
المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

 السنة الثالثة    األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 

العدد    قراءة وفهم :الماّدة 
20

  

  ................................. ................................................................................. :االسم و الّلقب 

 

  

  : النص

ترى هـل بإمكـاني   : "توقفت المكواة عن العمل فتساءلت شيماء فجأة 

  ."إصالحها فالمالبس في حاجة إلى الكّي

الواحد تلو اآلخر ثّم قطعة قطعة ثم تفقدت األسالك البنت المكواة فكّكت 

األمر فأحكمـت البنـت    أعادت تركيبها بكل حذر لكنّها لم تشتغل في بادئ

  .إغالق اآللة فأضاءت المكواة لتعلن أنّها تعمل على أحسن ما يرام

أسرعت البنت الصغيرة إلى أبويها لتعلمهما باألمر فرتّبت األم علـى  

إليها والدها بحّب وقـال  كتف ابنتها وشّجعتها على المبادرة واإلبداع ونظر 

  "الكهرباءعليك أن تالزمي الحذر من خطر : "لها ناصحا 
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  األسئلة

  آل حدث ورد في النصأمام   xأضع عالمة -1

  قامت شيماء بإصالح عطب أصاب الساعة المنّبهة  -

  ساعدت األم ابنتها على إصالح المكواة  -

  نجحت شيماء في إصالح عطب المكواة  -

  أربط آل شخصية بالعمل الذي قامت به-2

  لكهرباء حّذر ابنته من خطورة ا -          األم  -  

  شّجعت ابنتها على المبادرة واإلبداع  -        شيماء  -  

  فّككت المكواة قطعة قطعة  -        األب  -  

   تعاقبها الزمني في النصأرتب األحداث حسب  – 3

  .شّجعت األم ابنتها على نجاحها في إصالح المكواة  

  وتفّقدت أسالآهافّككت شيماء المكواة 

   أضاءت المكواة 

  ترآيب المكواة  أعادت

   أحكمت البنت إغالق المكواة

  أآمل الجدول بكتابة القرینة المناسبة  -4

  الجملة الداّلة من الّنص  الحدث 

 احتارت البنت عندما تعّطلت المكواة -
............................................................. 

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

  المكواة تشتغل -
............................................................  

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

  فرحت األم بنجاح ابنتها -
............................................................  

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

  

أ2معـ

  أ 2معـ 

  أ 2معـ 

  ج 2معـ 
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   أختار من هذه القائمة مرادفا للكلمات المسّطرة – 5

  
  

  البنت إغالق الباب  أحكمت -

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

   "الحذر تالزميأن عليك "  -

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

  أّنها تعمل على أحسن ما یرام   لتعلن -

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

  ؟ في تصّرف شيماء ما رأیك  – 4

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

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

  وماذا تفعل لها ؟؟ لو تعّطبت آلة في منزلك فهل تبادر إلصالحها  – 5

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

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

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

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

  

  

 معيار التميز معایير الحد األدنى  
ج 2مـعـ ب 2مـعـ    أ2مـعـ    3مـعـ    

1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

 1،5 2 2,5 2 1,5 1 0,5  دون التملك األدنى
 من

2إلى  0  

 من

3إلى  0  
  3 4  3  التملك األدنى

 4,5 6  4,5  5,5  4  3,5  التملك األقصى

  
 

  أ 2معـ 

 تظهر - تتوّخي–أسرعت–أتقنت

  ب 2معـ 

1عتبة

 3مـعـ 

2عتبة
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