
Ecole primaire privée 
Nour El maaref 

Epreuve d’examen du 1er trimestreClasse 3ème année 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom ……………………………………………………………………….. 

 

Je lis le texte : 

amélie dupré est française. elle habite à paris dans une petite maison. 

autour de sa maison, il y a un grand jardin. amélie a un frère et une sœur. 

elle a aussi un ami italien. il s’appelle mario santini. il habite aussi à paris. Les 

parents d’amélie aiment beaucoup mario. 
 

1- Je barre ce qui est faux. 

- amélie  a deux frères et une sœur. 

- mario est l’ami d’amélie. 

- amélie a un frère et une soeur. 
 

2- Je relie par une flèche  

- français  

- mario santini est    - italien 

      - française 

3- J’entoure les phrases justes : 

- la famille dupré habite une grande maison. 

 - la famille dupré habite une petite maison. 

 - le jardin des dupré est grand. 

 

Niveaux de maîtrise C2 C3 

Aucune maitrise - 0 0 
Maitrise minimale insuffisante + 2 2 
Maitrise minimale ++ 3 3 

Maitrise maximale +++ 5 5 

C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2 C3



Ecole primaire privée 
Nour El maaref 

Epreuve d’examen du 1er trimestreClasse 3ème année 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom ……………………………………………………………………….. 

 

Je lis le texte : 

La famille dupré habite une petite maison. amélie aime 

beaucoup ses parents. elle aime aussi son frère et sa sœur. 

aujourd’hui, c’est dimanche, les enfants ne vont pas à 

l’école. maintenant amélie est dans sa chambre, elle joue 

avec l’ordinateur. bruno et nadine jouent au ballon dans le 

grand jardin. 

le soir, amélie, bruno, et leurs parents jouent aux dominos 

dans le salon. 
- Je réponds aux questions  
 

1- Je barre ce qui est faux. 
- la famille dupré habite une petite maison. 

- dimanche, les enfants vont à l’école. 

- le jardin est grand . 

 

2- Je relie par une flèche  
- la famille joue aux dominos     - dans sa chambre  

- bruno et nadine jouent au ballon     - dans le salon 

- amélie joue avec l’ordinateur    - dans le jardin 

 

3- J’entoure les phrases justes : 

C2

C2

C2

C2

C2

C2



 



Ecole primaire privée 
Nour El Maaref 

Epreuve d’examen du 1er  trimestre 
2009-2010 

Classe 3ème année 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom : 
 

 

 

Je lis le texte : 

 

mario santini est l’ami d’amélie. il est italien. il habite 

une petite maison à paris. dans sa maison il y a deux 

chambres, une cuisine, une salle de bains et un salon. 

dans sa chambre, mario a un lit rouge, un bureau bleu 

et une jolie armoire. autour de sa maison, il y a un 

grand jardin. mario aime beaucoup sa maison.     

 

 

 

 

 



Ecole primaire privée 
Nour El Maaref 

Epreuve d’examen du 1er trimestre 
2009-2010 

Classe 3ème année 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom : 
 
 

 

1/ je colore la bonne phrase : 

• mario est le frère d’amélie. 

• mario habite à paris. 

• la maison de mario est grande. 

2/ je relie par une flèche : 

                                                  * tunisien 

Mario santini est                     * italien 

                                                  *français 
 

 

3/ j’entoure la bonne réponse : 

                                   

   

                                                                                      trois chambres, une cuisine,  

Dans la maison de mario il y a                               une salle de bains et un salon. 
 

 

                                                                                                                                                                                           une cuisine, un salon, une salle 

                                                                                                                                                                                                de bains et deux chambres. 
 

 

 

 

 

C2

C2

C2

C2

C2



 



 Epreuve d’examen du 1er  trimestre 

2011-2012 

Classe 3ème année 

Durée : 60 mn 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom : 
 

Je lis le texte : 

C’est dimanche, Amélie et son frère vont chez leur ami Mario 

pour jouer. 

Les voilà devant la porte. Oh ! les Santini habitent une grande 

maison ! Maintenant, les trois enfants sont dans le salon, ils 

jouent aux dominos. Puis, ils vont dans la jolie chambre de 

Mario. Amélie dit : «  il y a beaucoup de jouets dans 

l’armoire ! » En ce moment, les deux garçons jouent avec 

l’ordinateur, alors qu’Amélie est sur le lit, elle joue avec le 

rebot. Après, Bruno, sa sœur et Mario vont au jardin. 

Mario : - veux-tu jouer avec nous au ballon ? 

Amélie : - non, j’aime regarder les fleurs rouges. 

 

 

 

 



 Epreuve d’examen du 1er trimestre 

2011-2012 
Classe 3ème année 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom : 

 

 

1/ J’entoure la bonne phrase : 

- Les enfants ne vont pas à l’école. 

- Mario va chez les Dupré pour jouer. 

- Amélie, Bruno et Nadine jouent avec Mario. 

2/ je relie par une flèche : 

                 * Le salon 

 Bruno et Mario jouent au ballon dans*   

                 * Le jardin 

 Les enfant jouent aux dominos dans *                       

  *La salle de bains 

 Les deux garçons jouent avec 

l’ordinateur dans *                             

  

                 * La chambre 

 

  3/ Je barre ce qui est faux : 

- Dans la chambre, Amélie joue avec la poupée. 

- Dans la chambre, Amélie joue avec le rebot. 

- Dans le jardin, Amélie joue au ballon.                           

 

 

 

 

 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 



 



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  السنة الثالثة   األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 

العدد    إنتاج كتابي :الماّدة 
20

  

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

 
  

   6      1ة حسب تعاقبها في الزمن من أرتب األحداث التالي 

  "ي تدسرور يا سّي بكّل:" جار واالبتسامة تعلو وجهه أجاب الّن... 

  ورشة نجارة  إلىي ذهبت صحبة أّم

  فأجابني " دي ؟ متى نبدأ العمل يا سّي: " جل سألت الّر... 

  الورشة انبهرت بكل ما يوجد فيها  إلىنظرت ... 

  "جارة أن أعلمك أسماء أدوات الّن نشرع في العمل البّد. ......" ..

  "جارة هل يمكنك أن تعلم ولدي الّن:" دي سّيصباح الخير يا :" وصلنا قالت أمي ... 
  

  بينما –عندما  –بعد أن  –قبل أن  –ثم  –ف  –و : أربط بين هذه األحداث باستعمال أدوات الربط 

   أسطر 3أنتج نهایة مناسبة لهذا النص ال تتجاوز   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ب 2معـ 

  1معـ 

  ج 2معـ 

  4معـ 

  3معـ 

  1عــ 

  2عــ 



  

  

  

  

  

 معيار التميز  معایير الحد األدنى  
ب 2 مـعـ  1مـعـ    ج 2 مـعـ  4ـ مـع  3مـعـ    

1عتبة   0  0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

 1 20,512 0,51 1  دون التملك األدنى
 من 

2إلى  0  

 من

3إلى  0  
  2 3 3  2  دنىالتملك األ

 3 4,5 4,54 4 3  التملك األقصى

 



 

المدرسة االبتدائية الخاصة
  "نور المعارف"

  ولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األ
2009 -2010   

  السنة الثالثة 

العدد    إنتاج كتابي: الماّدة 
20

  

   :االسم و اللّقب 
 
  

ا  أرادت األّم أن تكوي المالبس لكّنها الحظت أّن المكواة :  السند     معّطبة فاقتربت منه

  .ابنتها 

   5 إلى 1أرّتب األعمال التي قامت بها رانية حسب تسلسلها من : 1 التعليمة    

  ال حظت أن أحد األسالك قد فصل من اآللة   .  

  .أسالآهاتفّككها بدأت تتفّقد   

  العمل إلىفجأة أضاءت المكواة و عادت   

  حاولت رانية أن تعيده بحذر  

  :"...ّم و شكرت ابنتها قائلة فرحت األ  

ّربط    :2التعليمة      أدوات ال م -ف-و(أربط بين األحداث ب ل أن -ث د أن -قب و أآمل  ...) بع

  .بقول األّم 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  ب 2معـ 

 

  1معـ 

  ج2معـ 

 

  4معـ 

 3معـ 
  1عتـ

  2عتـ 



 



 



المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  الثالثة السنة   تقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األول

العدد    إيقاظ علمي : الماّدة 
20

  

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

  
  . اصطحاب ابنها إلى حديقة الحيوانات في العطلة قّررت األم  :1عدد السند 

  : 1عدد التعليمة 

  أآمل بحدث دوري أو غير دوري وأعلل إجابتي  :1-1

  .............................................ألّنه ....................................... العطلة حدث  -

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

  .......................................ألّنه ...............................الذهاب إلى الحديقة حدث  -

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

ووصال إلى الحديقة بعد دق صباحا 45وابنها من المنزل على الّساعة التاسعة وخرجت األم 

  .ربع ساعة

  على ساعة ذات خانات ثّم على ساعة ذات عقاربأسجل وقت الخروج  :2-1 التعليمة

  

  

  

  صول أسجل ساعة الو :3-1 التعليمة

  

  

  .أحمد مجموعة من الحيوانات فصّنفها حسب وسط تنّقلهارأى  في الحديقة:  2السند 

  اشطب الدخيل في آل مجموعة : 1-2التعليمة 

  أسد -

  سمك -

  خروف -

  بّط -  

  حلزون -

  ضفدعة -

  عصفور -  

  صقر -

  دجاجة -

 ل في الجوحيوانات تتنق   حيوانات تتنقل في الماء والبّر    حيوانات تتنقل في البّر

ب1معـ

  ج 2معـ 

  ب 2معـ 

ب1معـ

  ج 2معـ 

  ب 2معـ 



  .حيوانات لها أجنحة وال تطير فسأل أّمه عن سبب ذلكرأى أحمد 

  أساعد األم على تقديم اإلجابة  : 2-2التعليمة 

  ...........................................................................ألن هذه الحيوانات ال تطير  -

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

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

  اذآر سببا لتنّقل الحيوانات :  3-2التعليمة 

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

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

  : األّم  شعر أحمد بالجوع فاشترت: 3السند 

  وعصيرا      وحليبا       بسكویتا 

  أضع في إطار آّل غداء يوّفر الوقاية للجسم : 1-3التعليمة 

  :واصل أحمد جولته وأعجب بالبالبل فقال :  4السند 

  فلم توافقه أّمه " المخروطي البلبل على الّطيرانيساعد الجسم "

  أساعد األم على إصالح الخطأ : 1-4التعليمة   

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

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

نزل فنظر أحمد إلى ساعته فوجدها تشير إلى الساعة قّررت األم العودة إلى الم: 5السند 

  ".14الساعة الواحدة بعد الزوال هي الساعة "فقال الواحدة بعد الزوال 

  أصلح الخطأ : التعليمة 

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

الحد األدنى معایير    معيار التمّيز  
ج2مـعـ  ب 2مـعـ 2أمـعـ    ج 1مـعـ   ب 1مـعـ     ب 3 مـعـ أ 3 مـعـ  

  0  0  0  0  0  انعدام التملك

 1 1 1 1 1  التمّلك دون األدنى   2،5  2،5

  2  2  2  2  2  التملك األدنى

 5 3 3 3 3 3  التملك األقصى

 

  ج 2معـ 

ب3معـ

أ3معـ

أ2معـ

  ب 1معـ 



   



  :قالت منال لوالدها 

  أجيب عن سؤال منال :  1-2التعليمة 

 عوض الساعة في تقدیر الفترات الزمنية ؟ لماذا ال نستعمل النّواس -

  .........................................................................................ألن النّواس  -

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

  "منية الطویلةاس أداة لقيس الفترات الّزإن النّو"فضحك األب وقال :  3السند 

  أصلح الخطأ :  1-3التعليمة 

  ...............................................................................................النّواس  إّن

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

  حدیقة المنزل حيث تعيش حيوانات مختلفة  إلىشعرت منال بالقلق فخرجت :  4السند 

  في الخانة المناسبة   (x)أآمل الجدول بوضع عالمة :  1-4التعليمة 

 طرق التنقل               

  العضو 
  السباحة  القفز  الطيران

  ........................  .........................  ..................... zالقوائم على شكل

  ........................  ........................  .....................  األجنحة
  

فجأة شاهدت منال دیكا روميا یحاول الطيران من فوق القفص لكنه سرعان ما سقط :  5السند 

  على األرض 

  :أآمل الفراغ :  1-5التعليمة 

  ..........................................................یعتبر الدیك الرومي طائرا لكنه ال یطير ألن  -

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

  أرادت منال االمساك بأرنب لكنه قفز قفزة آبيرة و الذ بالفرار :  6السند 

  أصلح الخطأ :  1-6السند 

  zاألرنب حيوان یقفز و یساعده في ذلك أطرافه األمامية على شكل  
...................................................................................................................

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

  ج 2معـ 

  3معـ 

  ب 2معـ 

  ج 2معـ 

  3معـ 



   

  

  

  

 معيار التمّيز معایير الحد األدنى  
ب 2مـعـ  ج 1مـعـ   أ 1مـعـ    ج 2مـعـ     3مـعـ  

  0  0  0  0  0  انعدام التملك

  2,5  1,5  1,5  1  1  التمّلك دون األدنى

  2,5  3  3  2  2  التملك األدنى

 5 4,5 4,5 3 3  التملك األقصى

 



 

المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2009 -2010   

 السنة الثالثة  

العدد    إيقاظ علمي : المادّة 
20

  

   :االسم و الّلقب 

  
  "فریقيا"محمّية  إلىترفيهّية بمناسبة العطلة قّررت مدرستنا تنظيم رحلة  :1السند 

  ماهي الحاجة التي سيحّققها األطفال من خالل هذه الرحلة ؟:  1-1التعليمة 

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

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

  .أربط بسهم و أعّلل إجابتي  :  1-2التعليمة 

 حدث دوري ♦

  الرحالت

 حدث غير دوري ♦

  .............................................................................................ألّنه ♦

قّرروا القيام بمسابقة لكّنهم  .توّجه األطفال للعب قليال تحت األشجار  . وصلت الحافلة : 2السند 

  .ساعةّصة و أّنهم ال یملكون ّزمني بين المتبارین صغير جّدا خاعجزوا عن تحدید الفائز فالفارق ال

رامي اعتماد حدث دوري لتحدید الفترة الزمنّية التي یستغرقها آل متبار إلنجاز العمل اقترح 

  .موضوع الّسباق 

  أجيب بنعم أو ال:  2-1التعليمة 

  :...........................................هل یمكن اعتماد حدث دوري لقيس فترات زمنّية 

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

  .أعطي مثاال ألحد األعمال الّدورّیة التي یمكن اعتمادها لقيس فترات زمنّية  : 2-2التعليمة 

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

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

  

  ب 2معـ 

  ج 1معـ 

  ج 2معـ 

  ب 1معـ 

  ج 1معـ 





 

  .في الخانة المناسبة ( ) أضع العالمة :  1-5التعليمة 

     العضو            التنّقل نمط        

  الزعانف  األجنحة  األطراف  المشي  تجدیفال  الطيران  العدو  القفز  
القوائم على 

  Zشكل 

                   الكنغر

                   البّطة

  

  

  .لح الخطأ صأ:  5-2التعليمة

  .یتنّقل التمساح في الماء بالّتمّوج 

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

   . بحيرة صغيرة حيث تسبح األسماك و البّطات و اإلوّزات  إلىوصل األطفال : 6السند 

لماذا ال تستطيع الّدجاجة الّتنّقل في الماء مثل "المشرف على الّرحلة  نظر رامي و سأل

  "البّطة؟

  أجيب عن سؤال رامي : 1-6التعليمة 

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

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

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

  جدول إسناد األعداد

 معيار التميز  الحد األدنىمعایير   
  3 مـعـ ج 2مـعـ  ب 2مـعـ  ج 1مـعـ  ب 1مـعـ 

  0  0  0  0  0  انعدام التملك
 3 3 2  2  التملك األدنى  2,5 1.5 1.5 1 1 التمّلك دون األدنى
 5 4.5 4.5 3 3  التملك األقصى

 

  ج2معـ 

  ب1معـ 

  3معـ 



  

  األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2010 -2011   

 السنة الثالثة  

العدد    إيقاظ علمي : المادّة 
20

  

   :االسم و الّلقب 
  

يوم الجمعة قصد أيمن المسجد صحبة والده ألداء صالة الجمعة ثم توجه الى  :1السند 

  .السوق لقضاء بعض الحاجيات 

  أمام اإلفادة الصحيحة ) x(أضع العالمة  : 1-1التعليمة 

 حدث دوري : صالة الجمعة  -

  حدث غير دوري:     

 حدث دوري: الّتسّوق  -

  حدث غير دوري:      

  

  :جد أصلح الخطأ إن ُو :  1-2التعليمة 

  وق لتنشيط جسمه الّس إلىتوجه أيمن  •

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

  

  .بعد ذلك توجه أيمن الى السوق األسبوعية لبيع الحيوانات و هناك تفاجأ بكثرة أنواعها : 2السند 

  .ألّون الحيوانات التي تتنقل في وسط واحد :  2-1التعليمة 

  

  

  

  

  

  

  

  3معـ 

  ج 1معـ 

 سمكةدجاجةبطة خروف

  ج  1معـ 



  حاول الّديك الطيران هربا . وجد أيمن مجموعة من الّديكة فأراد اإلمساك بأحدها: 3السند     

  .من أيمن لكن دون جدوى

  لماذا ال يستطيع الديك الّطيران؟ :3-1التعليمة 

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

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

  

  المنزل قد حان فالعقرب الصغير  إلىساعته فالحظ أن وقت العودة  إلىنظر أيمن : 4السند   

  .دق 30 إلىالرابعة أم العقرب الكبير فيشير  إلىيشير 

  أربط بسهم :4-1التعليمة   

  ساعة ذات عقارب                

  ساعة ذات خانات        الساعة التي يملكها أيمن  

  ساعة حائطّية                

  .أآمل الفراغ بما يناسب : 4-2التعليمة   

    و قيس الفترات الزمنية ............... لتحديد ................................. الساعة وسيلة          

  . القصيرة و الطويلة 

آيف تمّكن األشخاص سابقا من تحديد الزمن عبر "  :سألهنظر أيمن لوالده و : 5السند 

  .الّساعة المائّية و الّساعة الرملّية

  "خطأ"أو " صواب" أآتب : 5-1التعليمة 

 ..................        الّساعة الرملية و الّساعة المائية أدوات لقيس الفترات الزمنية الطويلة 

     

  و في طريق العودة انزلق أيمن في غدير ماء فقفز ضفدع من الماء نحو اليابسة : 6السند   

  .و هم بالفرار 

  :أربط بسهم: 6-1التعليمة 

  قفزا بواسطة أطرافه الخلفية *             

  قفزا بواسطة أطرافه األمامية*                     يتنقل الضفدع في الماء

    لرابط بين أصابعه بالتجديف بواسطة الغشاء الجلدي ا*                      في البر يتنقل الضفدع

  سبــــــــــاحة*                                                      

  ج 2معـ 

  ب  1معـ 

  ب  2معـ 

  ب  2معـ 

  ب  1معـ 



  :وجد  إنأصلح الخطأ : 6-2التعليمة         

  .اليابسة بحثا عن قوته  إلىيتنقل الضفدع من الماء         

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

  التنقل في الماء و البر معا مثل الضفدع ؟ لماذا ال تستطيع الدجاجة: 6-3التعليمة   

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

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

بإحداها فتحت األم القفة فوجدت بها أسماآا شهّية مسكت .المنزل إلىوصل أيمن : 7السند   

  .أصابعهاانزلقت من بين  لكنها

  ؟ .لماذا تفرز األسماك مادة لزجة تغّطي جسمها :7-1التعليمة   

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  جدول إسناد األعداد

  
  معيار التميز  األدنىمعايير الحد 

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

 2 2 3  3  التملك األدنى  2,5 1 1 1.5 1.5  التمّلك دون األدنى
 5 3 3 4.5 4.5  التملك األقصى

 

  3معـ 

  ج2معـ 

  ج2معـ 



 

10221021  

 انسنت انثانثت 

  دق00: انًّدة

انعدد   إيقاظ علمي : المادّة 
20

 

  :االسى و انّهقة 

 

 .الّضىق  إلىتعذ أداء صالج الجمعح ذىّجهد صحثح أتي  :2انسند 

 .يىاصة الفشاغ تما  أمأل : 2-2انتعهيًت 

  ..................حذز : صالج الجمعح  -

 .....................الّضىق  إلىالّزهاب  -

 

 .............في الّضىق وجذوا طيىسا و ماشيح و : 1انسند 

 .في الخاوح المىاصثح ( x)عالمح أضع :  1-2انتعهيًت 

 انعضو نًط انتنقم

 
 انطيراٌ انعدو انًشي انسباحت انقفس

أطراف خهفيت 

 Z عهى شكم
 زعانف قوائى أجنحت

          أرنة

          خروف

          عصفور

 

 .أتيمجمىعح مه الثط و صألد  إلىوظشخ : 0انسند     

 ؟الّطيشانلمارا ال ذضرطيع الثّطح  :0-2انتعهيًت 

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

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

 . ح غشاء تيه أصاتعهارا ذملك الثّطلما:  0-1انتعهيًت 

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

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

 

 

  ب1يعـ 

 ب2يعـ 

 ج 1يعـ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أصلح الخطأ : 6-0انتعهيًت  

 .الّىىاس و الضاعح الشملّيح و الضاعح المائّيح أدواخ دقيقح لقيش الفرشاخ الّزمىّيح 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول إسناد األعداد

 
 يعيار انتًيس يعايير انحد األدنى

 0 يـعـ ج 1يـعـ  ب 1يـعـ  ج 2يـعـ  ب 2يـعـ 

 0 0 0 0 0 انعداو انتًهك

 2 2 ..2 ..2 انتًّهك دوٌ األدنى
1,. 

 1 1 0 0 انتًهك األدنى

 . 0 0 ..5 ..5 انتًهك األقصى

 

 0يعـ 



المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  السنة الثالثة   األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 

العدد    تربية إسالمية :الماّدة 
20

  

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

  
ذهب أحمد صحبة أصدقائه في رحلة استطالعية إلى مدينة قابس ولّما وصل  :1السند 

  .الّتالميذ انطلقوا في أحضان الطبيعة يتمّتعون بجمالها وسحرها

 انظر ما أجمل الطبيعة : فنظر أحمد إلى صديقه مهدي وقال له 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . اذآر الحديث النبوي الذي يحّث على صلة الّرحم: 1التعليمة 

 ...............................................................................................................وسّلم 

  :عّمته واطمأّن على أحوالها على أساس أّن زار أمين  :2السند 

  اربط بما يناسب: 1ليمة التع

  تنشر المحّبة واأللفة بين الّناس -            

  تزرع الكراهّية بين األفراد -      زيارة األهل واألقارب -

  تقّوي العالقات بين األفراد -            

  تنشر الّتسامح بين الّناس  -            

آذان صالة العصر وبعد أن توضأ استعدادا ألداء سمع أمين في طريق العودة  :3السند 

  .الّصالة دخل المسجد ليصّلي

مثل الّصلوات :اذآر الحديث النبوي الذي يدعو المسلم للصالة قال رسول اهللا: 1التعليمة 

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

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

  اذآر عدد رآعات صالة العصر :2التعليمة 

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

  آيف تؤدى ؟ 

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

2معـ

1معـ

أ2معـ

2معـ

3معـ



لقد اشتقت لوالدّي وسأّتصل بهما : "بعد أن قام أحمد بصالة الظهر قال لصديقه : 3السند 

فسخر منه صديقه لكّن أحمد ذّآر صديقه بفضل الوالدين " هاتفيا ألطمئّن على حالهما

  .وواجب االبناء نحوهما

  .أآتب آية تحّض على االحسان للوالدين : 1-3التعليمة 

  : ................................................................................................قال تعالى 

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

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

  ما رأيك في سلوك أحمد ؟  

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

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

  .أقّدم ثالث نصائح لمهدي ألذّآره بفضل الوالدين : 1-3التعليمة 

- ...................................................................................................  

- ...................................................................................................  

- ..................................................................................................  

  

 معيار التميز  معایير الحد األدنى  
أ2مـعـ   1مـعـ    3مـعـ ب 2مـعـ   4مـعـ    

1عتبة   0  0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

 1,5 1 1 1,5  دون التملك األدنى
 من 

2إلى  0  

 من 

3إلى  0  
  3  2  2  3  التملك األدنى

  4,5  3  3  4,5  التملك األقصى

1عتبة

 4مـعـ 

2عتبة

  ب 2معـ 



نور "المدرسة االبتدائية الخاصة 

 "المعارف

  ولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األ
2009-2010 

  ثالثةالسنة ال

العدد   تربية إسالمية: الماّدة 
20

 

  :االسم و اللّقب 

  

  :1السند
  

وثائقيا حول الكون فانبهر بعظمة اهللا في خلقه و أسرع نحو أّمه  برنامجا تابع أحمد

  .آي یذآر لها بعض مظاهر قدرة اهللا

  :التعليمة

  :أذآر ثالثة مظاهر تعّبر عن عظمة اهللا

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

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

 
  : 2السند 

  
دخل أحمد غرفته آي یراجع دروسه فقد طلب منه المعّلم أن یمّيز بين فرائض 

  .الوضوء و سننه

  :التعليمة

  :ألّون فرائض الوضوء

غسل اليدین إلى     البسملة   النّية
  الكوعين

    االستنشاق   المضمضة  
  و االستنثار

  
غسل 
  الوجه

غسل اليدین إلى  
  المرفقين

مسح    مسح الرأس 
  األذنين

غسل الرجلين إلى   
  الكعبين

  
  

   1معـ 

   3معـ 

  



  :3السند 

آان أحمد في غرفته إذ سمع صياح أخته في أرجاء البيت فخرج إليها و أّنبها  بينما

  .و أرشدها إلى اهللا قد أوصانا ببّر والدینا و استشهد بآیة قرآنية

  : 1التعليمة 

  :أآمل تعمير الفراغ بما یناسب

الّرحمة و قل رّب لهما جناح الذّل من ........................ و :" قال اهللا تعالى

  .صغيرا........................... آما .................................. 

  :2التعليمة 

  ما رأیك في سلوك البنت؟ و لماذا؟

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

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

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

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

  :3التعليمة 

  )Xأضع عالمة( أتخّير الّسلوك األمثل لمعاملة الوالدین 

 .أمتثل ألوامر والدّي و أستمع لنصائحهما 

 .أصيح في وجه والدّي و أنهرهما 

 .أرعاهما عند الكبر و أسهر على راحتهما 

 .احترامأعامل والدّي بأدب و  

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى  

4مـعـ   2ـمـع  3مـعـ    1مـعـ     
1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

  0من 1.5 3 2 1 1.5  دون التملك األدنى
  

  
2  

  0من
  
 
3 

  3 4  3  التملك األدنى
 4.5 6 5  4.5  التملك األقصى

   2معـ 

   2عتــ 

   4معـ 
1عتـ



نور "المدرسة االبتدائية الخاصة 

 "المعارف

  ولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األ
2009-2010 

  ثالثةالسنة ال

العدد   تربية إسالمية: الماّدة 
20

 

  :االسم و اللّقب 

  

  :1السند
  

وثائقيا حول الكون فانبهر بعظمة اهللا في خلقه و أسرع نحو أّمه  برنامجا تابع أحمد

  .آي یذآر لها بعض مظاهر قدرة اهللا

  :التعليمة

  :أذآر ثالثة مظاهر تعّبر عن عظمة اهللا

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

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

 
  : 2السند 

  
دخل أحمد غرفته آي یراجع دروسه فقد طلب منه المعّلم أن یمّيز بين فرائض 

  .الوضوء و سننه

  :التعليمة

  :ألّون فرائض الوضوء

غسل اليدین إلى     البسملة   النّية
  الكوعين

    االستنشاق   المضمضة  
  و االستنثار

  
غسل 
  الوجه

غسل اليدین إلى  
  المرفقين

مسح    مسح الرأس 
  األذنين

غسل الرجلين إلى   
  الكعبين

  
  

   1معـ 

   3معـ 

  



  :3السند 

آان أحمد في غرفته إذ سمع صياح أخته في أرجاء البيت فخرج إليها و أّنبها  بينما

  .و أرشدها إلى اهللا قد أوصانا ببّر والدینا و استشهد بآیة قرآنية

  : 1التعليمة 

  :أآمل تعمير الفراغ بما یناسب

الّرحمة و قل رّب لهما جناح الذّل من ........................ و :" قال اهللا تعالى

  .صغيرا........................... آما .................................. 

  :2التعليمة 

  ما رأیك في سلوك البنت؟ و لماذا؟

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

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

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

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

  :3التعليمة 

  )Xأضع عالمة( أتخّير الّسلوك األمثل لمعاملة الوالدین 

 .أمتثل ألوامر والدّي و أستمع لنصائحهما 

 .أصيح في وجه والدّي و أنهرهما 

 .أرعاهما عند الكبر و أسهر على راحتهما 

 .احترامأعامل والدّي بأدب و  

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى  

4مـعـ   2ـمـع  3مـعـ    1مـعـ     
1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

  0من 1.5 3 2 1 1.5  دون التملك األدنى
  

  
2  

  0من
  
 
3 

  3 4  3  التملك األدنى
 4.5 6 5  4.5  التملك األقصى

   2معـ 

   2عتــ 

   4معـ 
1عتـ



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  مي  980مي و مزمارا يزيد ثمنه عن ثمن الكرة بـ  2500اقتنى علي آرة بـ  :  3السند          

  .المزمارحسب ثمن  -  : 3-1التعليمة 

.

   

  

ا

  أحسب ثمن مشتريات علي: 3-2التعليمة        

  

   

  

  

  أحسب المبلغ المتبقي: 3-3التعليمة 

  

  ا

  

  

  .مي  1520اقتنى محمد لعبة فكرية يفوق ثمنها ثمن المزمار الذي اقتناه علي بـ :  4سند ال

  .حسب ثمن اللعبة الفكرية بالدينارأ: 4-1التعليمة 

  

  

  ا

  

  .المتبقي لمحمدأحسب المبلغ :  4-2التعليمة 

  

  

  

  

  

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

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

  

    

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

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

  

    

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

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

  

    

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

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

  

    

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

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

  

    

   1معـ 

1معـ

   أ2معـ 

  أ 2معـ 

   1معـ 

  ب 2معـ 

   1 معـ

  أ 2معـ 

   1معـ 

  ب 2معـ 



  مي45لهما لغ المتبقية لهما واشتريا مربكة و بقي جمع الطفالن المبا:5السند 

  . سؤالين مناسبين للوضعّية و أجيب عنهماأطرح : 5-1 التعليمة

  :...........................................................1سؤال 

  :...........................................................1إجابة 

  ..........................................................:.2سؤال 

  :...........................................................2إجابة 
              

  :المنزل سلك األطفال الطريق المبين على الشبكة  إلىعند الرجوع : 6لسند ا 
  د     هـ     و      ن    س     ك    ج   ب       أ                           

  
                    6   

  

                    5  
  

                    4   
  

3   
  

    2  
  

1              
                   

  

   .التاليةآتب زوج العقد أ: 6-1التعليمة 

  ... ),(... المغازة   

  ... ),..(. المنزل   

  .أعبر عن المسلك باألسهم:  6-2التعليمة     

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

  

  عند اللعب بالكرة قرر الطفالن ربط حبل و تمرير الكرة من فوقه : 7السند   

  .هذا جدول يحدد طول آل حبل . احتار الطفالن أي الحبال يختاران          

  :آمل تعمير الجدولأ:  7-1التعليمة          

  3حبل   2حبل   1حبل 

  نصف متر م دس 50صم و 100  صم 30م و 1

  صم.......    م .......    دسم.......  

  المغازة
                  

                    

                    

                    

            
 المنزل

      

                    

                    

  4معـ 

   5معـ 

  ج3معـ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .لشراء أشرطح لرسييي غرفرهوا د  2جوعد الثٌراى ًقىدهوا و زادذهوا والدذهوا : 6لسند ا

 

 .عٌهطرح سؤاال هٌاسثا للىضعّيح و أجية أ: 6-1التعليمة 

 ..........................................السؤال 

 ..........................................اإلجاتح 

 

  .الراليالوٌسل فسلكرا الوسلك  إلىعادخ الثٌراى : 7السند  

 

                        

 

 

                        1 

                        2    

                        3  

                        4 

                             

       أ      ب     ج    س    ك      م     ل     ن                                                     

 

 ............................................كرة رهس العقدج الري ذحّدد هكاى الّسىق أ:  7-1التعليمة          

  .أرسن الوسلك على الّشثكح : 7-2التعليمة          

 ........................................................................أكرة رهس الوٌسل  : 7-3التعليمة          

 سىق
        

         

         

         

      
 

  

 هعيار الرويس  هعايير الحد األدًى 

4هـعـ   3هـعـ   ب2هـعـ  أ2هـعـ  1هـعـ   5هعـــ    

 0 0 0 0 0 اًعدام الرولك
0 

 1 1 1 0.5 0,5 الرولك األدًىدوى 

 2 2 2 2 1 1 الرولك األدًى

  5معـ 

 4معـ 



 

 

 

 

  

 

 4 3 3 3 1.5 1.5 الرولك األقصى



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 



  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 



   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



المدرسة االبتدائية الخاصة 
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  األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2009 -2010   

 السنة الثالثة  

العدد    قراءة وفھم: الماّدة 
20

  

    :االسم و الّلقب 

 

  

  : النص

الحدیقة  إلىاستيقظت شيماء في الّصباح الباآر فخرجت 

و جمعت زهورا ملّونة جميلة بسطتها على ورق شّفاف آي 

أخته و قد أحضر غرفة  إلىتجّف و عند المساء دخل أحمد 

معه لصاقا و ورقا مقّوى و بدأ یلصق أوراق الّزهور بشكل 

و بعد ساعات من العمل بدت الّصورة . تتجانس فيه األلوان 

على مجهوده  آیة في الجمال  ففرحت البنت و شكرت أخاها

هما فطبعا على جبينها قبالت حاّرة وتمّنيا لها أّم إلىثم توّجها 

ما لها الهدّیة التي آان لها عيدا سعيدا فقد بلغت األربعين و قّد

  .ة عندما علمت أّنها من صنع ابنيهاوقع شدید في قلبها خاّص

   
  

  



المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  األولمكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي  تقييم
2009 -2010   

 السنة الثالثة  

العدد    قراءة وفھم: الماّدة 
20

  

    :االسم و الّلقب 

  

  األسئلة

   :بمناسبة امأحضر الولدان هدّیة ألمه -1

   عيد األضحى       عيد ميالد األّم       عيد األهات

  :دارت أحداث النص

  في المدرسة                  في المنزل       في الحدیقة

  .بهأآتب في الفراغ الّشخصّية أو العمل الذي قامت  -2

  العمل الذي قامت به  الشخصّية

  جمعت زهورا ملّونة و جّففتها  ...................

  .......................................  أحمد

  فرحت و عانقت ولدیها   ................

  

 النصفي ها تعاقبحسب الّتالية أرتب األحداث  –3

  .قّدمت الهدّیة ألّمها  

  .جمعت زهورا ملّونة و جّففتها

  .شكرت شيماء أخاها على مجهوده

  :اربط المفردة بمعناها المناسب  -4

 تتشابه*                                                           

 تتناسق*                  تتجانس فيه األلوان

 تتنافر*                                                            

  

  

  ب 2معـ 

  أ 2معـ 

  أ 2معـ 



  :ابحث في النّص عن آلمة بمعنى  -5

  = ......................تأثير       =...................ظهرت 

  

  :أستخرج من النّص قرائن تدّعم بها األفكار التالية – 6

 .أعّدت شيماء لوازم مشروعها  

  ..............................................................................................القرینة

 .یحسن أحمد الّتعامل مع األلوان 

  ..............................................................................................القرینة

 .انبهرت األّم بهدّیة ولدیها  

  ..............................................................................................القرینة

 سعى الوالدان الى إحضار هدّیة من صنع یدیهما ، ما رأیك في سلوآهما ؟ 

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

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

 لو آنت مكان الطفلين ماذا تصنع ألّمك أم تفّضل أن تشري لهما هدّیة جاهزة ؟ 

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

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

  

  

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

1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

دون التملك 

  األدنى
  0من 2 1،5 11,522,5 0,5

  
  

2.5  

  0من

  
  

2.5 
  4 3  3  التملك األدنى

 6 4,5  4.5  4  3,5  التملك األقصى

 
 

  ج 2معـ 

   3معـ 
1عتـ

  2عتـ
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2010 -2011   

 السنة الثالثة  

العدد    قراءة وفھم: الماّدة 
20

  

    :االسم و الّلقب 

 

  

  : النص

قرب عيد ميالد سلمى فقررت األّم إعداد آعكة شهّية 

      وفي اليوم المحّدد أحضرت اللوازم وشرعت في العمل

و الفرحة تغمر قلبها بينما آانت سلمى تجلس حذوها ترقبها 

أن أآملت األّم صنع الكعكة وبعد  باإلعجاببعينين مترعتين 

     ذهبت لتحضر طبقا فاقتربت البنت الصغيرة من العجين

و أرادت تحريكه لكنه انسكب على األرض و اّتسخ فستانها، 

ت أقبلت أّمها و بينما آانت سلمى مذعورة جراء ما فعل

لماذا اقتربت :" ابنتها  والحظت ما جرى فصرخت ُمؤّنبة

        :فانعقد لسانها و أجابت بصوت متلعثم" من الطبق ؟ 

  ".سامحيني يا أّمي" 
  

  

  



  

  األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2010 -2011   

 السنة الثالثة  

العدد    قراءة وفھم: الماّدة 
20

  

    :االسم و الّلقب 

  

  األسئلة

   :أآتب في الفراغ اسم الشخصية أو العمل الذي قامت به -1

  العمل الذي قامت به  الشخصية

  ..........................................................................  األّم

  جلست حذو األم ترقبها  .............................

  حّرآت العجين  ..............................

  

 :الزمنيها تعاقبحسب  النصأحداث أرتب  –2

  .شهّيةإعداد آعكة   

  .تأنيب البنت على تصّرفها

  .تحريك العجين

  :دّعم بها األفكار التاليةقرائن أأستخرج من النّص  – 3

 . أحّست البنت بالّندم على تصّرفها 

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

 .تتابع سلمى إعداد الكعكة 

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

 . فشل سلمى في عملها 

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

 :بمعنى حث في النص عن مفرداتأب -4

  = ..............................ُقرب 

  = ............................موّبخة 

  = .............................متقّطع 

  

  أ 2معـ 

  أ 2معـ 

  ج 2معـ 

  ج2معـ 



  ما رأيك في سلوك سلمى ؟ و لماذا؟ -5

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

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

  لعمل الذي نقوم به؟حسب رأيك ما هي شروط نجاح ا

1-.........................................................................................................  

2-.........................................................................................................  

3-..........................................................................................................  

  

  
 
 

 معيار التميز معايير الحد األدنى  

ب 2مـعـ    أ2مـعـ    ج 2مـعـ   3مـعـ    
1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

  0من 1.5 1،5 3 2 1  دون التملك األدنى
  
  

2  

  0من
  
  

3 

  3 3  4  األدنى التملك

 4.5 4,5  6  5  التملك األقصى

 3معـ
1عتـ

  2عتـ
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   :االسن و الّلقت 

 

 

 : الٌص

صهسج انصذٌقاث انزالد فً ساحت انًذسست ٌخضاربٍ أعشاف انحذٌذ فقانج 

 نى َقىو باَضاص يششوع؟يا سأٌكًا : " شًٍاء

أّوال رّى َحضش انّهىاصو رّى َقسى فكشة صٍذة نكٍ عهٍُا أٌ َخغظ "  :ساٍَتفأصابج 

 ."أساط انُضاط فً أي عًم هى انضّذ و انخفاًَ"  :سهًىج و أسدف" األدواس

       ى يششوعها باسخحساٌ انًعّهىأٌ ٌحظ عادث شًٍاء إنى انًُضل ٌسكُها أيم

ساعاث يٍ انخفكٍش أخبشث صذٌقخها ساٍَت أَّها سخقىو بخأنٍف و أصذقائها و بعذ 

و سخقىيٍٍ بشسى يشاهذها : " و قانج نها بهغف قّصت قصٍشة حىل انخضايٍ 

 ."ٌضها فً انًذسستت انقّصت و حشوأّيا سهًى فسخهخّى بغباع

ٍّ و هى  و بعذ أسبىع يٍ انعًم و انضّذ حىّصهج انصذٌقاث إنى إَضاص يششوعه

رها شٍقت و نغخها رشٌّت و عُذيا قشأحها شًٍاء و اسخعشضج حأنٍف قّصت أحذا

 .يشاهذها انضًٍهت صّفق انخاليٍز و حّىس انًعّهى انقّصت كأحسٍ يششوع

 

 



 

20112012  
 السٌخ الثبلثخ  

العذد  قراءة وفهم: الماّدة 
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   :االسن و الّلقت 

 

 األسئلخ

  :الشخصٍخ أو العول الزي قبهذ ثهأمزت فً الفشاغ  -1

 العول الزي قبهذ ثه الشخصٍخ

 ........................................................................... شًٍاء

 .صّىسث يشاهذ انقّصت .............................

 .......................................................................... سهًى

 

 :وسودهب فً الٌّصالزبلٍخ دحست دحذاس األأسرت  –2

 .حخىٌش انعًم 

 .اس انًششوعاخخٍ

 .حـأنٍف انقّصت و حصىٌش يشاهذها

 :ن ثهب األفنبس الزبلٍخقشائي رذعأسزخشج هي الٌّص  – 3

 ضبغج انخهًٍزة ششوط َضاط انًششوع. 

 ..............................................................................................انقشٌُت

 اخخاسث انبُج يىضىعا نقّصخها. 

 ..............................................................................................انقشٌُت

 أعضب انخاليٍز و انًعّهى بانعًم. 

 ..............................................................................................انقشٌُت

 :ادف للنلوبد الزبلٍخشحش فً الٌص عي هأث -4

 = ..............................ٌهقى

 = ............................ حىصٌعها

 .............................= اخخاس

 

 أ 2هعـ 

 أ 2هعـ 

 ج 2هعـ 

 ة 2هعـ 



 ؟ و لوبرا؟هب سأٌل فً سلىك شٍوبء -5

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

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

 لى فنشد فً اًجبص هششوع هبرا رخزبس؟ و لوبرا؟

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 هعٍبس الزوٍض هعبٌٍش الحذ األدًى 

ة 2هـعـ   أ2هـعـ   ج 2هـعـ   3هـعـ    

1عزجخ  0 0 0 اًعذام الزولل 2عزجخ    

 0هي 1.5 1،5 3 2 1 دوى الزولل األدًى

 

 

2 

 0هي

 

 

3 

 3 3 4 الزولل األدًى

 4.5 4,5 6 5 الزولل األقصى

 3هعـ

 1عزـ

 2عزـ




