
تقییم مكتسبات المتعلّمین نھایة الثّالثي األّول في التربیة   الرابعةالسنة
 سالمیةاإل

االسم والّلقب: . . . . . . . . . . . . .. . . .                                                              

 

 1الّسند

أفاق سامي من نومه مع انبالج الفجر فتوضأ و صلى ثم تفقد أّمه المريضة فاطمأّن عليها و أفطر معها و قبل 
 أن ينصرف إلى المدرسة نظف غرف المنزل و رتبها.

  أكتب "نعم" أو "ال" في الّتربيعة المناسبة:1التعليمة 

  ما رضاء اهللا إال برضاء الوالدين 
 

 مل يأمر اهللا باإلحسان إىل الوالدين 
 

 من يطع اهللا يرض ربه  
  

 ال أحسن إىل الوالدين إال عند الكرب 

 أستدل بآية قرآنية يدعو فيها اهللا إلى اإلحسان إلى الوالدين  :2التعليمة 
..........................................................................................................................................................................

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

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

 أكتب: "يصح"  أو  "ال يصح"  :3التعليمة 
  أحادث أمي أثناء الوضوء

 

 ميكن أن أتيمم عوض الوضوء عند كل صالة 
 

 أتوضأ يف مكان طاهر 

 أميز بين فرائض الوضوء و سننه ثم أدرجها في الجدول : :4التعليمة  
غسل الوجه/ املضمضة/غسل اليدين إىل املرفقني/اإلستنشاق و اإلستنثار/مسح الرأس/غسل اليدين إىل 

الكوعني. 
 سنن الوضـــــــــوء فـــرائض الوضــــــوء

  

  

  

  

 أعمال يتجّلى فيها تعاون سامي مع عائلته من خالل السند : 3 أذكر:5الّتعليمة 
..........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 



 ) أمام ما يشير إلى عظمة اهللا و قدرته من خالل مخلوقاته:× أضع عالمة (:6التعليمة 

  تعاقب الليل و النهار
 

 ظهور الفجر 
 

 تنوع التكنولوجيات احلديثة 
 

: 2السند

  في صالته تلَـــــى سامي سورتي الفجر و الغاشية.

: ألّون آيات سورة الغاشية باألصفر: 7التعليمة
 هل يف ذلك قسم لذي حجر أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت

 فذكر إّمنا أنت مذّكر كالّ بل ال تكرمون اليتيم

: أرّتب اآليات التالية من سورة الفجر التي تالها سامي في صالته. 8التعليمة 
 أمل ترى كيف فعل ربك بعاد 

 

 اّلذين طغوا يف البالد 
 

 إرم ذات العماد 
  

 و فرعون ذي األوتاد اليت مل خيلق مثلها يف البالد 
 

 ومثود الذين جابوا الّصخر بالوادي 

 ما رأيك في شخصية سامي من خالل الّسند ؟ :9الّتعليمة 
..........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 1معـ

 

 

 

 2معـ

   

 

 3معـ

   

 

 

 3معـ

  

 

 3معـ

  

 

 

 1معـ

  

 

 

 3معـ

  
 

   

 جدول إسناد األعداد

 المعاييــــر

 مستويات الّتمّلك

 معيار التميزمعايير الحد األدنى 

2معـ ب1معـ أ1معـ  4معـ 3معـ 

 0 0 0 0 0 (-) انعدام التملك

 1.5 1 1 1.5 1.5 1 (+) دون التملك األدنى

 2 2 2 2 3 (++) التملك األدنى

 4 4 4 4 4 (+++) التملك األقصى

 


