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

 

  

  : النص

ماذا حدث؟ سمير يهزأ ... حكات فرّددت صداها زوايا القسموفجأة ارتفعت الّض

وتوقّف الـّدرس إذ أدرك   حذائه القديم ومن مئزره المتهّرئ منمن صديقه، يضحك 

ذ طأطأ صـالح رأسـه وأحـّس    عندئ .سميرالمعلّم وبقّية التالميذ ما قام به صديقهم 

بالخجل ثّم أجهش بالبكاء فتقّدم منه المعلّم ورّبت على كتفه ونظر إلى سـمير قـائال   

  ".فضل لك أن تحسن معاملة صديقك وأن تؤازره وأن ال تعامله بهذه القسوةاأل"

وقع في نفوسنا فبادرنا بجمع مال وفيـر وبعـد أيـام غـدا     كان لكالم المعلّم 

ب سعيدا وارتدى ثيابا ال تقل جماال عن ثيابنا وعادت االبتسامة إلـى وجهـه   المنكو

  .وأصبح صالح يشاركنا اللعب ونكّن له الحّب والتقدير
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 معيار التميز معایير الحد األدنى  
ج 2مـعـ ب 2مـعـ    أ2مـعـ    3مـعـ    

1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

 1،5 11,522,533,51،5 0,5  دون التملك األدنى
 من

2إلى  0  

 من

3إلى  0  
  3 3  4  التملك األدنى

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

  
 

ب2معـ

1عتبة

 3مـعـ 

2عتبة

www.matheleve.net


