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 :النّصّ

حَلَّ فَصْلُ الشِّتَاءِ فَقَطَبَّتْ السَّمَاءُ وَجْهَهَا،  

  يَنْزِلُ مِدْرَارًا الْمَطَرُ  فَأَخَذَوتَلَبَدَّتْ بِالْسُّحُبِ الدَّكْنَاءِ،َ

. مَأَ الْحَدَائِقِ وَالْحٌقُولِ وَالْبَسَاتِينِظَيَرْوِي 

َّحُ والْعَمُّ لُطْفِي التَّاجِرُ بِهَذَا الْغَيْثِ النَّافِعِ فَرَحًا  .  عَارِمًافَرِحَ الْعَمُّ رِضَا الْفَال

 .أمَّا الطِّفْلَةُ فَاطِمَةُ فَقَرَّرَتْ تَأْلِيفَ قِصَّةٍ جَمِيلَةٍ عَنِ الشِّتَاءِ

 

 أ2مع . أكْتُبُ أَسْمَاءَ الشَّخْصِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي النّصِّ:1التعليمة 

 

 .3     1 أُرَتِّبُ أَحْدَاثَ النّصِّ بِوَضْعِ اْْلَرْقَامِ مِنْ :2التعليمة 

َّحِ  3أ         2مع .ـ فَرَحُ التَّاجِرِ وَالْفَال

 1.          ـ حُلُولُ فَصْلِ الشِّتَاءِ

  2.          ـ نُزُولُ الْمَطَرِ مِدْرَارًا

 

إصالح تقييم مكتسبات المتعلمين  
 في نهاية الثالثي الثاني السنة األولى

 -مادة القراءة  -

 فاطمة -  العم لطفي - العم رضا  
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 أ2مع أُرَكِّبُ الْمَقَاطِعَ ِْلَعْرِفَ مَتَى دَارَتْ أَحْدَاثُ النَّصِّ؟:3التعليمة 

   الَ      خِـــ      لَ          لِ    فَصْــ              ءِ      تَا     ـشِّـ    الـ

 

 ب2مع :  أَبْحَثُ عَنْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةِ:4التعليمة 

 كَبيرًا=      عَارِمًا عَطَشَ=      ظَمَأَ غَزيرًا=مِدْرَارًا 

 . نَزَلَ الْمَطَرُ مِدْرَارًا:5التعليمة 

 ج2مع .ـ أَبْحَثُ عَنِ الْقَرِينَةِ فِي النَّصِّ وَأَضَعُهَا فِي خَطٍّ مُغْلَقٍ

 . فَرِحَ الْعَمُّ لُطْفِي بِالْغَيْثِ النَّافِعِ:6التعليمة 

 .ـ أَسْتَخْرِجُ الْجُمْلَةَ الدَّالَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَكْتُبُهَا

 

 . فَاطِمَةُ سَتُؤَلِّفُ قِصَّةً:7التعليمة 

 .ـ أكْتُبُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّصِّ

 

 خِالَلَ فَصْلُ الشّتَاءِ

َّحُ والْعَمُّ لُطْفِي التَّاجِرُ بِهَذَا الْغَيْثِ النَّافِعِ فَرَحًا   .عَارِمًافَرِحَ الْعَمُّ رِضَا الْفَال

 .أمَّا الطِّفْلَةُ فَاطِمَةُ فَقَرَّرَتْ تَأْلِيفَ قِصَّةٍ جَمِيلَةٍ عَنِ الشِّتَاءِ

 



 مدرستنا                                                                                                         مدرسة صغيري
 

medrassatouna.com 

 . أُرَتِّبُ الْمُفْرَدَاتِ ِْلَصِفَ فَاطِمَةَ:8التعليمة 

             مُجْتَهِدَةٌ        فَاطِمَةُ.  ِطْفلٌَة             

 

 

 3    مع

 . أُبْدِي رَْأيِي فِي فَصْلِ الشّْتَاءِ :9  التعليمة 

 

 
 مالحظة يختار التلميذ رأيا واحدا فقط*

 
 جدول إسناد االعداد

 المعايير

 مستويات التملك
 معايير الحد األدنىالقراءة الجهرية       

 معيارالتميز

 3مع ج 2ب 2أ 2ج 1ب 1أ 1

 1عت  0 0 0 0 0 0 _ _ _

1.5 

 2 عت

2 

 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 ـ ـ+ 

 1 1 3 1 2 2 ـ++ 

+ + + 3 3 3 4.5 1.5 1.5 

 

 

 

 

 .فَاطِمَةُ طِفْلَةٌ مُجْتَهِدَةٌ 

 

 أ أحِبّ فصْلَ الشّتَاءَ ْلنّهُ شَهْرُ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ وَالغَيْثِ النّافِعِ

    

  اَل  أحِبّ فَصْلَ الشّتَاءِ ْلنّ الطّقْسَ يَكُونُ بَارِدًا وَاَل أسْتَطيعُ اللّعِبَ 

 .   مَعَ أتْرَابِي فِي الحيّ أوْ فِي حَدِيقَةِ المَنْزِلِ 


