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  ....... ........................................................................................................... :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
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  .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
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