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 لثللصف الثا لثةثامتحان التقييمي لرصد درجات الفترة الاإل

 )ستا  الممتحننسخة األ(

 6025 أبريل 62         

 خوات الممتحنون األفاضلخوة واألاإل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إال أن ظروف أبنائنا  تقليدي، المتحانال يخضع  ولىاألمن المتعارف عليه أن الطفل في المرحلة الدراسية 

بالمدرسة الليبية تجعلنا مضطرين ألن نجد طريقة تقريبية تساعد في  التحاقهماألعزاء بخارج دنفر وعدم 

تقييم قدرات الطفل في مختلف المواد الدراسية وذلك حتى نتمكن من رصد درجات كل فترة دراسية وتساعد 

 .غتهم العربية وهويتهم اإلسالميةباء على متابعة أبنائهم من أجل المحافظة على لآلا

أخذين  أمورهم،خوات الممتحنين على تفهم ظروف أبنائنا والعامل النفسي لهم وألولياء خوة واألإننا نحث اإل

باء واألمهات وعدم وجود الوقت الكافي للجميع سواء بداخل دنفر أو آلظروف الدراسة ل في االعتبار

وفي هذا الصدد نوجه حضراتكم . للوعاء الزمني الموضوع لكل مادةخارجها لتدريس ومتابعة األبناء وفقا 

 :لما يلي

 .التعريف بنفسك لدى ولي أمر التلميذ وشرح الغرض من التقييم كما ذكر سابقا .2

وسؤاله مرة أخرى على األقل أثناء  االمتحانالطلب من التلميذ التعريف بإسمه وعمره قبل بداية  .6

 .اسمهعن  االمتحان
 .شرحها باللغة اإلنجليزية ن توجيه األسئلة أو واالبتعادطرح األسئلة باللغة العربية  .3
نأمل التحدث مرة أخرى مع ولي األمر وإعطائه نبذة مختصرة عن أوجه  االمتحانعند نهاية  .4

كما نأمل عدم . ان وجدت ومكامن الضعف التي يجب التركيز عليها مستقبال ابنهالقصور لدى 

 . جة أو تقدير للطفل أو القول بأن مستواه يؤهله ألن يكون في صف أعلى أو أدنىإعطاء أية در
 

 في ميزان حسناتكم وأن يوفقكم لما فيه الخير تبذلونهنسأل هللا العلي القدير أن يجعل كل جهد 

 

 أسرة المدرسة الليبية بدنفر
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 (:درجة 46) التربية اإلسالمية :أولا 

يراعى في وضع الدرجة النطق  و تينالتالي تينتسميع السور: (درجة 62) : السؤال األول

الصحيح حسب الحروف المشكلة ومخارج الكلمات وهل التلميذ يقرأ لوحده أم بمساعدة والديه 

اذا طلب االستاذ من التلميذ قراءة سورة معينة واتضح ان التلميذ ال يحفظها من . أو األستاذ

 81 تصبح درجة السؤالوهنا ( من إختيار التلميذ)الممكن اعطاء الفرصة للتلميذ بسورة أخرى 

 .درجات من التلميذ 8درجة أي تخصم  62بدال من  درجة

 

 سورة الضحى  -2سورة الشرح                  -1
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 [درجة 11( ]المساجد بيوت هللا)تسميع الحديث الشريف  :السؤال الثاني 

 

 :(درجة  22) أسئلة عامة في التربية اإلسالمية  :السؤال الثالث

 .األسئلة التالية على الطالب  يقوم األستا  بطرح:مالحظة لألستا   

 (درجات  1)  ا كر الكتب السماوية ؟ وعلى من أنزلت ؟ .1

 .أنزل على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم←القرآن الكريم 
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 .أنزل على سيدنا داوود عليه السالم←الزبور

 .أنزل على سيدنا موسى عليه السالم←التوراة 

 .أنزل على سيدنا عيسى عليه السالم←اإلنجيل 

  .أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السالم ←الصحف       

 6يختار الممتحن  (اتدرج 8)و خطأ أمام العبارات التالية أضع عالمة صح  .6

 .فقرات 

 (خطأ) .                    المؤمن ال يستخدم عقله للتفكير في مخلوقات هللا  .1

 ( خطأ) .                               لى والديك إن تسيء أمن حسن المعاملة  .6

 (صح) .                    صدقاء ألعداء واألكان رسول هللا يحسن معاملة ا .3

 (  خطأ) .                                      يستطيع اإلنسان أن يمنع مايصيبه  .4

 (صح) .                  اإليمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان اإليمان  .5

      . مرض وصحة وغيرها هي من عند البشركل مايصيب اإلنسان من   .2

                                                                                                             (    خطأ)                                                                                  

 (خطأ)           .    كان الرسول عليه الصالة والسالم يتعبد في غار ثور  .7

 (صح)                                                      .الكلمة الطيبة صدقة   .8

 

وما ا نقرأ عند بداية كل ما ا تقول في الركوع ؟ وما ا تقول في السجود ؟  .3

 (درجات  11) ركعة ؟ 

 .ثالث مرات ( سبحان ربي العظيم ) نقول في الركوع 

 .ثالث مرات( سبحان ربي األعلى ) نقول في السجود 

 .بداية كل ركعةنقرأ سورة الفاتحة 
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 ( :درجة  112)  مادة اللغة العربية : ثانيا  

 ( : من درس أحب من الناس العامل)   :السؤال األول

قراءة جيدة مع مراعاة حركات التشكيل و المدود  ن مما يلي يفقرتالمطلوب من التلميذ قراءة   -1

 (.درجة  30)  .والتنوين والالم المنطوقة والغير منطوقة والحرف المشدد 

   أُِحبُّ الَِّذي يَْشتَِغُل بِيَِدِه َو فِْكِرِه فَيَْصنَُع ِمْن التَُّراِب أَْشَكاال  َجِميلَة  نافَِعة. 

  فَيَْغِرُس إلَى ،َحِديقٍَة َوِرثََها َعْن أَبِيِه َشَجَرة  َواِحَدة  أُِحبُّ َذاَك الَِّذي يَِجُد فِي

 .َجانِبَِها َشَجَرة  ثَانِيَة  

  َُجَل الَِّذي يَتَنَاَوُل اأْلَْخَشاَب اْلَجافَّةَ اْلُمْهَملَة  .فَيَْصنَُع ِمْنَها ِمَهادا  لأِلَْطفَالِ ,أُِحبُّ الرَّ

  ُِجَل الَِّذي يُْنِشىُء م ُخوِر َواْلِحَجاَرِة اْلبُيُوَت َو اْلَمَداِرسَ أُِحبُّ الرَّ  .َن الصُّ

 (.درجات لكل فقرة 2 –درجة  18) :  خرج من الفقرات السابقة مايأتيستا -6

 َراِب : لفألا مد بامبه كلمتان  َجاِنِبَها -َواِحَدًة   -َوِرَثَها   -َذاَك    -َناِفَعًة  –التُّ

 ُخوِر : ا مد بالواومبه انكلمت   اْلُبُيوتَ  –الصُّ

 أَِبيِه  –َحِديَقٍة  –َجِميلًَة  –الَِّذي : ا مد بالياءمبه انكلمت 

 (. بها تنوين بالكسرة) َحِديَقٍة  :ا تنوين وبين نوعهمبه انكلمت 

 (. كلمات بها تنوين بالفتحة)  مهاداً    -ثانيةً  -شجرةً  -نافعةً  -جميلةً  -أشكاالً 

 البيوت –الحجارة  –المهملة  –الجافة  –األخشاب : ا الم قمريةمبه ناتكلم . 

 الصخور –الرجل –التراب : ا الم شمسيةمبه ناتكلم . 

 –درجة  16) ( يختار الممتحن مهنتين ) ( من درس المنتجون )   :السؤال الثاني 

 :(درجات لكل مهنة  2

 : ما المهن التي يمارسها  كالً من هؤالء  - أ

  رضأليحرث ا: الفالح  
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 الخبزيصنع : الخباز 

 بوابأليصنع ا: النجار 

 يطرق الحديد: الحداد 

 اء  يبني البيوت: البنَّ

 ثوابأليخيط ا: الخياط 

 ينظف الشارع: الكناس  

 (درجات  6)  وماواجبنا نحوهم؟  - ب

 .واجبنا نحوهم هو أن نحترمهم ونشكرهم على مايقدمونه لنا

 ( من درس الصحراء )  -:السؤال الثالث 

 :أجب عن األسئلة التالية 

 (درجات  11)  ما السبب؟.. تتبدل أشكال الكثبان الرملية من فترة إلى أخرى  -2

 . السبب في ذلك هو الرياح

ال بجوار إبله ليالً في الصحراء  -6  (درجات  11)  لماذا؟.ينام الجمَّ

 . لينعم بالدفء في جو الصحراء القارص البرودة

 (درجتان ) ( يختار الممتحن كلمة واحدة )  :المفردات التالية  مامعنى -3

 اعتاده:  تأقلم مع الشىء 

 رشح جلده  : َعِرَق الطفل 

 الحر الشديد:  القيظ 

درجات لكل  6 –درجات  8)  (يختار الممتحن كلمتين ) :  تيةآللكلمات ااهات جمع  -4

 (كلمة 

 صخور: صخرة 

 سهول: سهل 
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 واحات: واحة 

 جمال :جمل 

 بيوت :بيت 

 خيام: خيمة  

( السائحين - الفحم – النفط -الليبية)التالية  تية بما يناسبها من الكلماتآلكمل العبارات اأ  -5

 ( .درجات لكل كلمة  3 –درجة  16)  : مع قراءة الجمل

 ن  اد  ع  م  و  ....م  ح  ف  ال  .......و   از  غ  ال  و  .... .ط  ف  الن  .....ا ه  ا، ب  ن  ض  ر  أ   ن  م   ء  ز  ج  ... ة  ي  يب  الل  .....اء  ر  ح  الص  

 .م  ال  ع  ال   اء  ح  ن  أ   يع  م  ج   ن  م  ....... ين  ح  ائ  لس  ل  ......... ة  ل  ب  ق   ي  ه  ى، و  ر  خ  أ  

يختار )  :اختر أداة االستفهام المناسبة وضعها في الفراع فيما يلي   : رابعالسؤال ال

 ( درجات لكل فقرة  3 –درجات  2)  (الممتحن فقرتين 

 كيف -ماذا  –لماذا  –هل  -من    

  

  هو ال ي يصنع من التراب أشكالا جميلة ؟من 

  تعد الجغبوب واحة صحراوية ؟لما ا 

  يصنع الخباز الخبز ؟كيف 

  أنت ممن يمارسون الرياضة ؟هل 

  نستفيد من مزاولة الرياضة ؟ما ا 
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 ( :درجة  62)  مادة الرياضيات: ثالثا

 .على التلميذ ان يحضر قلما وورقة ويجري العمليات الحسابية التالية  / مالحظة لولي األمر
 (على األستا  الطلب من التلمي  شرح طريقة إجرائه للعملية الحسابية)

 ( اتدرج 10) ( ب  أويختار الممتحن فقرة واحدة أ )  :السؤال األول

 

  :األكبرمن األصغر إلى المكتوبة في الدوائر التالية رتب األعداد ( أ)

 

 

  

 

 

3452 – 4325 – 5342 – 2543  

 :رتب األعداد من األكبر إلى األصغر( ب)

 

 

 

 

4304- 0460- 3804- 6008 

 

4162 2614 1264 6241 

2883 8321 3216 2118 
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 11)   ( عملية جمع وعملية طرح يختاراألستا ) :اجمع واطرح العمليات اآلتية( ج)

 (درجات لكل عملية 1 –درجات 

5246  +2245  =2608                            3625 – 400  =6025 

2000  +0645  =4645                            3223 – 280  =6443 

2080  +6525  =4305                            8000 – 400  =2400 

 :السؤال الثاني

لكل  ةدرج 8.1 – ةدرج 11)  (يتم اختيار عمليتين): ما ناتج ضرب العمليات اآلتية ( أ)

 (عملية

2) 644  ×6  =500 

6) 324  ×3  =446 

3) 555  ×4  =6660 

4) 266  ×5  =220 

 

 

لكل  ةدرج 1 – ةدرج 11)  (يتم اختيار عمليتين): ما ناتج قسمة العمليات اآلتية ( ب)

 (عملية

2 )50  ÷6  =65 

6 )425  ÷5  =03 

3 )680  ÷6  =235 

4 )024  ÷4  =622 

 

 



Libyan School of Colorado المدرسة الليبية بكولورادو                                        

4102 - 4102العام الدراسي            
 

10 
 

 

 :السؤال الثالث 

درجات  4 –درجة  12)  (يتم اختيار عمليتين): أوجد البسوط والمقامات المحذوفة (1)

 (لكل عملية 

 

درجة  12)  (ب أوة واحدة أ يتم اختيار عملي) :رتب الكسور االتية من األصغر إلى األكبر( 6)

 (درجات لكل عملية  4 –

 

 )أ(      7   ,  3  ,  5 

          8     8      8  

 

7  ,  5  ,   3           

          8      8     8  

 

 )ب(    1  ,  1  ,  1 

          3     6     4  

 

 1  ,  1  ,   1          

         4      3     6  

درجات لكل  4 –درجة  12)  (الممتحن فقرة من أ وفقرة من ب يختار )  :السؤال الرابع

 (فقرة 
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 .باللون األحمر في الفراغات اإلجابات : مالحظة 

 

 :امأل الفراغات بالوقت الصحيح  ( أ)

 

 

 :امأل الفراغات بالوقت الصحيح ( ب)
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 (يختار الممتحن شكلين ) كم عدد األضالع والزوايا في األشكال التالية ؟  :السؤال الخامس 

  (درجات لكل شكل  1 –درجات  11) 
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 ( :درجة  88) علوم مادة ال: رابعا  

 -: التالية على التلميذسئلة األ جميعيقوم األستاذ الممتحن بطرح  /مالحظة 

 درجات 0 الطعام التي تصل بين الفم والمعدة ؟  مااسم أُنبوبة :السؤال األول 

 .المرئ

 درجات 0في أٌي من أعضاء الجهاز الهضمي يتفت ًت الطعام؟  :السؤال الثاني

 .الفم

 درجات 0الذي يعطيها اللون األخضر؟  أوراق النباتما الشيء الموجود في :السؤال الثالث

 .مادة الكلوروفيل
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 درجة 12 تج عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات لصنع الغذاء؟وانهي ما :السؤال الرابع

 .غ اء للنباتكوسكر ، أكسجين يخرج للهواء 

السؤال الخامس: أجب على األسئلة اآلتية  بصح أو خطأ. ) 16 درجات - درجتان على لكل إجابة صحيحة( 

. 

خطأ. يعطي الجهاز العضلي للجسم شكال وحماية ودعماً  -2  

صح. عضمة اإلصبع من مكونات الجهاز الهيكلي -6  

خطأ. الجهاز الهيكلي و الجهاز العضلي ال يعمالن معاً  -3  

  صح. لجميع الكائنات الحية إلنها توفر األكسجين لهم  النباتات مهمة جداً  -4

خطأ. معدن الحديد ال ينجذب للمغناطيس -5  

صح. تجاهاتإليستخدم المغناطيس في البوصلة لتحديد ا -2  

 

 

 

 

 مع خالص تقديرنا واحترامنا لكل الممتحنين


