالل زیارتھم لجّدتھم أحضرت وعد 

  . زھرة حمراء 31صفراء وأحضرت إشراق 

   1-1التعّلمیة 

                               .........:                       أحسب عدد زھرات وعد وأحمد 
+              .......................................................................................  
.........                                                                                                

  

.....=....  

   :2-1التعلیمة 

  :                                                 .........أحسب عدد زھرات أحمد وإشراق  
+              .......................................................................................  

                                        .........                                                        
=.........  

   3-1: التعلیمة 

  :                                                 .........أحسب عدد زھرات وعد وإشراق  
.............................................................................+              ..........  

.........                                                                                                
=.........  

   :2السند عدد 

  :بعد تزیین قاعة الجلوس خرج األوالد إلى المغازة 

  : مي 95شرت إشراق شكالطة بـ

1معـ  

 

ب2معـ  

 



   :1- 2التعلیمة 

  :لمبلغ الذي دفعتھ إشراق بأقل عدد ممكن من القطع الّنقدیة أمثل ا

  

  

   :2-2التعلیمة 

  :أرتب قیمة القطع الّنقدیة تصاعدّیا 

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

   :3الّسند عدد 

  :لغ التاليوشرت وعد بسكویتا بالمب

  

  

  

   :1-3التعلیمة 

  :أحسب قیمة القطع الّنقدیة ألعرف كم دفعت وعد 

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

   :2-3التعلیمة 

  :أرتب قیمة القطع الّنقدیة تنازلیا 

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

   :4السند عدد 

   مي 63أّما أحمد فقد إشترى عصیرا فأرجع لھ البائع 

  : 1- 4التعلیمة 

   مي 63أحیط بخط مغلق القطع التي قیمتھا 

 

 

مي.........  

3معـ  

 

أ2معـ  

 

3معـ  

 

أ2معـ  

 

3معـ  

 



    
  

 

  : 2- 4:الّتعلیمة 

  : ر قیمة الفطع النقدّیة الموجودة داخل الخّط المغلق أرّتب من األصغر إلى األكب

  : 5السنّد عدد 

  . بعد ذلك جلس األطفال في الحدیقة یتمتعون بجمال الّطقس

  1-5: الّتعلیمة 

  .أتأّمل المشھد تّم أشطب الجملة التي ال تناسبھ

 .یجلس أحمد تحت الكرسي -

 .بجلس األطفال فوق الكرسّي -

 .متنظر إشراق إلى األما -

  

  

  : 6السنّد 

في طریق العودة توقف األطفال أمام معازة أرادوا شراء حلوّیات فأخرج أحمد من 

  . مي15 مي و أخرجت و عد 26 مي و أخرجت إشراق 42جیبھ 

  : 1-6: یمة لالّتع

  .أمام السؤال المناسب للوضعیة) ×(أضع عالمة 

 ماذا اشترى األطفال  -

 .الما ھو المبلغ الذي جمعھ األطف -

 .كم بقي لألطفال -

 

 

 

أ2معـ  

 

4معـ  

 

5معـ  

 

1 عتبة  

 

2 عتبة  

 



  : 2-6: الّتعلیمة 

  :أجیب عن السؤال الذي اخترتھ و أكتب الجملة الّریاضیة و أكتب العملّیة

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

  

  جدول إسناد األعداد

  

  المعاییر معیار الّدقة  معاییر الحّد األدنى 
 5معـ 4معـ 3معـ ب2معـ أ2معـ 1معـ كدرجات الّتمل

 2 1عتبة 0 0 0 0 0 انعدام التمّلك
2عتبة 1 1 1 1 1 دون الّتملك األدنى  1.5 

3عتبة 2 2 2 2 2 التملك األدنى  1.5 
 5 3 3 3 3 3 فوق الّتملك األدنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 عتبة  

 


