
 

 المعاییر واألعداد السندات والتعلیمات

 زار سامي صدیقھ أحمد في الّریف فأخذه في نزھة بین الحقول، أثناء تجوالھ الحظ سامي :1الّسند

  .بعض األزھار فأخذ یشرح لصدیقھ كیف یتّم الّتكاثر الّزھري

  :الّتالّیة  أسّمي العملّیة استنادا إلى المعطیات :1الّتعلیمة 
 

  .......................  .رةع من المئبر إلى میسم نفس الّزھانتقال حّبات الطل

انتقال حّبات الطلع من مئبر زھرة إلى میسم زھرة 
  .......................  خرى من نفس النوعأ

  .......................  اّتحاد بویضات المبیض بحّبات الطلع داخل المدّقة

 
 
1معـ  

1×3  
 
 
 
 

 .الحظ سامي دجاجة تنبش الّتراب وتبحث عن غذائھا:2الّسند

  .الكائنات الحّیة المصّورةذكر أسماء أكّون سلسلة غذائّیة ب: 2علیمةالّت
   دودة-   دجاجة  - ثعلب  - زھرة 

                                                       

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

  ّذى على             تتغّذى على          تتغّذى على        تتغ

2معـ  
1×4  

  :أكمل المخّطط الّتالي : 3الّتعلیمة   
                                       

  
  ......... مستھلك درجة ............   مستھلك درجة  ..........    كائن حي 
             
                                     یموت                     كَُّكُیَف              مالح معدنّیةأ           

                                

 
 
 

2معـ  
1×3  

 
 

 

6 سنة  /إیقاظ علمي  

 وثیقة التلمیذ

األخیرتقییم مكتسبات التالمیذ في نھایة الثالثي   

2007-2008  

:...........................االسم واللقب  

:.........................سادسةالسنة ا  

:.................................مدرسة  

      حیوان الحم حیوان عاشبأخضر        نبات 



 

المعاییر  السندات والتعلیمات
 واألعداد

  أصلح الخطأ :4الّتعلیمة 
الحیوانات العاشبة ھي مستھلك من الّدرجة الّثانّیة *
.................................................................................. 

3معـ  

1 

: وصل الّطفالن قرب البئر فتقّدم أحمد لیشرب ویغتسل ودعا صدیقھ لیفعل ذلك قائال :3الّسنـد 
 ."التخف إّن ماء بئرنا مراقب باستمرار"

  . أحّدد عنصرین یتسّببان في تلّوث األوساط المائّیة:5الّتعلیمة 
.................................................................................  

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

1معـ  
0.5×2  

  .أصلح الخطأ:6لّتعلیمةا
ري والبوصفیر وضغط الّدم تتسّبب المیاه الملّوثة في اإلصابة بالحّمى التّیفّیة والّسمنة والسّك

  .والكولیرا
.................................................................................  
................................................................................. 

3معـ  

1×2  

رأى سامي مغناطیسین ومجّلة علمّیة فأخذ یلعب عاد الولدان إلى البیت وفي غرفة أحمد  :4الّسند 
 .بالمغناطیسین  ویتصفح المجّلة

  ) یتنافران( أو ) یتجاذبان ( سین وأذكر یأتأّمل المغناط:7الّتعلیمة 

 

1معـ  

0.5×2  

  .أكمل البیانات الناقصة:8الّتعلیمة 
  
  
  
  
  

1معـ  

1×3  

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

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

...........مفعول
...... 

...........مفعول
...... 

...........مفعول
...... 



 

  إسناد األعدادجدول
  

 
 

 

ر واألعدادالمعایی السندات والتعلیمات  

 الّسندعدد5: سقطت المجّلة من ید أحمد فوقعت على األرض.

 الّتعلیمة9: أصلح الخطأ:
تسقط األجسام سقوطا حرا بمفعول الجاذبیة األرضیة من األسفل إلى األعلى وفق منحى 

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

3معـ  
1×2  

1معـ مستویات التملك التمیز معاییر الحد األدنى 2معـ  3معـ المجموع   
 0 0 0 انعدام التملك

 5 2 3 التملك دون األدنى
 10 4 6 التملك األدنى

 

 5 15 7 8 التملك األقصى
/20    العدد المسند  


