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  حفوظات ـة المادّ ـم مـتقيي

 اسيّ ـعليم األسالتّ ب
 :ة المحفوظاتمكانة مادّ  .1

  ل بأثرها اإلجيايبّ وتتدخّ  1عليم األساسيّ مسّية للتّ ة يف الربامج الرّ حتظى احملفوظات مبنزلة هامّ 
حتقيق مجلة من املقاصد يهدف تدريسها إىل حيث ، وتسهم يف تركيزهافهي تعضدها ة مات األساسيّ علّ التّ يف 

 :وذلك من خاللة غة العربيّ اال يف اللّ  لكفاية اعمةة الدّ ميّ الّتعلي

ة غة العربّية من أسرار فنيّ وصقل أذواقهم مبساعدم على اكتشاف ما يف اللّ  منياملتعلّ وجدان تغذية  •
 .ومجالّية

 .غويإغناء زادهم اللّ و مني غويّة لدى املتعلّ تنمية امللكة اللّ  •

واصل مع العربّية وتراكيبها وصيغها مبا يعّزز قدرم على التّ غة اللّ حذق أساليب من منياملتعلّ  متكني •
 .اآلخرين

انية والثّ نوات األوىل إىل السّ سبة بالنّ  ادقيقة أسبوعيّ  30ختصيص ولتحقيق هذه األهداف يتّم 
ة غة العربيّ ص ال اللّ وقيت املخصّ من التّ  ،نتني اخلامسة والّسادسةإىل السّ سبة بالنّ يقةدق 20و ،الثة والرّابعة والثّ 
  .تعليًما وتقييًماما و تعلّ ) احملفوظات(رتقاء مبنزلة هذا الرّافد المبا ُيساِعُد على ا دريب على احلفظ واإللقاءللتّ 

  :و حيرص املدّرسعلى
 عريّة،فاعل املناسب للمتعّلم مع القطعة الشّ مان التّ ض  - 

 دريب على االستظهار اجلّيد،التّ  - 

  .توّفر كرّاس احملفوظات لدى كّل متعّلم -
 ة عريّ القطع الشّ  مواصفات .2

 

 :تكون القطع الّشعرية املدروسة

 اليت ينّص عليها برنامج الّلغة العربّية، مبدارات االهتماميف عالقة وطيدة  •

 15،  )ابعةالثة والرّ نتان الثّ السّ ( 12، )انيةان األوىل والثّ نتالسّ (8حلفظ، ال يتجاوز عدد أبياا ميسورة ا •
  ).ادسةن اخلامسة والسّ نتاالسّ (

 .، مالئمة ملستوى املتعّلمنيبسيطة اإليقاع سهلة املعاين •

                                                 
1� )2004سبتمرب( 32و  27من التعليم األساسي صفحة  الثالثةو  والثانيةالربامج الرمسية للدرجات األول
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 ة المحفوظاتماهية االختبار في مادّ  .3
 .اس احملفوظاتمدرجة بكرّ -وجوبا–يت تكون منه والّ  م استظهار القطعة وفق ما يطلب املتعلّ يتوّىل  •

إىل املعايري  ُمستِنًدا ذي يبقى تقييُمهفوي الّ واصل الشّ مج مع التّ دْ ة احملفوظات كنشاط مُ تقييم مادّ  يتمّ  •
 .ةمسيّ املعمول ا واملنصوص عليها بالربامج الرّ 

 :ايلشاطني كالتّ ة األعداد املسندة إىل النّ تكون توزيعيّ  •

 .فويواصل الشّ للتّ  ةطنق15 −

 .نقاط للمحفوظات05 −
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  تقييــم المحفــوظات 
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 استعمال قواعد الّلغة تقييم

  

 ":أنشطة قواعد الّلغة" كانة م .1

حنو، صرف / رسم ( زة ألنشطة قواعد الّلغة ة مكانة متميّ مسّية باملرحلة االبتدائيّ تُويل الربامج الرّ 
توظيف ظاهرة / رسم مفردات ممالة( باعتبار أن ممارسة هذه األنشطة مبختلف أشكاهلا ) وتصريف

من املوارد املـُسهمة يف إمناء قدرة املتعّلم على اإلنتاج الكتايب، ة القراءة و تُعترب من أهّم روافد مادّ ...) لغويّة
  :تؤّكد ضرورة 3مسيةة الواردة بالربامج الرّ وهو ما جعل الّتوصيات املنهجيّ 

م فيه حكّ التّ  ، ويتمّ ة نشاطا مّتصال بالقراءة واإلنتاج الكتابيّ للعناصر الّلغويّ  الّرسم الّسليماعتبار " •

تي عوبات الّ مين والصّ ل باستمرار في ضوء حاجات المتعلّ ي تعدّ ة التّ ليوميّ من خالل الممارسات ا

 ."تعترضهم

 سليم المبنىّص المنتج عّلم حّتى يكون النّ إيالء األهمّية الّالزمة للكتابة في جميع مجاالت التّ "  •

  . "قابال للقراءة
تدريبات اإلنتاج  في) صرف وتصريف/نحو/ رسم( توفير فرص استثمار مكتسبات قواعد الّلغة"  •

  ."الكتابيّ 
عّلم وباعتبار أّن أنشطة قواعد الّلغة قائمة قييم من دعائم التّ ه الّداعي إىل جعل التّ وتكريًسا للّتوجّ 

الثة يتّم إخضاع مكتسبات تالميذ هاتني الّدرجتني يف أنشطة قواعد الّلغة إىل انية والثّ بذاا يف الّدرجتني الثّ 
  .ص للغرضختصّ " صرحية " ات تظم ووفق حمطّ من قييم بشكل دوريّ التّ 

  : غةاالختبار في استعمال قواعد اللّ  .2
م سها املتعلّ صريف يدرّ التّ و  حو والّصرفغة بأنشطة كتابّية يف الّرسم وأخرى يف النّ ق قواعد اللّ تتعلّ 

  .له إىل سالمة توظيفهاا وينجز يف جماهلا تدريبات خمتلفة بانتظام تؤهّ أسبوعيّ 
  ار في الّرسم  ماهية االختب  . أ

اهرة الّلغويّة من ص للّرسم إىل قيس مدى متّلك املتعّلم القدرة على توظيف الظّ يهدف االختبار املخصّ  •
 :خالل إمالء عناصر لغويّة متّكن من

 ساق والوضوح،يستجيب ملعايري االتّ  ك املتعّلم القدرة على الكتابة خبطّ قيس مدى متلّ  - 

                                                 
3��2004)���� (  51...33/34/35ا��ر%� ا�����5 �� ا�����4 ا3)�)2 $#*�ت : ا���ا�� ا��)(  
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 : ّسليم للمفرداتك املتعّلم الّرسم القيس مدى متلّ  - 

o ـــ اء يف آخـــر املفـــردة، رســـم الوصـــل، رســـم رســـم اإلشـــباع يف آخـــر املفـــردة، رســـم الّت
األمساء املوصولة، رسم بعض الّضـمائر املّتصـلة بالفعـل املاضـي، رسـم مهـزة الوصـل 
يف الفعل، رسم الّتضعيف، رسم أمساء اإلشارة، رسم مهزة القطـع يف مواقـع خمتلفـة 

  .4من الكلمة
o الّســطر / اليــاء / ، رســم الّتنــوين، رســم اهلمــزة علــى الــواو ســماالء يف آخــر رســم التّــا

ويف مواقع خمتلفة من الكلمة، رسم الواو والياء يف مجع املذّكر الّسـامل املضـاف إىل 
  ...5اسم

 :ل االختبار يفيتمثّ  •

 عوبة املدروسة،تعمري فراغات واردة ضمن فقرة مبفردات ممالة تتضّمن الصّ   - 

  عوبات املدروسة،ن الصّ تتضمّ إمالء فقرة   - 
 - .... 

  :صريف التّ و رفحو والصّ ماهية االختبار في النّ   . ب
غويّـة املدروسـة اهرة اللّ ك املـتعّلم القـدرة علـى تعـّرف الظّـيهدف هذا االختبار إىل قيس مـدى متلّـ    

ـــذ جـــة حســـب تقـــّدم املـــدرّ متنّوعـــة متدرّ يفهـــا وذلـــك مـــن خـــالل وضـــعّيات تكـــون وعلـــى توظ س يف تنفي
 :6من قبيل نامج يف كّل ثالثيّ الرب 

 ،تعيني حدود مجلة يف نّص  - 

  ،تسمية نوع املرّكب  - 
 ،تصنيف فعل - 

 ،تركيب مجلة فعلّية - 

 ،تنويع صيغ الفعل يف اجلملة الفعلّية - 

 ،اشتقاق امسي الفاعل واملفعول واملصدر - 

 .إغناء اجلملة باملتّممات - 

 .لّلغويّة املدروسةإنتاج مجل أو فقرات أو نصوص قصرية توّظف فيها الّظواهر ا - 

 - ... 

                                                 
�ر%� ا�����5، 4ّ�� �ّ� 46: ، ص2004ا���ا�� ا�ّ�)
�ر%� ا��5��5، ا���ا�� 5ّ�� �ّ� 45: ، ص2004ا�ّ�)
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 غةمعايير الّتقييم في استعمال قواعد اللّ   . ج

 رفحو والّصـبالّرسـم يف حّصـة مسـتقّلة عـن حّصـة االختبـار اخلـاّص بـالنّ  يتّم إجناز االختبار اخلـاصّ  •

 :صريف وتسند األعداد كما يليالتّ و 

  :الثةّسنة الثّ إلى السبةبالنّ 
غـة مـن ليكـون العـدد اجلملـي املسـند إىل قواعـد اللّ  10إىل  0يسند إىل كّل اختبار منهما عـدد مـن  •

 . 20إىل  0

 :ايل صة للّرسم كالتّ توزّع الّنقاط املخصّ  •

  .)1(واجلمالّية)1 (نقطتان للخّط من حيث الوضوح    - 
  .ليم للعناصر اللغويّة املمالةسم السّ ص للرّ نقاط ختصّ   8  -

راا الواردة وفق املعايري ومؤشّ ) 10إىل  0من (صريفالتّ و  رفحو والصّ صة للنّ توزّع الّنقاط املخصّ  •
  .قة بالّرسمرات املتعلّ من الربامج الّرمسّية دون اعتبار املؤشّ  51فحة بالصّ 

 :ّسنة الّرابعةإلى البالّنسبة

 0صــريف عــدد مــن التّ و  رفحــو والّصــو إىل اختبــار النّ  6إىل  0ســم عــدد مــن يســند إىل اختبــار الرّ   •
 . 20إىل  0غة من ملي املسند إىل قواعد اللّ ليكون العدد اجل 14إىل 

 :ايل صة للّرسم كالتّ توزّع الّنقاط املخصّ  •

  ،)0.75(واجلمالّية)0.75(نصف للخّط من حيث الوضوح نقطة و    - 

  .غويّة املمالةليم للعناصر اللّ سم السّ ص للرّ نصف ختصّ نقاط و  4  -
راا الــواردة وفــق املعــايري ومؤّشــ) 14إىل  0 مــن(صــريفالتّ و  رفحــو والّصــصــة للنّ تــوزّع الّنقــاط املخصّ   •

  .قة بالّرسمرات املتعلّ من الربامج الّرمسّية دون اعتبار املؤشّ  51فحة بالصّ 
  :ادسةالخامسة والسّ  نسنتيالإلى بالّنسبة 

إىل  0صـريف عـدد مـن التّ و  رفحـو والّصـإىل اختبار النّ و  5 إىل 0سم عدد من  اختبار الرّ يسند إىل •
 . 20إىل  0غة من دد اجلملي املسند إىل قواعد اللّ ليكون الع 15

 :يل صة للّرسم كالتاّ توزّع الّنقاط املخصّ  •

  ،)0.50(واجلمالّية)0.50(نقطة للخّط من حيث الوضوح    - 
  .غويّة املمالةليم للعناصر اللّ سم السّ ص للرّ نقاط ختصّ  4  -

فحة راا الواردة بالصّ وفق املعايري ومؤشّ ) 15ىل إ 0من (صريفالتّ و  رفحو والصّ صة للنّ توزّع الّنقاط املخصّ  
  .قة بالّرسمرات املتعلّ من الربامج الّرمسّية دون اعتبار املؤشّ  49
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  غةمعايير الّتقييم في استعمال قواعد اللّ 

  

  المستوى
  )أقصى عدد ُيسند(تصريف /نحو وصرف  )أقصى عدد ُيسند(رسم 

  الجملة
  امج الّرمسّية رب وفق املعايري واملؤشرات الواردة بال  الجملة  غويّةالعناصر اللّ   الجمالّية  وضوح الخطّ 

  20  10  10  08  01  01  الثةالّسنة الثّ 

  20  14  06  04.50  0.75  0.75  الّسنة الرّابعة

  الّسنة اخلامسة
0.50  0.50  04  05  15  20  

  الّسنة الّسادسة
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  هنيّ تقييم الحساب الذّ 

 :ياضياتة الرّ ادّ ضمن م هنيّ مكانة الحساب الذّ  -1

ة العناية ياضيات باملرحلة االبتدائيّ ة الرّ مني يف مادّ يستوجب احلرص على االرتقاء جبودة مكتسبات املتعلّ 

لدى  فكري املنطقيّ ة كربى يف إمناء التّ ما وتعليما وتقييما ملا هلا من أمهيّ ة تعلّ نات هذه املادّ مبختلف مكوّ 

  .ماملتعلّ 

ره هذا ياضيات ملا يوفّ ة الرّ زة ضمن مادّ منزلة متميّ  ذي حيتلّ الّ  هينّ ساب الذّ ياق يندرج احلويف هذا السّ 

  .ريع ات احلساب السّ ة واكتسابه آليّ هنيّ م لصقل اقتدارا ته الذّ شاط من فرص أمام املتعلّ النّ 

  :ياضياتتقييم الحساب الّذهني ضمن االختبار في ماّدة الرّ   -2

  :ون إىل نوات مدعوّ سي خمتلف السّ انطالقا من االعتبارات واملقاصد املذكورة فإن مدرّ 

به ياضيات وذلك وفق ما تتطلّ ة من حصص الرّ حصّ  ضمن كلّ  هينّ مزيد العناية بأنشطة احلساب الذّ  •

  .ن إمكانات ملمارسة احلساب الذهينّ طبيعة كل درس وما تتيحه م

ة الثيّ االختبارات  الثّ  نة األوىل ويف كلّ الثة بالسّ انية والثّ ة الثّ الثيّ ارات الثّ يف االختب هينّ إدراج احلساب الذّ  •

ذلك   عليم األساسيّ رجات من التّ الدّ  ة لكلّ مسيّ نته الربامج الرّ نوات جتسيما ملا تضمّ السّ ة بقيّ إىل  سبةبالنّ 

ا وقد جاء  مرفقا مبحتويات ات ذهنيّ على إجناز عمليّ  ياضيات ينصّ ة الرّ زة ملادّ أن أحد األهداف املميّ 

) انية رجة الثّ الدّ (  98و97و) رجة األوىل الدّ ( 60و59فحتني ة بالصّ ة واضحة برزت خاصّ معرفيّ 

  ) .لثة رجة الثاّ الدّ ( 103و102و

ينجز اجلزء اخلاّص باحلساب الّذهّين على أوراق  على أن ياضيات على شكله احلايلّ حيافظ اختبار الرّ  •

 .رة إثر اإلجنازمستقّلة ُجتمع مباش

ّدرجة األوىل إىل السبة ة بالنّ ات ذهنيّ عمليّ  04 يتمّثل اختبار احلساب الّذهّين يف قيام املدّرس بإمالء •

رعة املطلوبة يف ا بالسّ مون كتابيّ الثة، ينجزها املتعلّ نية والثّ رجتني الثاّ دّ إىل السبة ات ذهنّية بالنّ عمليّ  08و

 .هينّ تدريسه من برنامج احلساب الذّ  ما متّ وقيت ويشتمل مضموا على نفس التّ 

 



  
 
 

 
 

10  ����(2014 

دقائق ويسند العدد  10ى توقيته إىل هذا اجلزء من االختبار الذي ال يتعدّ  04إىل  0يسند  عدد من  •

 :قييم املعتمدة ة االختبار وفق معايري التّ إىل بقيّ  16إىل  0من 

  زميّ معيار التّ   األدنى معايير الحدّ 

  سابة احلصحّ   أويل املالئمالتّ   
االستعمال 
الصحيح 

  لوحدات القيس

استعمال 
ات خاصيّ 

األشكال 
  ةاهلندسيّ 

  ةالدقّ 

  عتبة أوىل  0  0  0  0  كملّ انعدام التّ 
 2  

  
  2عتبة ثانية 
  

ك دون متلّ 
  األدىن

1  1  1  1  

  2  2  2  2  ك أدىنمتلّ 
  3  3  3  3  ك أقصىمتلّ 
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  :نماذج من األنشطة

  :انية ثّ ألولى والاننتيسّ الإلى سبة بالنّ  .1

 .سذي يأيت مباشرة بعد أو قبل عدد ميليه املدرّ العدد الّ  -

 .سعدد حمصور بني عددين ميليهما املدرّ  -

 .عليها الربنامج يت نصّ جمموع عددين أو الفرق بينهما يف احلاالت الّ  -

- ..................................................... . 

  :الثة نة الثّ سّ إلى السبة بالنّ  .2

  مارينالتّ   توياتالمح

  ؟ 1075ما رقم العشرات يف العدد   نة يف عدد معلومرقم منزلة معيّ 

  .ةوفقا لصيغته القانونيّ  192ك العدد فكّ   ة لعدديغة القانونيّ الصّ 

  ؟ 1725ما عدد املئات يف   عدد الوحدات يف عدد

  )7 -15(أحدمها ذو رقمني واآلخر ذو رقم واحد   الفرق بني عددين

  )40-92(عقد أو مائة كاملة أو ألف كاملة أصغرمها 

  )   9 ×7(     10منهما أصغر من  كلّ   جذاء عددين

  .)30×16(ومائة كاملة أو ألف كاملة أأحدمها عقد 

  .)9ألوىل للعدد االثةاملضاعفات الثّ ( 10العدد أصغر من   مضاعفات عدد

  .)2000و1000احملصورة بني  300 مضاعفات(العدد مائة كاملة 

  .)76نصف ( 100صغر من أالعدد   نصف عدد

  .)5000 نصف( العدد ألف كاملة 

  .6000؛ ربع  80ربع   ربع عدد

  ؟م  25م وقيس عرضه  45ما قيس حميط مستطيل قيس طوله   حتويالت يف نطاق وحدات القيس
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  :ابعة نة الرّ سّ إلى السبة بالنّ  .3

  مارينالتّ   المحتويات

  .ةيغة القانونيّ وفقا للصّ 37584ك العدد فكّ   ة لعدديغة القانونيّ الصّ 

  ؟ 200إىل  135ل ما مكمّ   ل عدد إىل املائة الكاملة املواليةمكمّ 

  ؟ 57725الف يف ما عدد اآل  عدد الوحدات يف عدد

  الفرق بني عددين
  .)85 -150(أحدمها ذو ثالثة أرقام واآلخر ذو رقمني 

  .500000 -762500 ف كاملة آالف كاملة أو مائة آالأصغرمها عشرة 

  جذاء عددين
  )63= .×7؛   6×8(10كل منهما أصغر من 

  .)5000×48( ألف كاملة  ،مائة كاملة،دمها عقدحأ

  مضاعفات عدد
  .)15املضاعفات األربعة األوىل للعدد ( 100العددأصغر من 

  )20000و 10000احملصورة بني 3000مضاعفات ( العدد ألف كاملة 

  .)960ثلث ( 1000ر من العدد أصغ  ثلث عدد

  .)7500مخس (العدد مائة كاملة   مخس عدد

  .)دسل = ...ل  1(  لقيساحتويالت يف نطاق وحدات 

  ؟م  20م و قيس عرضه  45ما قيس مساحة مستطيل قيس طوله   حة مستطيلاقيس مس
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  :نة الخامسة سّ إلى السبة بالنّ . 4

  التمارين  المحتويات

  ةبيعيّ حيحة الطّ األعداد الصّ 

بني عددين  12 أحصرُ :عددان حيصران عددا مقرتحا حسب شرط  -

  5 ـــمضاعفني متتاليني ل

  ...أو  25أو  50العد بزيادة :وفق خطوة منتظمة  العدّ  -

ات يف جمموعة األعداد العمليّ 
  ةبيعيّ حيحة الطّ الصّ 

 850-1350ا أحسب ذهنيّ :الفرق بني عددين  -

 2500.=×  25؛ 10×  357: جذاء عددين  -

 ...تسع  ،سدسث، ربع، مخس، ثل،  نصف -

  ؟360؟  ما هو ربع 270؟ ما هو تسع   240ما هو نصف 

  ةاألعداد العشريّ 

 :مقرتحني حمصور بني عددين صحيحني طبيعيّني  عدد عشريّ - 
8> . >7 

حيح املوايل مقرتح والعدد الصّ  ابق مباشرة لعدد عشريّ حيح السّ العدد الصّ - 
  . <13,7  <.:له مباشرة 

  ةات على األعداد العشريّ يّ العمل

 0,35+17,65: جمموع عددين عشريني  -

      ب أحسُ : 0,001أو 0,01أو  0,1جذاء  عددين أحدمها  -

25 ×0,1      ،2,5  ×0,01  

  ناسبالتّ 
  : اعات قائق إىل السّ ل من الدّ حوّ أُ :حتويالت يف أنظمة القيس 

  ...دق 15 ؛ دق 180دق ؛ 30
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  :ادسة لسّ نة اسّ إلى السبة بالنّ . 5

  ماريننماذج من التّ   المحتويات

  ةبيعيّ حيحة الطّ األعداد الصّ 

 35099و35170أقارن بني : أكرب عدد بني عددين مقرتحني -

    بني مضاعفني متتاليني  17أحصر : عدد حمصور بني عددين مقرتحني -
  .4 ـل

ات يف جمموعة األعداد العمليّ 
  ةبيعيّ حيحة الطّ الصّ 

  العدد القابل للقسمة على أعّني :  9و 5و 3و 2 قابلية قسمة عدد على -
  .2708؛ 1540؛ 2699؛ 1035: ممّا يلي  9

هو املضاعف  ما: مني دّ فر لعددين مقأصغر مضاعف مشرتك غري الصّ  -
  ؟ 18و 12 ــل؛   3و 5 ــاملشرتك األصغر ل

  ةاألعداد العشريّ 

: لّصحيحا أحيط اجلزء: قرتحعشرّي م لعدد حيح واجلزء العشريّ اجلزء الصّ  -
 129,35؛  35,07؛   0,135

أعداد  3 وجدُ أُ  :شرطان حيصران عددا عشريا مقرتحا حسب عددان عشريّ  -
 3,6<.<. < .<3,5ة حمصورة بنيعشريّ 

حيح املوايل مقرتح والعدد الصّ  ابق مباشرة لعدد عشريّ حيح السّ العدد الصّ  -
     .25,01مباشرة حيح اّلذي يسبق صّ العدد الأوجد  :مباشرةله 

  .15,09 مباشرة ذي يليحيح الّ أوجد العدد الصّ 

  ةات على األعداد العشريّ العمليّ 

    : 1000أو 100 أو 10اء عددين أحدها عشري واآلخر جذ -
 . 35=100×  .؛ 1000×2,01؛  10×  3,5

:  ّصحيحال ئهأكرب من جز  إىل آخر جزؤه العشريّ  ل عدد عشريّ مكمّ   -
3,4  =... +8,5   /16,2 = .+20,7 . 

 ؛90,35- 105,35 ؛ 8,5 - 13,5 :نيعشريّ الفرق بني عددين   -
15,45  - 8,45 .  
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  ةاألعداد الكسريّ 

 :شرطحسب  كتابة أخرى لعدد كسريّ  -

2ـأوجد كسرا مكافئا ل �

3
 .10يه جمموع حدّ  

3ـا مكافئا لأوجد عددا كسريّ  �

5
  .6يه الفارق بني حدّ 

 :ني مقرتحني حمصور بني عددين صحيحني طبيعيّ  عدد كسريّ  -

3أحصر  �

5
  . متتالينيّينيبني عددين طبيع

7أحصر  �

8
< .  :متتالينيني بني عددين طبيعيّ  7

8
> . 

أقارن بني : غرمها ني مقرتحني أو أصمن بني عددين كسريّ  أكرب عدد كسريّ  -
3

4
3و

5
12  ؛

9
13و

9
 ...  

  ةات على األعداد الكسريّ العمليّ 

1ب أحسُ : ني جمموع عددين كسريّ  -

2
+1

4
3؛

5
+7

5
... 

 :    يف احلاالت امليسورة وعدد كسريّ  جذاء عدد صحيح طبيعيّ  -

3:أوجد جذاء  �

5
x5. 

� 16 x 1

2
 

� 3

4
x 120  

  ناسبالتّ 

وم يف من مقدار معل %20؛  %5 ؛ %10 ؛ %1حساب  - 

  : احلاالت امليسورة

 .د300من %10وجد أُ  �
 .كغ500من  %20وجد أُ  �
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  الّتقييم في الّرياضّيات

  

  )أقصى عدد ُيسند(الحساب الّذهني   عدد العملّيات  الّتوقيت  المستوى
  )أقصى عدد ُيسند(ياضيات الرّ 

  رات الواردة بالرامج الّرمسّيةوفق املعايري واملؤشّ 

  الّسنة األوىل

10 
ائق

دق
 

قّلة
ست

ة م
حّص

ل 
خال

  

04  

04  16  

  انيةالّسنة الثّ 

  الثةالّسنة الثّ 

08  
  الّسنة الرّابعة

  الّسنة اخلامسة

  الّسنة الّسادسة

  

  


