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 احملتوى ؤالرقم الس

 العد واتلعبري عن املعدود باألرقام يف نطاق األعداد املكونة من رقمني. 1
 .جمموع عددين من رقم واحدحساب  2
 أو رقمنياثلاين من رقم واحد رقمني وأو  واحد رقم رق عددين األول منحساب ف 3
 . من رقمنياثلاين تعرف الوضع العمودي الصحيح جلمع عددين األول من ثالثة أرقام و 4
 االحتفاظب أو رقمني اثلاين من رقم واحداجلمع يف وضع عمودي لعددين األول من رقمني و 5
 أو رقمني اثلاين من رقم واحداألول من رقمني ويف وضع عمودي لعددين   حساب الفرق 6

7 

 . االحتفاظب  من رقمنياثلاين و ثالثة أرقام األول مناجلمع يف وضع عمودي لعددين 
 .من رقمنياثلاين و اثلاينو ثالثة أرقامرق عددين األول ساب فح

 .الكتابة اجلمعية إىل كتابة رضبيةمفهوم الرضب: حتويل  8
 . عيةمجإىل كتابة  الرضبيةالكتابة مفهوم الرضب: حتويل  9
 . جدول الرضب يفحكم اتل 10
 اثلاين من رقم واحداألول من رقمني ووضع عمودي  عددين يف  ساب جداءح 11
 توظيف اجلمع والرضب.حل وضعية مسألة ب 12
 . عن أعداد مكونة من ثالثة أرقامباحلروف واتلعبري باألرقام  13
14 

 . ممن ثالثة أرقاتعرف مزنلة األرقام يف عدد مكون  15
 ثالثة أرقام / رقمنيمقارنة أعداد مكونة من  16
 .األصغرإىل   األكب ترتيب أعداد من  17
 . مقارنة قياساتهاوطوال قياس أ 18
 من األخف إىل األثقل هابيتوتر مقارنة قياسات كتل 19
 الرتبيعات باعتماد االعتيادية اهلندسية األشاكلبعض  رسم 20
21  
22 

 .اتلدحرج خاصية حسب وتصنيفها املجسمات بعض تعرف  23
  
  

 

 

 
املستوى الثالث ابتدائي

 



 

 (ةاسم التلميذ ) ر ت

 ؤالسرقم ال

 اتظمالح
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 (ةاسم التلميذ ) ر ت
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  التشخيصيتقويم ال تفريغ نتائج شبكة

 ....................ج الفوالثانياملستوى 

 القدرات 
نس بة التالميذ 

 ي تحمكال 
نس بة التالميذ 

 ي نسبياتحمكال 
نس بة التالميذ 

 ي تحمك غري ال 

    العد واتلعبري عن املعدود باألرقام يف نطاق األعداد املكونة من رقمني.

    .جمموع عددين من رقم واحدحساب 

    أو رقمنياثلاين من رقم واحد رقمني وأو  واحد رقم رق عددين األول منحساب ف

    . من رقمنياثلاين تعرف الوضع العمودي الصحيح جلمع عددين األول من ثالثة أرقام و

    االحتفاظب أو رقمني اثلاين من رقم واحداجلمع يف وضع عمودي لعددين األول من رقمني و

    أو رقمني اثلاين من رقم واحداألول من رقمني ويف وضع عمودي لعددين   حساب الفرق

    . االحتفاظب  من رقمنياثلاين و ثالثة أرقام األول مناجلمع يف وضع عمودي لعددين 

    .من رقمنياثلاين و اثلاينو ثالثة أرقامرق عددين األول ساب فح

    .الكتابة اجلمعية إىل كتابة رضبيةمفهوم الرضب: حتويل 

    . عيةمجإىل كتابة  الرضبيةالكتابة مفهوم الرضب: حتويل 

    . جدول الرضب يفحكم اتل

    اثلاين من رقم واحداألول من رقمني ووضع عمودي  عددين يف  ساب جداءح

    توظيف اجلمع والرضب.حل وضعية مسألة ب

    . عن أعداد مكونة من ثالثة أرقامباحلروف واتلعبري باألرقام 

    . ممن ثالثة أرقاتعرف مزنلة األرقام يف عدد مكون 

    ثالثة أرقام / رقمنيمقارنة أعداد مكونة من 

    .األصغرإىل   األكب ترتيب أعداد من 

    . مقارنة قياساتهاوطوال قياس أ

    من األخف إىل األثقل هابيتوتر مقارنة قياسات كتل

    الرتبيعات باعتماد االعتيادية اهلندسية األشاكلبعض  رسم
    

    .اتلدحرج خاصية حسب وتصنيفها املجسمات بعض تعرف 
    
    
    
    
    



    

  التشخيصيتقويم ال تفريغ نتائج شبكة

 ....................ج الفوالثانياملستوى 

 القدرات 
نس بة التالميذ 

 ي تحمكال 
نس بة التالميذ 

 ي نسبياتحمكال 
نس بة التالميذ 

 ي تحمك غري ال 

    العد واتلعبري عن املعدود باألرقام يف نطاق األعداد املكونة من رقمني.

    .جمموع عددين من رقم واحدحساب 

    أو رقمنياثلاين من رقم واحد رقمني وأو  واحد رقم رق عددين األول منحساب ف

    . من رقمنياثلاين تعرف الوضع العمودي الصحيح جلمع عددين األول من ثالثة أرقام و

    االحتفاظب أو رقمني اثلاين من رقم واحداجلمع يف وضع عمودي لعددين األول من رقمني و

    أو رقمني اثلاين من رقم واحداألول من رقمني ويف وضع عمودي لعددين   حساب الفرق

    . االحتفاظب  من رقمنياثلاين و ثالثة أرقام األول مناجلمع يف وضع عمودي لعددين 

    .من رقمنياثلاين و اثلاينو ثالثة أرقامرق عددين األول ساب فح

    .الكتابة اجلمعية إىل كتابة رضبيةمفهوم الرضب: حتويل 

    . عيةمجإىل كتابة  الرضبيةالكتابة مفهوم الرضب: حتويل 

    . جدول الرضب يفحكم اتل

    اثلاين من رقم واحداألول من رقمني ووضع عمودي  عددين يف  ساب جداءح

    توظيف اجلمع والرضب.حل وضعية مسألة ب

    . عن أعداد مكونة من ثالثة أرقامباحلروف واتلعبري باألرقام 

    . ممن ثالثة أرقاتعرف مزنلة األرقام يف عدد مكون 

    ثالثة أرقام / رقمنيمقارنة أعداد مكونة من 

    .األصغرإىل   األكب ترتيب أعداد من 

    . مقارنة قياساتهاوطوال قياس أ

    من األخف إىل األثقل هابيتوتر مقارنة قياسات كتل

    الرتبيعات باعتماد االعتيادية اهلندسية األشاكلبعض  رسم
    

    .اتلدحرج خاصية حسب وتصنيفها املجسمات بعض تعرف 
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