
المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

   ولاألتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2009-2010  

 السنة الرابعة  

العدد    قراءة وفهم: الماّدة 
20

  

    :االسم و اللّقب 

 

  : النص

  

بنه آبشا أقرن ألين صوفه أبيض فزّينه سعيد العيد فاشترى األب ال  قرب

ساحة الحّي يتباهى به بينما آان صديقه وحيد يرقبه  إلىبأشرطة ملّونة و خرج 

لماذا ال تشارآنا ":و قد سالت من عينيه دمعة حاّرة فتفّطنت له رانية و سألته 

: فأجاب وحيد بصوت حزين " فرحة العيد و تخرج خروفك تلعب به معنا؟ 

إلى أصدقائها فتشاوروا و  عندئذ أسرعت رانية. ثّم أجهش بالبكاء ..." أنا أنا "

  .اشتراء آبش جميل قّرروا، بمساعدة أولياءهم، 

الحديقة فوجد آبشا جميال  إلىو من الغد أفاق وحيد على صوت ثغاء فأسرع 

أّمه فشكرت اهللا على تآزر األصدقاء و الجيران آي يدخلوا عليهم  أمّافرح به 

  .رحةالف
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العدد    قراءة وفهم: الماّدة 
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  :االسم و اللّقب

  

  األسئلة

  :تدور أحداث النّص في  -1

  عيد األضحى             عيد األّمهات            عيد الفطرفي 

  

  .أآتب في الفراغ العمل أو الّشخصّية التي قامت به  -2

  العمل الذي قامت به  الّشخصّية

  .........................................................  سعيد

  تآزروا الشتراء آبش لوحيد  ..................

  .........................................................  رانية

   

  5الى 1أرّتب األحداث حسب تعاقبها في النّص من  -3  

  اشتراء خروف لوحيد •

  ساحة الحي آي يلعب بكبشه  إلىخروج سعيد  •

 تآزر األصدقاء و الجيران •

 استفسار رانية عن سبب حزن وحيد •

  فرح وحيد بكبشه •

  أستخرج من النّص مفردات بمعنى-4

 ..................يتفاخر  

 ......................تنّبه 

 ...................يالحظ 

    

  أ 2معـ 

 

  أ 2معـ 

 

  ب 2معـ 
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  .أستخرج من النّص قرائن تدعم بها األفكار الّتالية  -5

  استفسرت رانية عن سبب حزن وحيد 

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

  .اختار األب أفضل آبش البنه سعيد 

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

  .و الجيران الفرحة على سعيدأدخل األصدقاء 

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

  ما رأيك في تصّرف األصدقاء ؟ و لماذا؟

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

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

  

  الفرحة على قلبه؟ إدخالصديق فقير آيف تساهم في  لو آان لك – 6

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

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

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

    

  

  

  

  

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى  

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

0من 1،5 1،5 3 2 1 دون التملك األدنى  
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0من  
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  3 3  4  التملك األدنى

 4,5 4,5  6  5  التملك األقصى

 

  ج 2معـ 

 3معـ 
  1عتـ

  2عتـ
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