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 تقىٌم تشخٍصً 

 األول :المستوى

 الرياضياث :انمبدة دقٍقة.....    :انمذة

 .تىظيف التعلماث المكتسبت من وسطه المعيشي و استغاللها في وضعياث جديدة تقوٌم مدى تمكن المتعلم من :األهذاف انتعهٍمٍة

 

 

 طشق انتىشٍط
 األوشطــــــــة انتعهٍمٍـــــــة انتعهمٍـــــــة

 انمـشاحم
 األســــتــــبرة/ وــــشــــبط األســــتـــــبر (ة)وـــــــشــــــبط انــمتـــعـــهــم

 فشدي

 

 

 فشدي

 

 

 
 

  ًإوجبص األسئهة ف

 وسقة االمتحبن

  انتقىٌم انتشخٍصًتىصٌع سوائض . 

 قشاءة األسئهة عهى انتالمٍز. 

 ششح األسئهة و طشٌقة اإلوجبص. 

  ًنتالمٍز إلوجبص انتمبسٌهلإعطبء انىقت انكبف 
 :          أسئهة تستهذف معشفة قذسة انمتعهم عهى

 اللون خاصٌة (بها اتصافه عدم أو معٌنة بخاصٌة معٌن شًء اتصاف عن حكم إصدار على قادرا (1
 أحمر:

 )إلخ...مملوء،فارغ نحٌف، غلٌظ، صغٌر،طوٌل، كبٌر، :الشكل خاصٌة أو...،أصفر (2

 األشٌاء على منطقٌة أحكام إصدار على قادرا و .أحمر،أزرق،أصفر (األلوان بٌن التمٌٌز على قادرا (3

 مغلوقة و مفتوحة إلى الخطوط تصنٌف على قادرا  واألشٌاء على منطقٌة أحكام إصدار على قادرا (4

 من أكبر (والعنصر المجموعة مفهومً لتلمس والحجم والشكل اللون خاصٌات استخدام على قادرا (5
 .)إلخ... ٌنتمً من، ،أصغر

 خارج داخل، تحت، ، فوق ،بعٌد، قرٌب (مكانٌة وضعٌات عن التعبٌر على قادرا (6
 األشٌاء مع موضوعٌة عالقات ربط على قادرا (7
 .اللحظة نفس فً ،بعد، قبل ( الزمنً التسلسل تعرف على قادرا (8

 الطول نفس من، أقصر ، من أطول ، الطول مفهوم مقاربة (طولٌن بٌن التمٌٌز على قادرا (9
 سرٌع وآخر بطئ انجاز بٌن التمٌٌز على قادرا (10
 .)،ٌساوي أصغر ، أقل ، أكثر ( الكمٌة حسب عناصر لٌرتب رٌاضٌة رموز استعمال على قادرا (11

 5 إلى 1 من األعداد باستعمال كمٌات عن التعبٌر على قادرا (12

 6 من أقل مجموعهما (عددٌن جمع على قادرا و 5 إلى 1 من األعداد: العدد مفهوم مقارنة (13

 .النقصان و بالزٌادة مرتبطة بسٌطة مسألة حل (14

 )والخامس ابع ،الر الثالث الثانً، ، األول (لدٌه المعروفة األعداد متتالٌات تمدٌد على قادرا (15

 ٌفعله عما والتعبٌر رسم ، األشٌاء تنظٌم على قادرا (16
 19 إلى 11 األعداد وتسمٌة تمٌٌز و تعرف على قادرا (17

 جمع  أوساق االمتحبن. 
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