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املعلمة :وردة الشموط

المهمة التقييمية االولى ( االعداد الكلية  ، 1االعداد الكلية ) 2
الجزء االدائي(عالمة لكل نتاج)
االسم

المجموع()7

ي

الرقم

يقرأ االعداد حتى 100

يجد العدد االصغ او
االكبر ب  1أو  10لعدد
ما
يكتب االعداد حتى 100

يعد اثنينات وخمسات
وعشرات

يذكر عددا يقع بين
عددين

يحدد مكان عدد مكون
من منزلتين على خط
االعداد

المجموع
()6

يقرب عدد مكونا من
منزلتين إلى اقرب 10

ستعمل العد الترتيبي
إلظهار المواقع

يميز العدد الزوجي
والفردي

لعدد مكون من منزلتين

يجزئ االعداد المكون
من منزلتين الى احاد
وعشرات
يميز
االحاد والعشرات

يستعمل الرموز للمقارنة
بين عددين

يقرب االعداد المكونة من
منزلتين القرب 10

العالمة
()12

العالمة النهائية ()25
الجزء الكتابي

المهمة التقييمية الثانية( االعداد الكلية  ، 3الكسور  ،الجمع والطرح )1

الجزء االدائي( 3عالمات لكل نتاج)
الجزء االدائي(عالمه لكل نتاج)
الجزء االدائي(عالمه لكل نتاج)

الرقم

االسم

يكون مجموعات من االشياء
ويعدها اثنينات وخمسات
وعشرات

يميز االحاد والعشرات لعدد
مكونمن منزلتين

يجزئ االعداد المكونه من
منزلتين الى احاد وعشرات

يكتب جملة عددية لتجزئة
عددمكون من منزلتين

يميز بين رموز االمقارنه

المجموع()5

يستعمل الرموز للمقارنة بين
عددين

𝟐

يكتب النصف على
𝟏
الصورة

يميز االشكال المقسمة إلى
انصاف وغير المقسمة الى
انصاف

𝟒

يتعرف ان و
𝟒
الكل
𝟐

𝟐

تعبر عن

يجد انصاف اعداد صغيرة
من االشياء

المجموع()5

يتعرف مكونات االعداد 10
و 20

يجد مكونات االعداد من 10
الى 20

يجد ازواجا من مضاعفات
العدد  10لتكوين 100

يجمع اعداد مكونة من
منزلة واحدة

يطرح عددا مكون من منزلة
واحدة من عدد مكون من
منزلتين

المجموع
()15

العالمة النهائية
()25

المهمة التقييمية الثالثة ( الجمع والطرح ) 2
االسم
يجد مكونات االعداد حتى 20

جمع مضاعفات العدد  10لعدد
مكون من منزلتين

المجموع
()9

الرقم

الجزء االدائي

(لكل نتاج 3عالمات)
يطرح مضاعفات العدد  10من عدد مكون من منزلتين

الجزء الكتابي
من ()16عالمة

العالمة
النهائية
()25

المهمة التقييمية الرابعة ( الموقع والحركة  ،معالجة البيانات )
الجزء االدائي

(لكل نتاج عالمة)
االسم

 25عالمة

العالمة النهائية

الرقم

يعطي التعليمات لموقع ما
ويتبعها

يحدد االتجاهات للحركة من
موقع الخر

يكمل دورة كاملة ونصف
وربع دورة مع عقارب
الساعة او عكسها

يصنف البيانات لالجابة
عن االسئلة

نظم البيانات في جدول

يستعمل جدول الصور
لعرض البيانات

يستعمل التمثيل باألعمدة
لعرض البيانات

يستعمل تمثيل جدولين
لتصنيف البيانات

يجمع البيانات ويصنفها
لإلجابة عن االسئلة

يجمع البيانات ويصنفها

يمثل البيانات في جدول

يميز بين التمثيل
باألعمدة والتمثيل
بالجدول

المجموع
 12عالمة

الجزء
الكتابي
()13
عالمة

