
المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  السنة الرابعة  تقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األول

العدد    إيقاظ علمي : لماّدة ا
20

  

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

  
ه األهل بمناسبة عيد ميالد أخي الّصغير أقامت العائلة حفال دعت ل :1عدد السند 

وثّبت  شّغل أبي مضخمات صوت آلة التسجيل فمألت األصوات الّصاخبة األرجاء. واألقارب

  . أضواء آاشفة بهرت المكان

   .قدم جّدي إلى المنزل فعاتب أبي

  : 1عدد التعليمة 

  انبعاث األصوات الصاخبة، لماذا؟عاتب جّدي أبي بسبب  :1-1

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

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

   ذه الحالةأحيط بخّط مغلق اسم العضو الحّسي المتضّرر في ه:  2-1

  اللسان  -      األذن  -      العين  -    

  لماذا؟ .األضواء الّساطعةعاتب جّدي أبي بسبب  :3-1

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

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

  .المرض الذي یصيب العين اسماآتب  :4-1

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

  .دق وانتهى بعد ساعتين 30و  9انطلق الحفل على الساعة  : 2عدد السند 

  :2 عدد التعليمة

  الحفل على الساعة الميكانيكيةسم توقيت بدایة ار :1-2

  

  

  

1معـ

  ج 2معـ 

  ج 2معـ 

  ب 2معـ 

  ب 2معـ 
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  .هذا توقيت نهایة الحفل: أصلح الخطأ  :2-2

  

  

  

  

عند نهایة الحفل الحظت أمي أّن حرارة أخي الصغير قد ارتفعت وانتشرت على : 3السند 

  . آامل جسمه حبيبات صغيرة حمراء

  ".ال تقتربوا منه وال تستعملوا أدواته"قالت أّم 

  :3 عدد ليمةالتع

  المرض الذي أصاب أخي  اسمأآتب  :1-3

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

  أوصت األم أبنائها بعدم االقتراب من الّطفل وعدم استعمال أدواته :2-3  

  ...................................................................................................................ألّن 

  المرض الذي یصيب الجلد أیضاأحيط بخّط مغلق اسم :  :3-3

          الجرب -       الزآام -    

  آل ثالث ساعاتواء زار الطبيب أخي ففحصه وأوصى أّمي أن تقّدم له الّد:  4عدد السند 

  : 4عدد التعليمة 

  : ألّون اإلجابة الّصحيحة  :1-4

  

  

  أصلح الخطأ :2-4

  یصيب مرض الحصبة الجلد  -

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

  یؤثر مرض الّرمد على حاستي السمع والبصر -

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

    

  3معـ 

  ب 2معـ 

  1معـ 

1معـ

  ج 2معـ 

  3معـ 

   3معـ 

 دق 90= الث ساعات ث دق180=الث ساعاتث دق120= الث ساعات ث
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 معيار التمّيز   معایير الحد األدنى  
ج2مـعـ 2بمـعـ    1مـعـ      3مـعـ   

    0  0  0  انعدام التملك

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

    4 3  3  التملك األدنى

 5  6 4,5 4,5  التملك األقصى
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