
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/1arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـــ0440/ 0441لمادة الرٌاضٌات للفترة الثالثة والرابعة  األولاستمارة تقوٌم الطالب للصف  
مهارة  اسم المهارة

 التقٌٌم
 موعد
  التقٌٌم

حل مسائل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات 
  . . األربع

  

والمساواة ، الطرح باستعمال إشارتً كتابة جمل ) الجمع باستعمال إشارتً الجمع 
  ) الطرح والمساواة

 

  (  إٌجاد ناتج )الجمع إلى الصفر ، طرح الصفر أو الكل
  (   01،  00، 01، 9، 8، 7، 6، 5، 4إٌجاد ناتج الطرح من األعداد ) 

  (إٌجاد ناتج الجمع بـ )العد التصاعدي ، استعمال خط األعداد
  (بـ ) العد التنازلً ، استعمال خط األعداد إٌجاد ناتج الطرح

  (011العد بالعشرات حتى )
بالترتٌب على لوحة المئة ولراءتها وكتابتها بطرق  011الى 0عد األعداد من 

  .. . مختلفة
 

  (011العد لفزٌاً )اثنٌنات ، خمسات ، عشرات ( حتى )
  ممارنة األشٌاء حسب ) الطول ، الوزن ، السعة ( وترتٌبها .  

  . لٌاس األطوال باستعمال وحدات غٌر لٌاسٌة
  الفترة الرابعة

حل مسائل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات 
  . . األربع

 

ولراءتها وكتابتها بطرق بالترتٌب على لوحة المئة  011الى 0عد األعداد من 
  .. . مختلفة

 

  . ( باستعمال المجموعة من عشرة011تمدٌر عدد مجموعة من األشٌاء ضمن )
    . .وترتٌبها(   =،  < ، >)( باستعمال الرموز011ممارنة األعداد ضمن )

  (  تعرف المجسمات ) الكرة ، المخروط ، المكعب ، األسطوانة
  . .  تنزلك أو  تتراص تتدحرج أو وفك كونهاتصنٌف المجسمات 

  .عمل تمابل بٌن سطوح المجسمات واألشكال المستوٌة
   . تعرف األشكال المستوٌة )المثلث ، المستطٌل ، المربع ، الدائرة( ووصفها

شكل والتعبٌر عن الجزء الواحد منها بـ ) النصف ،  تعرف األجزاء المتطابمة فً
 .) الثلث ، الربع

 

رٌاالت ( لتحدٌد لٌم  01رٌاالت ،  5عد أوراق نمدٌة من الفئات )لاير واحد ،
 . مجموعات مختلفة من النمود

 

  . تمثٌل مبلغ من المال بطرائك مختلفة
  .. .ممارنة لٌم النمود بأسعار السلع

 مالحظات هامة / 

    وجود الرمز  وٌتم إعادة اختباره عدة عند مهارة معٌنة ٌعنً أن هذه المهارة اساسٌة عدم اتقان الطالب لهذه المهارة ٌكون الطالب غٌر مجتاز لهذه المهارة
 .  مرات 

  للمهارة ,  فقرة واحدهللمهارة , وٌحصل على متمكن عند حل  فقرتٌنفقرات للمهارة , وٌحصل على متقدم عند حل ثالث ٌحصل الطالب على متفوق عند حل
 إذا لم ٌحل أي فقرة  .وٌحصل على غٌر مجتاز 

 . ٌتم إعادة االختبار فقط للطالب الغٌر مجتازٌن , أما الطالب المتقدمٌن أو المتمكنٌن لن ٌتم إعادة اختبارهم 



 


