
 

المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  الثالثتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2009 -2010   

 السنة الثالثة  

العدد    إيقاظ علمي : المادّة 
20

  

   :االسم و الّلقب 

  
بمناسبة اليوم الوطني للنظافة تجّمع أطفال الحي لتنظيف الحديقة من الفضالت  :1السند 

  .التي تكّدست هنا و هناك لعّل الذباب يذهب بعيدا

  .ما هو المرض الذي يمكن أن ينتشر بسبب آثرة األوساخ و الحشرات:  1-1التعليمة 

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

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

  

  . أحّدد عالمتين لهذا المرض :  1-2التعليمة 

♦ ............................................................................................................. 

♦ ............................................................................................................. 

 

حمل أحمد النقالة و بدأ يدفعها لكن الرياح العاتية جعلت األوراق تتطاير في آل  : 2السند         

   .مكان

   أتمم تعمير الجدول:  2- 1التعليمة        

  

  
  النشاط

  
  الطاقة المستعملة

  .............................................................  دفع النّقالة

  .............................................................  تطاير األوراق

  

  

  ب1معـ 

  ج1معـ 

  ب 2معـ 



  .أصلح الخطأ : 2-2التعليمة 

  .النظافة تساعد على اإلآثار من الذباب و البعوض

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

  .أشطب اإلفادة الخاطئة : 2-3التعليمة 

  تمتص األآسجين و تنشر الغازات الساّمة •

  األشجار          

  توّفر الظالل و تنقي الهواء •

  

  .ال يستطيع فجأة لمح أحمد آلبا هزيال ملقى على األرض يحاول النهوض لكنه:  3السند 

  ."يظهر أن هذا الكلب مصاب بأحد األمراض" قال أحمد في نفسه

  .يكون الكلب مصابا به يمكن أن ما هو المرض الذي:  3-1التعليمة 

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

  .أمام العمل الذي يجب أن يقوم به أحمد) X(أضع عالمة :  3-2التعليمة 

 قتل الكلب بمساعدة أهله و جيرانه 

 آلب مصابإعالم السلطات المختصة بوجود  

  

. أآمل أحمد نشاطه و فجأة سمع صرخة طفل، لقد انقض عليه ذلك الكلب و عّضه: 4السند 

يمكن أن  يأسرع إليه أهل الحي و قاموا بإجراءات الالزمة لحماية هذا الطفل من المرض الذ

  .يصيبه

  .أمام التصرف الواجب اتخاذه) X(أضع عالمة  :4 – 1التعليمة 

 العّضة بالماء و الصابون تنظيف 

 المعطاء الطفل الدواء المسكن لآلإ 

  

  3معـ 

  ب2معـ 

  ب1معـ 

  ب1معـ 

  ب 1معـ 



   حملت األم ابنها و توّجهت به إلى أقرب مرآز صّحي: 5السند 

  ؟ لماذا توّجهت األم إلى المرآز الّصحي: 5-1التعليمة 

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

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

لقد . الطبيب شاهد الطفل و أّمه طفال تّم عزله عن بقّية المرضىو في عيادة :  6السند 

   .فتح عينيه في الضوء انتفخت جفونه و احمرت حتى أّنه ال يستطيع

 "إّن هذا الطفل مصاب بداء الحصبة:" نظر الطفل و قال ألّمه 

  .أصلح الخطأ الوارد في قول الطفل:  6-1التعليمة

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

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

  لماذا تّم عزل الطفل المريض عن باقي المرضى؟:  6-2التعليمة

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

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

  :أربط بسهم:  6-3التعليمة

  العّض   

  الذباب   اء ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق هذا الد

  الخدش   

  

  

  .قّدم الطبيب االسعافات الالزمة للطفل و أمره بعدم االقتراب من الكالب السائبة: 7السند 

  االقتراب من الكالب السائبة؟ بعدمأمر الطبيب الطفل لماذا : 7-1التعليمة 

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

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

  

  

  

  3معـ 

  ج 2معـ 

  ج2معـ 

  ج2معـ 

  ب1معـ 



  . أتمم تعمير الفراغات: 7-2التعليمة 

  ........................................ألحمي آلبي من داء الكلب ال بّد من تلقيحه ضّد المرض بـ

  .ألّون اإلفادة الصحيحة : 7-3التعليمة 

  :التلقيــــح

  ُيقّلص من حّدة المرض     يقصي المرض تماما 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  جدول إسناد األعداد

  
  معيار التميز  معايير الحد األدنى

  3 مـعـ  ج 2مـعـ   ب 2مـعـ   ج 1مـعـ   ب 1مـعـ 
  0  0  0  0  0  انعدام التملك

 1 1 1 2  التمّلك دون األدنى
2,5  

 2 2 2  4  التملك األدنى
 5 6333  التملك األقصى

 

  ب2معـ 

  ج1معـ 


