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  األداء المنتظر:1-1

 

: مؤشراته و التقييم معايير1-2  

 بعض مؤشراته
نص 
 المعيار

 المعيار

احترام التعليمة عند االنجاز. -  
األدنى المطلوب من حيث حجم إنتاج الحد  -

 الخطاب.
استعمال الرصيد اللغوي المطابق للمقام. -  

 1 المالئمة

النطق السليم. -  
احترام التنغيم المناسب للمقام. -  
االسترسال في األداء. -  

 2 التنغيم

انجاز العمل اللغوي الموافق للمقام. -  
ترتيب األحداث وفق تعاقب زمني للقصة أو  -

 للسرد.

 

 3 االنسجام

اجتناب التكرار. -  
استعمال أدوات الربط استعماال سليما. -  
استعمال سليم لألبنية اللغوية. -  

 4 االتساق

استعمال معجم متنوع. -  
استعمال الوصف و التنويع فيه. -  
إبداء الرأي. -  

 5 الثراء

في نهاية الدرجة األولى،ينتج المتعلم شفويا نصا سرديا مكتمال يعبر فيه 
.عن مقام تواصل  



وضعيات التقييم :1-3  

 المشهد األول  
 األهداف المميزة:    

يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث و يعينها. -  
األحداث و يعددها. أويطلب تعداد األشياء  -  

 المحتويات: 
فعلية + حال  إسنا ديةنواة  -  
نواة فعلية + مفعول به مركب بالعطف -  
نص قصير )أدوات االستئناف :و/ف/ثم( -  

 مثال عن اإلنتاج المنتظر: 
الحديقة ، خرج رائد وأخته مريم إلى األحديوم 

فأحضر رائد الرفش و المرش و بدأ بحفر 
 األرض ثم غرست مريم األزهار بهمة ونشاط...

 

 المشهد الثاني  
المميزة:     األهداف  

يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث و يعينها. -  
و يعددها. اإلحداث أو األشياءيطلب تعداد  -  
يطلب تعيين السبب/ الغاية و يعينهما. -  

 المحتويات: 
فعلية + حال  إسنا ديةنواة  -  
نواة فعلية + مفعول به مركب بالعطف -  
االستئناف :و/ف/ثم( أدواتنص قصير ) -  
؟إسنا ديةلماذا+ نواة  -  

المنتظر:  اإلنتاجمثال عن   
الحديقة  إلىرجع الطفالن رفقة الجد  أيامبعد 

متساقطة فقالت  أوراقهافوجدا الزهرة ذابلة و 
هرة ؟" مريم في حزن :" لماذا ذبلت هذه الز

الجد:"سنعيد غراستها"  أجاب  
 

 المشهد الثالث  
المميزة:       األهداف  

يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث و يعينها.      -
     

و يعددها. االحداث أو األشياءيطلب تعداد  -  
 المحتويات: 

فعلية + حال  إسنا ديةنواة  -  
نواة فعلية + مفعول به مركب بالعطف -  
االستئناف :و/ف/ثم( أدواتنص قصير ) -  

المنتظر:  اإلنتاجمثال عن   
فاخذ رائد الرفش  أخرىاحضر الجد زهرة 

و حفر حفرة جديدة وغرست مريم  مسرعا
مبتسمة:" لقد عرفت ما الذي  الزهرة ثم قالت

الزهرة لقد نسينا سقيها فذبلت "... أصاب  

 



أ السنة الثالثةالتقييم:                                        نتائج 1-4   

 المشهد األول

 معايير الحد األدنى معيار التميز
 اسم التلميذ ولقبه

 
1معيار معيار2 معيار3 معيار4 معيار5  

 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3

أسماء بوزيد 1                 

أمل الصغير  2                 

إيمان بوزيد 3                 

أسامة مرزوق 4                 

إنصاف الصغير 5                 

البحري رمضان 6                 

آمال بن خضر7                 

آدم مرزوق 8                 

 

 المشهد الثاني:

 معايير الحد األدنى معيار التميز
 اسم التلميذ ولقبه

 
1معيار معيار2 معيار3 معيار4 معيار5  

 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3

حسام الحاج الصغير 9                 

زكريا الحاج الصغير 10                 

سيرين مرزوق 11                 

سمر الحاج الصغير  12                 

عمر مفتاح 13                 

مالك بن عمر 14                 

منال بريم 15                 

مالك الصغير 16                 

 

 المشهد الثالث:

 معايير الحد األدنى معيار التميز
 اسم التلميذ ولقبه

 
1معيار معيار2 معيار3 معيار4 معيار5  

 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3

ندى بريم 17                 

وائل مرزوق 81                 

إبراهيم محمد 19                 

شهاب مرزوق 02                 

موسى شعيب 12                 

محمد الصغير 22                 

 

 



ب السنة الثالثةنتائج التقييم:                                        1-4  

 المشهد األول

 معايير الحد األدنى معيار التميز
 اسم التلميذ ولقبه

 
1معيار معيار2 معيار3 معيار4 معيار5  

 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3

أسامة بريم 1                 

أسامة محمد 2                 

أيمن مفتاح 3                 

جاسر محمد 4                 

جاسر عمر 5                 

حاتم عمر 6                 

سمية خضر 7                 

سندس العباسي 8                 

 

 المشهد الثاني:

 معايير الحد األدنى معيار التميز
 اسم التلميذ ولقبه

 
1معيار معيار2 معيار3 معيار4 معيار5  

 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3

شيماء مصطفى محمد 9                 

شيماء منجي محمد 10                 

شيماء مطاوع 11                 

مريم مطاوع 21                 

نورس الرياحي 31                 

هاجر بن يحى 41                 

 

 المشهد الثالث:

 معايير الحد األدنى معيار التميز
 اسم التلميذ ولقبه

 
1معيار معيار2 معيار3 معيار4 معيار5  

 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3 م1 م2 م3

هبة خضر 51                 

هديل مرزوق 16                 

هديل بن محمد 71                 

وسيم محمد 81                 

وسيم مطاوع 91                 

عالء مرزوق 20                 

سوار محمد 12                 

 

 



  



 

أ السنة الثالثة  

جدول إجمالي لنتائج التقييم :   1-5  

 

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

أسماء بوزيد 1         

أمل الصغير  2         

إيمان بوزيد 3         

أسامة مرزوق 4         

إنصاف الصغير 5         

البحري رمضان 6         

آمال بن خضر7         

آدم مرزوق 8         

الصغير الحاجحسام  9         

الحاج الصغير زكريا 10         

سيرين مرزوق 11         

  الحاج الصغير سمر 12       

عمر مفتاح 13         

عمر مالك بن 14         

منال بريم 15         

مالك الصغير 16         

ندى بريم 17         

وائل مرزوق 81         

إبراهيم محمد 19         

شهاب مرزوق 02         

موسى شعيب 12         

محمد الصغير 22         

 



 

جدول إجمالي لنتائج التقييم :             1-5  

ب السنة الثالثة  

 

 المجموع
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

أسامة بريم 1         

أيمن مفتاح 2         

أسامة محمد 3         

جاسر محمد 4         

جاسر عمر 5         

حاتم عمر 6         

سمية خضر 7         

سندس العباسي 8         

شيماء مصطفى محمد 9         

شيماء منجي محمد 10         

شيماء مطاوع 11         

مريم مطاوع 21         

نورس الرياحي 31         

هاجر بن يحى 41         

هبة خضر 51         

هديل مرزوق 16         

هديل بن محمد 71         

وسيم محمد 81         

وسيم مطاوع 91         

عالء مرزوق 20         

سوار محمد 12         

 

 



 

جدول النسب المائوية :       1-6  

السنة الثالثة أ                                                                     

 

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

التملك انعدام       

 دون التملك األدنى      

 التملك األدنى     

 التملك األقصى     

 النسبة المائوية     

   

 السنة الثالثة  ب

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

 انعدام التملك     

 دون التملك األدنى      

 التملك األدنى     

 التملك األقصى     

 النسبة المائوية     

 

 

في كل معيار وفقا لكل مستوى تمل تحسب أعداد التالميذ  



      أ لسنة الثالثةا                            جدول تعيين األخطاء :      1-7

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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 ب السنة الثالثةجدول تعيين األخطاء :                                      1-7

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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  األداء المنتظر:1-2

   : مؤشراته و التقييم معايير2-1

 

 

نصا قراءة صحيحة مسترسلة  المتعلم األولى،يقرأفي نهاية الدرجة 
.فهمه له باإلجابة عن أسئلة تتعلق به منغمة ويعبرعن  

 بعض مؤشراته
نص 
 المعيار

 المعيار

النطق السليم. -  
االسترسال. -  
األداء المنغم المناسب للمقام. -  

ةالقراء  
 الجهرية

1 

اإلجابة شفويا أو كتابيا عن أسئلة تتعلق بمكونات  -
اإلطاران المكاني و  –األحداث  -السرد) الفاعلون 

 الزماني ( .
تعرف مرادف مفردة أو ذكره.  -  
استخراج قرائن من النص لالستدالل. -  

 معالجة 
 النص 

2 

االستناد إلى تجربة ذاتية. -  
استنتاج قيمة من النص. -  
 

بداء إ  
 الرأي

3 



جدول إجمالي لنتائج التقييم :   2-2  

أ السنة الثالثة  

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع

 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
2معيار  

1معيار  

3م 2م  1م   

أسماء بوزيد 1         

أمل الصغير  2         

إيمان بوزيد 3         

أسامة مرزوق 4         

إنصاف الصغير 5         

البحري رمضان 6         

آمال بن خضر7         

آدم مرزوق 8         

الصغير الحاجحسام  9         

الحاج الصغير زكريا 10         

سيرين مرزوق 11         

  الحاج الصغير سمر 12       

عمر مفتاح 13         

مالك بن عمر 14         

منال بريم 15         

مالك الصغير 16         

ندى بريم 17         

وائل مرزوق 18         

إبراهيم محمد 19         

شهاب مرزوق 20         

موسى شعيب 21         

محمد الصغير 22         

 

 

 



 

جدول إجمالي لنتائج التقييم :   2-2  

ب  السنة الثالثة  

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع

الحد األدنىمعايير   

 اسم التلميذ و لقبه
2معيار  

1معيار  

3م 2م  1م   

أسامة بريم 1         

أيمن مفتاح 2         

أسامة محمد 3         

جاسر محمد 4         

جاسر عمر 5         

حاتم عمر 6         

سمية خضر 7         

سندس العباسي 8         

شيماء مصطفى محمد 9         

شيماء منجي محمد 10         

شيماء مطاوع 11         

مريم مطاوع 12         

نورس الرياحي 13         

هاجر بن يحى 14         

هبة خضر 15         

هديل مرزوق 16         

هديل بن محمد 17         

وسيم محمد 18         

وسيم مطاوع 19         

عالء مرزوق 20         

سوار محمد 21         
 



جدول النسب المائوية :  1-6  

 السنة الثالثة أ

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى

2معيار 1معيار    

 انعدام التملك   

 دون التملك األدنى    

 التملك األدنى   

 التملك األقصى   

 النسبة المائوية   

 

 السنة الثالثة  ب

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى

2معيار 1معيار    

 انعدام التملك   

 دون التملك األدنى    

 التملك األدنى   

 التملك األقصى   

 النسبة المائوية   
 

 

 

 تحسب أعداد التالميذ في كل معيار وفقا لكل مستوى تملك

 



 

  األداء المنتظر:3-1

 

: امؤشراته و التقييم معايير3-2  

 بعض مؤشراته
نص 
 المعيار

 المعيار

وضوح الكتابة. -  
االسترسال في الكتابة. -  
 

قروئيةالم  1 

.توافق المنتوج مع السند -  
.توافق المنتوج مع التعليمة -  

 
الئمةمال  2 

اكتمال البنية السردية. -  
األحداث.                                      ترتيب -
استعمال الروابط استعماال سليما.                    -
            استعمال األبنية اللغوية استعماال سليما. -
حسب المستوى(قواعد الرسم )احترام  -  

 

سالمة 
 بناء النص

3 

.استعمال معجم فصيح -  
.بالمتمماتتراكيب متنوعة غنية استعمال  -  
           .                      ظهور فكرة مميزة -
تصرف طريف في حبكة النص. –  

 4 االتساق

 

.األقسامتوازن نصا سرديا م كتابيافي نهاية الدرجة األولى،ينتج المتعلم   



جدول إجمالي لنتائج التقييم :   3-4  

أ السنة الثالثة  

 

 

 

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
3معيار 2معيار  1معيار   

أسماء بوزيد 1        

أمل الصغير  2        

إيمان بوزيد 3        

أسامة مرزوق 4        

إنصاف الصغير 5        

البحري رمضان 6        

آمال بن خضر7        

آدم مرزوق 8        

الصغير الحاجحسام  9        

الحاج الصغير زكريا 10        

سيرين مرزوق 11        

  الحاج الصغير سمر 12      

عمر مفتاح 13        

مالك بن عمر 14        

منال بريم 15        

مالك الصغير 16        

ندى بريم 17        

وائل مرزوق 18        

إبراهيم محمد 19        

شهاب مرزوق 20        

موسى شعيب 21        

محمد الصغير 22        



التقييم :جدول إجمالي لنتائج   3-4  

ب السنة الثالثة  

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
3معيار 2معيار  1معيار   

أسامة بريم 1        

أيمن مفتاح 2        

أسامة محمد 3        

جاسر محمد 4        

جاسر عمر 5        

حاتم عمر 6        

خضرسمية  7        

سندس العباسي 8        

شيماء مصطفى محمد 9        

شيماء منجي محمد 10        

شيماء مطاوع 11        

مريم مطاوع 12        

نورس الرياحي 13        

هاجر بن يحى 14        

هبة خضر 15        

هديل مرزوق 16        

هديل بن محمد 17        

وسيم محمد 18        

وسيم مطاوع 19        

عالء مرزوق 20        

سوار محمد 21        

 

 



جدول النسب المائوية :   3-5  

 السنة الثالثة أ

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى
3معيار 2معيار  1معيار   

 انعدام التملك    

 دون التملك األدنى     

 التملك األدنى    

 التملك األقصى    

المائويةالنسبة       

 

 السنة الثالثة  ب

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى
3معيار 2معيار  1معيار   

 انعدام التملك    

 دون التملك األدنى     

 التملك األدنى    

 التملك األقصى    

 النسبة المائوية    

 

 

 تحسب أعداد التالميذ في كل معيار وفقا لكل مستوى تملك

 



   أ السنة الثالثةجدول تعيين األخطاء :                           3-6

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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ب السنة الثالثةجدول تعيين األخطاء :                           3-6  

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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األداء المنتظر: 4-1  

مؤشراته : و التقييم معايير4-2  

 إليه،يكون المتعلم قادرا على حل مسائل ذات داللة بالنسبة األساسيفي نهاية الدرجة األولى من التعليم 
                                    حدة و تتطلب :    عن كل منها مرحلة وا اإلجابةتستوجب  أسئلةتتضمن 

                                  و ذلك ب:   1000من  األصغر األعدادالتصرف في مقادير في نطاق  /1

                                    توظيف الجمع )باالحتفاظ( و الطرح )دون زيادة(                       - 
                                     استعمال وحدات القيس المدرجة بالبرنامج                              -
الهندسية برسم الخطوط والمضلعات األشكالالتصرف في  /2  

 المعيار نص المعيار بعض مؤشراته
استعمال المعطيات المناسبة -  
اختيار العملية المناسبة -  
         إعطاء مدلول لنتيجة عملية                                        -
- ...  

 1 التأويل المالئم

أعداد فأكثر 3ترتيب  -  

انجاز عملية طرح )دون زيادة( -  
                                                          انجاز عملية جمع -

-  ...   

 2 صحة الحساب

  حساب مبلغ مالي ممثل بالقطع النقدية -
            تمثيل مبلغ مالي ممثل بالقطع النقدية                           -
             تكميل مبلغ مالي ممثل بالقطع النقدية                         -
-     ...  

ستعمال اال
الصحيح لوحدات 

 القيس
3 

موقع شيء بالنسبة إلى شيء آخر في الفضاءتحديد  -  
رسم الخطوط -  
             رسم المضلعات                                                -
-    ...  

استعمال 
خاصيات 
األشكال 
 الهندسية

4 

تصنيف عناصر حسب أكثر من خاصية -  
نجاز عملية جمع أكثر من عددينا -  
                                         التحقق من صحة النتائج           -
                                           استخدام أكثر من تمش للحل     -
إنتاج إجابة لفظية                                                            -
                                              الرسوم الهندسية               -
طرح سؤال مناسب لوضعية و اإلجابة عنه                               -
تقديم معطيات وضعية في صيغ أخرى )جدول/مخطط/رسم(            -
- ...  

دقةال  5 



جدول إجمالي لنتائج التقييم :   4-4  

أ السنة الثالثة  

 

المجموع 
 العام

 معيار
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

أسماء بوزيد 1         

أمل الصغير  2         

إيمان بوزيد 3         

أسامة مرزوق 4         

إنصاف الصغير 5         

البحري رمضان 6         

آمال بن خضر7         

مرزوقآدم  8         

الصغير الحاجحسام  9         

الحاج الصغير زكريا 10         

سيرين مرزوق 11         

  الحاج الصغير سمر 12       

عمر مفتاح 13         

مالك بن عمر 14         

منال بريم 15         

مالك الصغير 16         

ندى بريم 17         

وائل مرزوق 18         

إبراهيم محمد 19         

شهاب مرزوق 20         

موسى شعيب 21         

محمد الصغير 22         
 

 



جدول إجمالي لنتائج التقييم :   4-4  

ب السنة الثالثة  

 

 

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

أسامة بريم 1         

أيمن مفتاح 2         

أسامة محمد 3         

جاسر محمد 4         

جاسر عمر 5         

حاتم عمر 6         

سمية خضر 7         

سندس العباسي 8         

شيماء مصطفى محمد 9         

شيماء منجي محمد 10         

شيماء مطاوع 11         

مريم مطاوع 12         

نورس الرياحي 13         

هاجر بن يحى 14         

هبة خضر 15         

هديل مرزوق 16         

هديل بن محمد 17         

وسيم محمد 18         

وسيم مطاوع 19         

عالء مرزوق 20         

سوار محمد 21         

 

 



جدول النسب المائوية :   4-5  

 

 السنة الثالثة أ

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

 انعدام التملك     

 دون التملك األدنى      

 التملك األدنى     

 التملك األقصى     

 النسبة المائوية     

   

 السنة الثالثة  ب

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى
4معيار 3معيار  2معيار  1معيار   

التملك انعدام       

 دون التملك األدنى      

 التملك األدنى     

 التملك األقصى     

 النسبة المائوية     

 

 

 

 

 

 

 تحسب أعداد التالميذ في كل معيار وفقا لكل مستوى تملك

 



   أ السنة الثالثةجدول تعيين األخطاء :                           4-6

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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ب السنة الثالثةجدول تعيين األخطاء :                           4-6  

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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  األداء المنتظر:5-1

 

 

الكفاية المستهدفة:5-2  

 

   

 

ضمن وضعيات تعرض عليه المتعلم  ستدلفي نهاية الدرجة األولى،ي
      بالسور و اآليات القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة المكتسبة على: 

باهلل و الرسول و نعمة على اإلنسان.                              اإليمان  -
والمجتمع.  آداب البيت و المدرسة -  

يستدل المتعلم ضمن وضعيات دالة بالسور القرآنية  -
)الفاتحة،الفيل،الهمزة،العصر،التكاثر،القارعة،العاديات،الزلزلة،القدر،العلق( 
واآليات المدروسة على قدرة هللا و نعمه على اإلنسان ذاكرا قواعد التعايش 

 السلمي في البيت و المدرسة والمجتمع.
يعدد قواعد الخمس. -  



: امؤشراته و كتابيلا التقييم معايير5-3  

 بعض مؤشراته
نص 
 المعيار

 المعيار

احترام التعليمة عند االنجاز. -  
إنتاج الحد األدنى المطلوب من حيث حجم الخطاب. -  
استعمال الرصيد اللغوي المطابق للمقام. -  

يفهم 
 الوضعية

1 

.يستدل -  
.يبرر -  
                                                        .يقارن -
          يميز.                                                -
        يقدم أمثلة.                                            - 
- ...  

يحلل 
 الوضعية

2 

.يبدي رأيا -  
يتخذ موقفا.  -  
- ...  

يقيم 
المواقف و 
 السلوكات

3 

   جدول إسناد األعداد للتقييم الشفوي 5-4

(**)3مع  

 التالوة السليمة

  معايير الحد األدنى

التالوة          2مع

 الخاشعة
(*)1مع  

 الحفظ

(---انعدام التملك    ) 0 0 0  

(--دون التملك األدنى)+ 2.5 2.5   

(-األدنى    )++ التملك 5 5 2.5  

 التملك األقصى  )+++( 7.5 7.5 5

( نقطتان و نصف 2.5من استظهر الجزء األول من السورة استظهارا صحيحا تسند إليه) -(*)  

( خمس نقاط5من استظهر الجزأين األولين من السورة استظهارا صحيحا تسند إليه) -     

( سبع نقاط و نصف 7.5تسند إليه) من استظهر كامل السورة استظهارا صحيحا -     

(نقطتان و نصف 2.5من تال الجزء األول من السورة تالوة سليمة تسند إليه) -(**)  

( خمس نقاط5من تال الجزأين األولين من السورة تالوة سليمة تسند إليه) -      

( سبع نقاط و نصف       7.5من تال كامل السورة تالوة سليمة تسند إليه) -     



جدول إجمالي لنتائج التقييم الشفوي :  6-4  

أ السنة الثالثة   

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
2معيار 1معيار   

أسماء بوزيد 1       

أمل الصغير  2       

إيمان بوزيد 3       

أسامة مرزوق 4       

إنصاف الصغير 5       

البحري رمضان 6       

آمال بن خضر7       

آدم مرزوق 8       

الصغير الحاجحسام  9       

الحاج الصغير زكريا 10       

سيرين مرزوق 11       

  الحاج الصغير سمر 12     

عمر مفتاح 13       

مالك بن عمر 14       

منال بريم 15       

مالك الصغير 16       

ندى بريم 17       

وائل مرزوق 18       

إبراهيم محمد 19       

شهاب مرزوق 20       

موسى شعيب 21       

محمد الصغير 22       

 

 

 



جدول إجمالي لنتائج التقييم الشفوي :   6-4  

ب السنة الثالثة  

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
2معيار 1معيار   

أسامة بريم 1       

أيمن مفتاح 2       

أسامة محمد 3       

جاسر محمد 4       

جاسر عمر 5       

حاتم عمر 6       

سمية خضر 7       

سندس العباسي 8       

شيماء مصطفى محمد 9       

شيماء منجي محمد 10       

شيماء مطاوع 11       

مريم مطاوع 12       

نورس الرياحي 13       

هاجر بن يحى 14       

هبة خضر 15       

هديل مرزوق 16       

هديل بن محمد 17       

وسيم محمد 18       

وسيم مطاوع 19       

عالء مرزوق 20       

سوار محمد 21       

  



:  الكتابي جدول إجمالي لنتائج التقييم  7-4  

أ السنة الثالثة  

 

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
3معيار 2معيار  1معيار   

أسماء بوزيد 1        

أمل الصغير  2        

إيمان بوزيد 3        

أسامة مرزوق 4        

إنصاف الصغير 5        

البحري رمضان 6        

آمال بن خضر7        

آدم مرزوق 8        

الصغير الحاجحسام  9        

الحاج الصغير زكريا 10        

سيرين مرزوق 11        

  الحاج الصغير سمر 12      

عمر مفتاح 13        

مالك بن عمر 14        

منال بريم 15        

مالك الصغير 16        

ندى بريم 17        

وائل مرزوق 18        

إبراهيم محمد 19        

شهاب مرزوق 20        

موسى شعيب 21        

محمد الصغير 22        
 

 



جدول إجمالي لنتائج التقييم الكتابي :   7-4  

ب السنة الثالثة  

 

المجموع 
 العام

معيار 
 التميز

 المجموع
 معايير الحد األدنى

 اسم التلميذ و لقبه
3معيار 2معيار  1معيار   

أسامة بريم 1        

أيمن مفتاح 2        

محمد أسامة 3        

جاسر محمد 4        

جاسر عمر 5        

حاتم عمر 6        

سمية خضر 7        

سندس العباسي 8        

شيماء مصطفى محمد 9        

شيماء منجي محمد 10        

شيماء مطاوع 11        

مريم مطاوع 12        

نورس الرياحي 13        

هاجر بن يحى 14        

خضرهبة  15        

هديل مرزوق 16        

هديل بن محمد 17        

وسيم محمد 18        

وسيم مطاوع 19        

عالء مرزوق 20        

سوار محمد 21        

 

 

 



جدول النسب المائوية :)التقييم الكتابي(  8-4  

 

 السنة الثالثة أ

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى

2معيار 1معيار    

التملك انعدام     

 دون التملك األدنى    

 التملك األدنى   

 التملك األقصى   

 النسبة المائوية   

   

 السنة الثالثة  ب

معيار 
 التميز

  معايير الحد األدنى

2معيار 1معيار    

 انعدام التملك   

 دون التملك األدنى    

 التملك األدنى   

 التملك األقصى   

 النسبة المائوية   

 

 

 

 تحسب أعداد التالميذ في كل معيار وفقا لكل مستوى تملك



   أ السنة الثالثةجدول تعيين األخطاء :                           9-4

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................... 
...........................  
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ب السنة الثالثة                          جدول تعيين األخطاء : 9-4  

 الخطأ المعيار المؤشرات التالميذ المعنيون تأويل الخطأ
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.......................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

                                           مخطط الوحدة صفر      *

                                              مذكرات عالجية في:  *

 التواصل الشفوي                                                  -          

 القراءة                                                             -          

 اإلنتاج الكتابي                                                     -          

    الرياضيات                                                      -          

التربية اإلسالمية -            

 



 

 

 التشخيصيتقييم ال

 

 السند المعايير  النشاط

 
 تواصل شفوي 

 
 : المالئمة : احترام التعليمة عند اإلنجاز  1مع

 : التنغيم : احترام التنغيم المناسب للمقام  2مع

: اإلنسجام : إنجاز العمل اللغوي الموافق                                       3مع 
 للمقام    

اق : استعمال أدوات الربط استعماال   : اإلتس 4مع 

 سليما 
 : الثراء : استعمال معجم متنوع  5مع 

 
هد " اشم3شريط من 

 " الهدية 

 
 قراءة 

 
 : القراءة الجهرية : اإلسترسال  1مع

: معالجة النص :                                    2مع

اإلجابة شفويا أو كتابيا عن أسئلة تتعلق  –أ 
 النص وبمكونات السرد بمعاني 

 تعرف مرادف مفردة أو ذكره  –ب 

 ستدالل استخراج قرائن من النص لإل  -ج 
 اإلستناد إلى تجربة ذاتية ب: إبداء الرأي  3مع 

 
 " الهديةنص " 

قراءة جهرية + 

 معالجة النص 

 

 انتاج كتابي 

 

 : المالئمة : توافق المنتوج مع التعليمة  1مع 

لنص :  استعمال الروابط : سالمة بناء ا 2مع
 استعماال سليما 

: ثراء اللغة والطرافة : استعمال معجم  3مع 

 فصيح 
 : المقروئية : استرسال الكتابة  4مع 

 

تكوين نص انطالقا 

من معاني + استعمال 
 ادوات الربط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 المعلمة : منية قوبعة المدرسة : حي المعز 

 

 ( اج كتابيإنت)  التقييم التشخيصي  

 

 

 
 المعلمة : منية قوبعة المدرسة : حي المعز 

                           

 .....االسم واللقب : ..................................................................    السنة الثالثة

  المعايير   

 سرديا أالحظ المــشاهد و أنتج نصا*         
 

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

 

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

 

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

 

 

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

  

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 األعداد

 

 

 

 

 

 

 

 1مع 

 

 

  

 

 2مع 

 

 

    

 3مع

 

 

    

 

 

 

 

 

 4مع

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

5 



 ) قراءة وفهم ( التشخيصي التقييم

 ..........اإلسم و اللقب   ...........................................................السنة الثالثة :.......
 

 النص :  أقرا

تعزف ، إنما هي لعبة موسيقية هدية نجاحي ليست كرة تنط ، وال دمية تتكلم وال آلة 

رأيتني مهندسا ،، ولما عرفت أسرارها تركيبية متنوعة القطع . تعرفت أجزاءها 

أوزع بينها أشخاصا  ثممصنعا ،و أهيئ حديقة  وأقيمبيتا ، و أمد جسرا ،  أشيدصغيرا 

 تطيب فيها الحياة .،فإذا هي مدينة صغيرة ، كثيرة الحركة وشاحنات ارات ، وسي
  أكمل  – 1 المعايير

 ........................................................ تلقى الطفل هدية بمناسبة

 األعداد

  أ2مع

1 

 

    

 ج 2مع

 

 : أكـتب قرينة من النص تؤكد صحة إجابتي – 2

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

 

1.5 

 

 

 أ2مع  

 أمام كل ما صنعه الطفل  :)×( أضع عالمة  – 3

 )        ( اجسربنى *    )    (  بنى مدرسة)    (   *  مصنعابنى )    (     *   بنى بيتا*   

1 

 

 

   

 ج2مع

 

 : أستخرج من النص قـرينة تؤكد إجابتي السابقة – 4

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

  

 

1.5 

 

 

    

 أ2مع

 " أكتب " نعم " أم "ال - 5

 .  قام الطفل بمحاوالت قبل الشروع في بناء المدينة*     

 

1 

 

 

 ج2مع

 : أكـتب جملة من النص تؤكد صحة إجابتي - 6

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

 

1.5 

 

 

    

 ب 2مع

 

 ب2مع

 

 ب2مع

 أعوض المفردة المسطرة بأخرى لها نفس المعنى  – 5

بها بيوتا ومصانع فإذا هي مدينة  أشيدة تركيبية بل هي لعب ينطهديتي ليست أرنبا 

 فيها الحياة . تطيب

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

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

 

 

 

1.5 

 

 3مع
 أمام كل فائدة جناها الطفل من اللعبة التركيبية )×( أضع العالمة  – 6

  اإلعتماد عن النفس*            القدرة على اإلبتكار*         االنشغال عن الدروس* 

 

3.5 



 

 أين زبيدة ؟

.في ذلك  تنقلت زينب في الساحة بين األصحاب . سلم األصحاب بعضهم على بعض

 الحين ، اقترب صابر من زينب وقال : 

 يا زينب أين صديقتنا زبيدة ؟ 

 قالت زينب :

 أال تعلمون ؟ زبيدة انتقلت مع أسرتها إلى بنزرت . -

 قال صابر: 

 نرسل إليها بطاقة ، ونسألها عن مدرستها الجديدة . 

 

 3لمجموعة ا                            2المجموعة       1المجموعة    

 

 أستخرج من النص  أمام )× ( أضع العالمة -1  بمفردات    أكمل الجدول -1

  قرائن تدعم ما يأت المناسبة للنصاإلفادة                         من النص 

من األفكار         *انتقلت زينب إلى بنزرت    ز ص س  

زرتنقلت زبيدة في الساحة           *رحلت زبيدة إلى بن*    

* بحث صابر عن زبيدة            ............................    

   

 ............................ أربط بما يناسب :-2  

  زبيدة                          

......... 

......... 

........ 

.......... 

.......... 

....... 

...... 

...... 

........ 

........ 

........ 

 

 صابر زينبسأل  *سأل صابر        األصدقاء                                               

 ............................ زينب                          أكمل بالحرف المناسب  -2

  صديقته بحث ....بر عن 

   أكمل :  -3....بيدة في .....حة المدرسة 

 *سيسأل األصدقاء    اقترح صابر على أصدقائه  فما وجدها بين األصحاب 

 زبيدة عن مدرستها  أن ......................... 

 الجديدة  أكمل بمفردة مناسبة -3

 ............................ ................................ من النص 

  تسلمت ............ البطاقة 

 ............................. : أشطب الخطأ-4 ففرحت ثم كتبت رسالة 

 وجد صابر زبيدة  .................وحدثت 

 ........................... بحث صابر عن زينب  الجديدة  ................عن 

 بحث صابر عن زبيدة  



 مقلمة أمين 

ها احتفل أمين بعيد ميالده التاسع ، فأهدى له أبوه محفظة أقالم جديدة . سعد أمين ب

وقال : " ما أجمل هذه المحفظة  وما أزهى ألوانها " ثم اخذ مقلمته الخشبية وخاطبها 

 :" أما أنت فمكانك في خزانة اللعب . لم أعد أحتاج إليك . وداعا يا مقلمتي  وداعا ." 

حزنت المقلمة حزنا شديدا وقالت في نفسها :" ما أقسى قلبك يا أمين . لماذا تحبسني 

المظلم ؟ ألم أكن رفيقتك إلى المدرسة سنتين كاملتين ؟ ألم أرافق اباك في هذا المكان 

 السنين الكثيرة عندما كان تلميذا ؟ سامحك هللا يا أمين ."

 

 3المجموعة                             2المجموعة       1المجموعة 

 

 نص أستخرج من ال أمام )× ( أضع العالمة -1أكمل الجدول بمفردات      -1

  قرائن تدعم ما يأت من النص                         اإلفادة المناسبة للنص

من األفكار         شرى األب ألمين مقلمة *   ج خ ح  

تخلى أمين عن المقلمة*               المت المقلمة أمينا *     

............................           تخلى أمين عن المقلمة *     

   

 ............................ أربط بما يناسب :-2  

   سنتين                                 

 * المت المقلمة أمينا   رافقت المقلمة أمينا     سنوات   

 ...........................      سنة                          

......... 

......... 

........ 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

....... 

...... 

...... 

........ 

........ 

........ 

 

                ..........................                         أكمل :  -3                                       

                      دما تخلى أمين عن مقلمته عنأكمل بالحرف المناسب       -2

 ........................... ................................... أ....ذ أمين المقلمة الـ...شبية 

   ووضعها في ...زانة اللعب    

                           *رافقت المقلمة أبا أمين     .................................  .فـ...زنت حزنا شديدا 

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

  أشطب الخطأ :-4 أكمل بمفردة مناسبة -3

 ............................ وضع أمين المقلمة في الخزانة                      :من النص 

  بالمقلمة فرح أمين       في  القديمةبقيت المقلمة 

 ألب أمين  كانت المقلمة ......... وحيدة حزينة حتى   

 ............................. أهدى األب ألمين محفظة  فسدت ........األقالم فـ......

   أمين المقلمة واعتذر إليها 



 تزيين القسم  

 انقسم التالميذ إلى ثالثة فرق .

 قالت بثينة : "فريقنا يجمع صورا . " وقال منذر:" وفريقنا يفرزها ."وقالت المعلمة :

 ".  علقها بالحائط مع الفريق الثالث"وأنا أ 

 بدأ األطفال يعملون .هذه تقص ، وهذا يفرز ، وتلك تعلق .

نظر األطفال إلى عملهم ، ونظر أحمد معهم وقال : " زينا اليوم قسمنا وبعده نزين 

 رواق المدرسة .

    

 3المجموعة                             2المجموعة       1المجموعة 

 أستخرج من النص  أمام )× ( أضع العالمة -1ل الجدول بمفردات      أكم-1

 يقرائن تدعم ما يأت من النص                         اإلفادة المناسبة للنص

من األفكار         علق الفريق الثاني الصور *   ف ث ذ  

ساعدت المعلمة          *         فرز فريق منذر الصور*  

لمعلمة التالميذ       ا لتالميذ                     ساعدت ا*    

     

                   .........              أربط بما يناسب :-2     

    علق الصور                         

                         ...      فرز الصور        فريق بثينة    

  قص الصور   

                             انضمت المعلمة إلى                         

......... 

......... 

.......... 

....... 

...... 

...... 

........ 

........ 
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 شيزاس تىفارس

 المدرسة االبتدائية سهلول 
 1الّسنة الّثالثة 

 2006 / 2007 

ذقييى انّثالثي األّول 

 في 

 اإلنراج انكراتي 

: اإلسى وانهقة
 ...................................

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

 

        

  أذأّيم انًشاهذ و أعّثز عنها يسرعًال أدواخ انّزتط و،فـ، ثّى، تعذ أٌ ، قثم أٌ 

: يسرعينا تاألفكار انرانّيح

. فرر انًذياع نسًاع تزنايح األطفال- 

. اكرشاف عطة تانًذياع- 

. يعاندح انًذياع و يساونح إصالزه- 

. فزذ األو كثيزا عنذيا ندسد اتنرها في يساونرها- 

 .عىدج األب و إعاليه تانخثز- 

    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  1يعـ

 نـــــــــا

 

 

  2يعـ

 نـــــــــا

 

  3يعـ

 نـــــــــا

 

 

  4يعـ



 شيزاس تىفارس

 
 4يعـ   3يعـ  2يعـ 1يعـ  درخاخ انّرًهك

 0 0 0 0 انعذاو انرًهك

 2 1.5 1.5 2 دوٌ انّرًهك األدنى

 3 3.5 3.5 4 انّرًهك األدنى

 5 4.5 4.5 6 انّرًهك األقصى

 



 



 الثالثتقييم مآتسبات التالميذ في نھاية الثالثي 
2009-2008  

المدرسة االبتدائية الخاصة  الثالثة السنة 

 "نور المعارف"
العدد   إنتاج آتابي: الماّدة 

20
 

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

 
عاد الفرخ الصغير إلى أّمه عند غروب الشمس فحّدثھا عن رحلته من  : السند

  .اجل اآتشاف العالم
  

  .أنتج نّصا سردّيا يتضّمن حوارا دار بين الفرخ الّصغير وأّمه : التعليمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

  1معـ 

  2معـ 

1عتبة

 3مـعـ 

2عتبة

  4معـ 



  

 

 

  

  

 معيار التميز  معايير الحد األدنى 
2مـعـ  1مـعـ   4ـ مـع  3مـعـ    

1عتبة  0 0 0 انعدام التملك 2عتبة    

 1 2 2 دون التملك األدنى

 2 4 4 التملك األدنى

 3 6 6 التملك األقصى

 من 

2 إلى 0  

 من

3 إلى 0  

 



 



 شٕشاص ثُفبسط

 اىمذسعخ االثزذائٕخ عٍيُه 

" 1"اىّغىخ اىّثبىثخ 

2006 / 2007 

 امتحان الثالثي األّول يف ماّدة القراءة

: االعم َ اىيقت

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

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

 

 َىِجَظ َعبمٓ  ِمئـَْضَس اىَعَمِو ََحَمَو َعْطَو اِىنْيِظ اِىّزْ أَعَذُي اىَجِبسَحَخ 

َََعَذ أَثبُي  . ََ َخَشَجِ ىَُٕنيَِّظِ عَٕبَج اىَحذَٔقِخ َمَمب 

ََ َشَشَعِ فٓ اىَعَمِو  مَبَن َُٔمِشُس .َغَمَظ اىُفْشَشبَح ِفٓ َعِبِئو اِىنْيظ اأَلْثَِٕض 

ََُسِاء  ََاِىحِٕه ََٔزَشاَجُعِ إَىّ اى َْٕه اِىحِٕه  ََ ِشَمباًلِ ثِجٍذ ََ َحَزٍس ََث اىُفْشَشبَح َِٔمًٕىب 

ََٕزَأَمَو اىطِّاَلَء . ِى

ََُّقَف َ َّقبَه ًُ ُشْنشْ َفَز ًِ َصِذَٔق َْٕف َأْوَذ َٔب َعبِمٓ ؟َمبَرا َرْفَعُو؟ » :َمَش ِث « َم

ََ َّقبَه  : ِاْعَزَذاَس َعبِمٓ ُمْجَزِغًمب 

َُ َأْوَذ - ٌُ . ُأَمِيُظ اىِغَٕبَج َمَمب َرَشِ !...َأ

 َأَرْغَمُح ِىٓ َأْن ُأَعبِعَذَك؟ -

َٕبَثَل - َُِس ِث  .َأْخَشّ َأْن ُرَي

 .َحَغًىب َعَأُعُُد ِإَىّ اىَمْىِضِهِ أُلَغَِٕشِ ثَٕبِثٓ  -

َََىْم ََٔنْذ َُٔمِشُس اىُفْشَشبَح َحَزّ   ًِ َشَشَع ُشْنشِْ فٓ اىَعَمِوِ إَىّ َجِبوِت َصِذِٔق

ًُ َىْم ََٔزَأَفْف َثْو  ََ َىِنَى  ، ًِ ًِ َّقَطَشاُد اىِنْيِظ َفَنبَدْد ُرَغِطٕ ٍِ ََْج َرَىبَثَشْد َعَيّ 

ًُ ٍََش ...ََاَصَو َعَمَي َََىَمب َجَف اىِطاَلُء َظ ََُىَذِان ِمْه َرْنِيِٕظ اىِغَٕبِج  َفَشغَ اى

 .اىِجَذاُس َأْثََٕض َوبِصًعب
 

 

 

 

 أ 2معـ 

 لــــلــــلــــا

 

 

 

 

 

 

 

 أ 2معـ 

 لــــلــــلــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 ●                                                         ًِ ىٕىِفَز َطَيَت َأِثٕ

َََعَذ أثبُي ثزىل●●      َمَيَظ َعبمٓ ِعَٕبَج اىَحِذَٔقِخ   ًُ  ألَو

● 

 

2 

ََٕزَأمَََّو اىطِّاَلَء ََُسِاء ِى .        َرَشاَجَع َعبِمِٓ إَىّ اى

.       َُٔمشُِّس َعبمٓ اىُفْشَشبَح ِثَحزٍَس

       َحَمَو َعبِمٓ َعْطَو اِىنْيِظ



 شٕشاص ثُفبسط

 

 

 

 

 

 ب 2معـ 

 لــــلــــلــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج 2معـ 

 لــــلــــلــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3معـ 

 لــــلــــلــــا

3 

ََُسِاء ََٕزَأمَََّؤََزَشاَجُعِ إَىّ اى .  اىطِّاَلَء ِى



َٕبَثَل َأْخَشّ َُِس ِث . َأْن ُرَي



 ًُ ًَُىْم ََٔزَأَفْفَىِنَى ََاَصَو َعَمَي . َثْو 



4

5

 

 

 

 
 اثذاء اىشأْ

3معـ   

 اعزخشاج ّقشائه

  ج2معـ 

 رعشف مشادف ميمخ

  ة2معـ 

اإلجبثخ عه أعئيخ رزعيق 

 ثمعبوٓ اىىص

أ2معـ  

 

 - - -    إجبثخ خبطئخ     0 0 0 0

- - + دَن اىزميل األدوّ   1 1 2   

-  + + اىزميل األدوّ        2 3 2 4 3  

+ + +اىزميل األّقصّ      4 5 6 3 6 5  

 



المدرسة االبتدائية الخاصة

  "نور المعارف"

 الثانيتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2010-2011   

 السنة الثالثة  

العدد    قراءة وفهم :الماّدة
20

  

    :االسم و الّلقب 

  

  

  : النص

  

الخضراء تبحث بين  خرجت النملة في الّصباح الباآر إلى الحقول

  .الّسنابل الّصفراء الّذهبّية عّلها تظفر بحّبات قمح آي ُتخّزن مؤونة الّشتاء

التفتت يمينا و يسارا فلم تلمح صديقها الّصرار الذي آان يجلس آّل يوم 

على غصن شجرة ينشد أعذب األلحان فاحتارت الّنملة ثّم أسرعت إلى منزله 

طريح الفراش يئّن و يتأّوه و قد ارتفعت درجة  لتستجلي األمر فوجدته

صه و لّما حضر جّس نبضه و استمع إلى فاستدعت الّطبيب آي يفح. حرارته

  .دّقات قلبه ثّم حّرر له وصفة الّدواء و قبل أن يغادر تمّنى له الّشفاء العاجل

  

  

  

  

  



المدرسة االبتدائية الخاصة

  "نور المعارف"

 الثانيهاية الثالثي تقييم مكتسبات التالميذ في ن
2010-2011  

 السنة الثالثة  

العدد    قراءة وفهم: الماّدة 
20

  

    :االسم و الّلقب 

  

  :األسئلة

  :ِهِب ْتاَمي قََالتأو الَعَمَل ة يَِّصْخلشَّا اِغَري الَفِف ُبُتْآَأ -1

  العمل الذي قامت به  الشخصّية

  ......................................................  النملة

  ينشد أعذب األلحان  ..................

  .......................................................  ّطبيبال

  

 :لزمنافي ها تعاقبحسب  أرتب األحداث –2

  .لالطمئنان على حاله زيارة الصّرار  

  .خروج النملة لتجمع مؤونة الشتاء

  .استدعاء الّطبيب ليفحص المريض

  .أربط آّل حدث بالمكان الذي وقع فيه -3

 البحث عن حّبات القمح   في منزل الصّرار  

 إنشاد أعذب األلحان        شجرةعلى غصن  

          فحص المريض   في الحقول  

  

  :معنىبأستخرج من النص مفردات  – 4

  = .................................ُتبصر 

  = ..................................تفوز 

   = ..................................يتأّلم 

  

  

  

  أ 2معـ 

  ب 2معـ 

  أ 2معـ 

  أ 2معـ 



  :األفكار التالية قرائن تدّعمعن أبحث في النّص  -5

  الّنملة بجّد  آّدتعمل . 

  .............................................................................................القرينة

 الحظت النملة تغّيب الصّرار. 

  .............................................................................................القرينة

 الصّرار من المرض ىيشك. 

  .............................................................................................القرينة

  و لماذا؟ ؟ا رأيك في موقف الّنملة من الصّرارَم -6

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

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

  ؟ينصح الّطبيب الصّرارسحسب رأيك بماذا 

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

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

1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    
  0من 1.5 2,52 2 1,5 1 0,5  دون التملك األدنى

  
2.5  

  0من
  

2.5 
  3 4  3  التملك األدنى
 4.5 6  4.5  4  3,5  التملك األقصى

 
 

   3معـ 
1عتـ

   3معـ 
2عتـ

  ج 2معـ 



  تقييم مآتسبات التالميذ في نھاية الثالثي الثاني
2009-2008 

المدرسة االبتدائية الخاصة  السنة الثالثة 

 "نور المعارف"
العدد   قراءة وفھم: الماّدة 

20
 

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

 

  

  

   :النص

. الصغير يرعى العـشب األخـضر ويتجـّول بـين األشـجار      خرج الجدي األبيض    

فتـسّلل خلـسة   . فجأة خطر بباله أن يتقّدم في الغابة آي يآتشف عالمـا جديـدا ال يعرفـه              

انــدهش لآثافــة أشــجارها . ودون أن تــتفّطن لــه أّمــه وبــدأ يتوّغــل فــي أعمــاق الغابــة 

ھـا وآـان آّلمـا يتقـّدم إال ويـزداد شـوقه آـي يـصل إلـى                   وتشابآھا وانبھر بجمـال نباتات    

آخرها، لم يحّس أّنه آان يبتعد عن أّمه وإخوتـه، آانـت الرغبـة تدفعـه إلـى االآتـشاف                    

والشوق إلى التحّرر، وعندما انحدرت الّشمس إلى المغيب تمّلآه شعور غريـب أحـّس         

يـه فـسالت الـّدموع مـن        برغبة في العودة إلى أّمه وبحنين يشّده إلى وآره الـذي ولـد ف             

  ...عينيه ورّق قلبه الصغير فوقف حائرا



  

المدرسة االبتدائية الخاصة  السنة الثالثة   تقييم مآتسبات التالميذ في نھاية الثالثي الثاني

 "نور المعارف"
العدد   قراءة وفھم: الماّدة 

20
 

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

  

  األسئلة

  ) أمام اإلجابة الصحيحة xأضع عالمة( أين تدور أحداث النص؟ -1

  الحقل الّصغير في       الغابة في        المنزلحديقة في 
  

   أمام اإلجابة الصحيحة x أضع عالمة-2

 ق الغابة تسّلل الجدي الصغير خفية إلى أعما ♦

 استأذن الجدي أّمه قبل أن يتوّغل في الغابة  ♦

  فرح الجدي الّصغير عندما انحدرت الّشمس إلى المغيب  ♦
  

 أرتب األحداث حسب ورودها بالنص –3

   الرغبة في العودة إلى األم  

  خروج الجدي إلى الغابة آي يرعى العشب األخضر

   التوغل في الغابة الآتشاف أعماقھا 
  

  : ف الجدي الصغير  يتص-4

  بحب المغامرة     باألنانية    بالخوف
  

   لماذا شعر الجدي الّصغير برغبة في أن يتقّدم في الغابة ؟-5

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

  .................................................................. ............................:القرينة

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

   آيف وجد الجدي الّصغير أعماق الغابة ؟-

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

   ..............................................................................................:القرينة

   أ2معـ 

   أ2معـ 

   أ2معـ 

   ج2معـ 



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

   بماذا شعر الجدي الّصغير عند غروب الّشمس ؟-

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

  ................. .............................................................................:القرينة

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

  :في النص مفردات بمعنى  – 6

  .... = ..................................جال -  

  ....= .................................خفية  -  

   = ...................................جبأع -  
  

   الجدي الّصغير ؟ ولماذا ؟ ما رأيك في تصّرف -7

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

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

  .  لو آنت مآانه هل تقدم على ما فعله ؟ ولماذا ؟-

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

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

  .  بماذا تنصح الجّدي؟-

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

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

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى 

 2مـعـ   أ2مـعـ  
3مـعـ   ج2مـعـ  ب  

1عتبة  0 0 0 انعدام التملك 2عتبة   3عتبة    

 1،5 1،5 2,53 11,52 0,5 دون التملك األدنى

 3 3 4 التملك األدنى
   

 5 4,5 4,5 6 5,5 5 4,5 التملك األقصى

 

   ج2معـ 

 3مـعـ 

  1عتبة 

  2عتبة 

  3عتبة 



المدرسة االبتدائية الخاصة   السنة الثالثة  الثالثتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 

العدد    قراءة وفهم :الماّدة   "نور المعارف"
20

  

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

 

  

   :النص

انضممت إلى نادي االعالمّية حيث قضيت أسبوعا كامال وأنا أشـاهد رفـاقي             

شاشة صـغيرة ولوحـة بهـا    : العجيب يتخاطبون ويتعاملون بالحاسوب هذا الجهاز     

عديدة فازدادت رغبتي كـي     أزرار ناتئة تحمل حروفا وأرقاما وصندوق به أقراص         

هذا أتساعدني على التعامل مع     "فتقّدمت من المنشّط قائال     . أتعلّم التعامل مع الحاسوب   

اقترب منّي وشغّل الحاسوب فلمعت الشاشة أمامي وبـدأ يالمـس الفـأرة             " الجهاز ؟ 

وينطق بجمل أجهد نفسي كي افهم بعضها ثّم ضغط على زّر فظهر على الشاشة عالم               

بدأ الحاسوب  ولّما اخترت األرنب    " اختر حيوانا "في ألوان زاهية والجملة     ت  الحيوانا

  ...يقّدم معلومات حول أنواعها وأين تعيش وطريقة غذائها

لـم  بقيت مذهوال من كّل هذه التفاصيل التي أحضرها في رحلة بحثـه التـي               

  .تستغرق سوى بعض الدقائق



  

المدرسة االبتدائية الخاصة   السنة الثالثة  الثالثتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
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  .............................................................  .....................................................:االسم و الّلقب 

 

  األسئلة

  الحدث الذي قامت بهأآتب في الجدول اسم الشخصّية أو  -1

  الحدث   الشخصية

.........................................................................  المنشط 

..  

  یتعاملون مع الحاسوب  .................................

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

.  

  اآتشف معلومات حول األرنب

  

  الفكرة الرئيسية في النصمام  أ xأضع عالمة -2

   األطفال يتعاملون مع الحاسوب -

   المنّشط یساعد الطفل على معرفة الحاسوب -

   تعّلم الطفل آيف یتعامل مع الحاسوب ليكتشف المعلومة -
  

  ؟ أرّتب األحداث التالية حسب ورودها في النص  - 3

  . الحاسوب یقّدم معلومات عن عالم الحيوان-  

  یتعاملون مع الجهاز العجيب فال  األط-  

   انضممت إلى نادي اإلعالمية -  

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

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

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

  : ابحث في النص عن آلمات بمعنى  – 4

  = .................................. آبرت -

   أ2معـ 

أ2معـ



   = ................................. یحّرك-  

  = ................................... مندهشا -  

  قرائن تدّعم األفكار التالية  استخرج من النص -5

 .شعر الكاتب برغبة في معرفة الحاسوب -

  .................................: .............................................................................القرینة

 . حاول المنشط أن یشرح للطفل آيفية التعامل مع الحاسوب-

  : ..............................................................................................................القرینة

  .يزقّدم الحاسوب معلومات عن عالم الحيوان ي وقت وج -

  : ..............................................................................................................القرینة
  

  ولماذا ؟ آيف یبدو لك موقف الكاتب من الحاسوب ؟ – 6

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

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

حيوان من الحاسوب ما رأیك في هذا االختيار وماذا تزّود الطفل بمعلومات عن عالم ال

   أخرى للبحث ؟تعتمد أنت آوسيلة

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

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

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

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

  

  

ألدنىمعایير الحد ا    معيار التميز 
3مـعـ ج 2مـعـ ب 2مـعـ   أ2مـعـ     

1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

 1،5 1،5 3 2 1  دون التملك األدنى

  3 3  4  التملك األدنى

 4,5 4,5  6  5 4,5  التملك األقصى

 من

2 إلى 0  

 من

3 إلى 0  

 

ب2معـ

  ج2معـ 

1عتبة

3معـ

2عتبة



المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  السنة الثالثة  قييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األولت

العدد    قواعد لغة   :الماّدة 
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  ..................................................................................................................  :االسم و الّلقب 

 
  

   )#(أحدد جمل النص بوضع العالمة  )1

وفحص أقبل الّطبيب ثّم فتح حقيبته على عجل وأخرج محرارا وسّماعة ثّم جّس نبضي 

  .بلعومي وبعد ذلك آشف عن جسدي

  

  :أآتب مكان النقط الّضمير المناسب ) 2  

  .جئت إلى الشاطئ تستحّم وتنعم بالنسيمات المنعشة................. -  

  . سأآنس الشارع وسأسقي شجيراته........ ........ -  

  هل مازلت تشارآين إخوتك الّصغار لعبهم ؟................  -  

  

  أغّير سناء بمرتضى " زّینت سناء الكبش بمنادیل ملّونة" -) 3  

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

  جعل مرتضى یتحّدث عن نفسه أ -  

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

  :جعل مرتضى وسناء وسالم یتحدثون عن أنفسهم أ -  

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

  

  ةــ - ة –ت : أآّمل بالّتاء المناسبة آخر الكلمات ) 4  

...... على األسعار ثّم اشتر........ بالّدآاآين واطلعـ......... ساميـ........ طافـ  

  ..........للجّد..........هدّیـــ

أ1معـ

ب2معـ

ب2معـ

  ج2 معـ 



  
  :الجملة الّتامة أمام ) x(أضع العالمة ) 5

  نشيطة  البنت -  فكّر رامي في الجواب  -

  بعد أن نجح في اإلمتحان  -  عند غروب الشمس  -

  زرع الفال ح الخضر  -  نام األصدقاء  -

  

  

  

  

  

 معيار التمّيز  معایير الحد األدنى  
ب2مـعـ 2بمـعـ    أ 1مـعـ      ج2مـعـ  

  0  0  0  0  انعدام التملك

 1،5  1 0،5  1،5  2  3  2  1 التمّلك دون األدنى 

  2  3 4  4  التملك األدنى

 3،5 2،5 4،5 6 6 5  التملك األقصى

  
  

أ1معـ



المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

 تقييم مآتسبات التالميذ في نھاية الثالثي الثاني

2009-2008  
  السنة الثالثة

العدد    قواعد لغة: الماّدة 
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 .......: .....................................................................................االسم و الّلقب 

  

  )أعّوض أحمد باألوالد(المضارع في صيغة أخاطب األوالد بھذه الجملة  - 1

  عائلته بعد فوزه في مسابقة أدب الطفل  إلىرآب أحمد القطار و رجع  -

 ...............................................................................غدا أنتم 

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

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

  أحّول هذه الجمل إلى المضارع  - 2  

   .أيامأنت شربت الّدواء والزمت فراشك فاسترجعت صّحتك بعد  -  

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

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

  .أنتما درستما هذه القّصة ثّم آتبتما أهّم األحداث وحفظتما أفضل جملھا -

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

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

  .قرأ رامي قّصة ثّم رسم صورها وعّلقھا في غرفته -

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

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

  :أآمل برسم الوصل على الآلمات المسّطرة  - 3  

رانية آي تشرف على مآتبة  المديرةورّشحت  القسمرامي آي يمّثل  المعلماختار  -

الذي يھدف إلى خلق أدباء  الثقافيفقد شارآوا في بعث هذا المشروع  الّتالميذأّما بقية  المدرسة

  .الآتابو القّصةصغار مبدعين في مجال 

  ب 2معـ 

  ب 2معـ 

  ب 2معـ 

 

 

 

  ب 2معـ 

   2معـ 


