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مبكرـاختبار أوترخت للحساب ال  
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)بتعاون مع جامعة قادس( محمد المير. دالنسخة العربية،      

  :"أ"تعليمات النسخة  -

  مفاهيم

  املقارنة -1

 ال شيء: املادة

  :املهمات

يشري ارب إىل الزهرة اليت توجد يف . (ر إىل الفطر األطول من هذه الزهرةشأ. نا رسوم فطرياتتشاهد ه. 1أمهمة 

  a: اجلواب الصحيح). املربع األعلى األيسر من الورقة

 رجليشري ارب إىل ال(. من هذا الرجل) السمني(أشر إىل الرجل األضخم . تشاهد هنا رسوم بعض الرجال. 2أمهمة 

  d: اجلواب الصحيح). ملربع األعلى األيسر من الورقةوجد يف ايي ذال

  c). الصغرية(أشر إىل البناية املنخفضة . تشاهد هنا بعض البنايات. 3أمهمة 

. أشر إىل اهلندي الذي لديه ريش أقل من هذا اهلندي الذي حيمل قوسا وسهاما. تشاهد هنا بعض اهلنود. 4أمهمة       

  b). يوجد يف مربع اجلزء األعلى األيسر من الصفحةيشري ارب إىل اهلندي الذي (

  a. إىل الصندوق الذي توجد به كرات أقل أشر. تشاهد هنا صناديق ا كرات. 5أمهمة 

  التصنيف -2

  الشيء: املادة

  :املهمات      

 a. أشر إىل رسم الشيء الذي ال يستطيع الطريان. انظر إىل هذه الرسوم. 6أمهمة       

  d. مكعبات وال يتضمن أي مثلث 5أشر إىل املربع الذي يتضمن . ر إىل هذه املربعاتانظ. 7أمهمة 

  4). الرمادية(أشر إىل كل الدوائر السوداء . انظر إىل هذه الرسوم. 8أمهمة 

 3. أشر إىل كل األشخاص الذين حيملون حقيبة لكنهم ال يضعون نظارات. تشاهد هنا الكثري من األشخاص. 9أمهمة 

يشري ارب إىل التفاحة اليت توجد يف املربع . (تشاهد هنا تفاحة هلا ذيل، وليس هلا أوراق وخترج منها دودة. 10أمهمة 

  3. أشر إىل كل التفاحات اليت تشبهها متاما). األعلى األيسر من الصفحة



2 

 

 Correspondanceطابق الت -3    

وبالنسبة للمهمتني . يع وجوهها بنفس اللونلونت مج) سداسيا(مكعبا  15حنتاج يف املهمتني إىل : املادة

  . إلجناز وقلمل نورقتا 14و  13

  :املهمات

يظهر ارب رسم النرد الذي به . (4لقد رميت النرد وحصلت على ). مكعبات 10يقدم ارب للطفل . (11مهمة أ

 ).اتال يهم الترتيب املكاين للمكعب. (هل ميكن أن تقدم يل نفس العدد من املكعبات؟). 4

هل ميكن أن تقدم يل . لقد رميت النردين وحصلت على هذه األرقام). مكعبا 15يقدم ارب للطفل . (12أمهمة 

  ).ال يهم الترتيب املكاين للمكعبات). (6و  5يشري ارب إىل رسم النردين وما (نفس العدد من املكعبات؟ 

ميكن وضع ). مصابيح\مشعدانات(هنا بعض الشمعدانات  تشاهد). جناز وقلمإيقدم ارب للطفل ورقة . 13أمهمة 

كل اخلطوط اليت (بالشمعدانات اليت توافقها؟  الشموع هل ميكنك رسم اخلطوط اليت تربط. مشوع على كل مشعدان

  ).توافقها

 شري إىلهل ميكن أن ت. رسوم لدجاجات وبيض 3تشاهد هنا ). يقدم ارب للطفل ورقة إجناز وقلم. (14أمهمة 

 a. لدجاجات اليت وضعت بيضة؟ ميكنك رسم اخلطوط إن أردتا

). يشري ارب إىل البالونات اليت توجد يف مربع اجلزء األعلى األيسر من الصفحة. (بالونا 15تشاهد هنا . 15أمهمة 

   c. شر إىل املربع الذي يعادل فيه عدد النقط عدد البالوناتأ

  التسلسل -4

  .إىل ورقة إجناز وقلم 19حنتاج يف املهمة : املادة

  :املهمات

من الكبرية (أشر إىل املربع الذي رتبت فيه التفاحات من األكرب إىل األصغر . تشاهد هنا مربعات ا تفاح. 16أمهمة 

   a). إىل الصغرية

 b. أشر إىل املربع الذي رتبت فيه العصي من الرقيق إىل الغليظ. مربعات توجد ا عصيتشاهد هنا . 17أمهمة 

إىل الكبرية   الشفافةأشر إىل املربع الذي رتبت فيه الكرات من الصغرية و. تشاهد هنا مربعات ا كرات. 18أهمة م

 a. املعتمةو

الكلب الكبري . ينبغي أن يأخذ كل كلب عصا. تشاهد هنا كالبا). جناز وقلمإيقدم ارب للطفل ورقة . (19أمهمة 

اليت تربط كل كلب بالعصا اليت ينبغي أن  هل ميكنك رسم اخلطوط. عصا الصغريةوالكلب الصغري ال، يأخذ العصا الكبرية
 ).كل اخلطوط الصحيحة(يأخذها؟ 
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هذه . كومات ا كثري من شرائح اخلبز وأخرى ا شرائح أقلتشاهد هنا شرائح خبز يف صف، وهناك . 20أمهمة 

على يشري ارب إىل الشرائح اليت توجد يف مربع اجلزء األ(اخلبز ميكن وضعها يف مكان ما من الصف  الكومة من شرائح
  ).بني الثانية والثالثة. (أشر إىل أي حيز من الصف ينبغي وضع هذه الكومة من شرائح اخلبز). يسر من الصفحةاأل

  العد اللفظي -5

  الشيء: املادة

  :املهمات

  .20 قم بالعد حىت. 21أمهمة 

 b. نقط 7شر إىل املربع الذي يتضمن أ). يقدم ارب الرسم للطفل. (22أمهمة 

 ... 8، 7، 6: 15إىل  6قم بالعد من . 23أمهمة 

  18أشر إىل الزهرة رقم ). يقدم ارب الرسم للطفل. (24أمهمة 

  ... 6، 4، 2: اثنني اثنني 14قم بالعد حىت . 25أمهمة 

  مبننيالـالعد  -6

  .30و  28، 27، 26مكعبا للمهمات  20حنتاج إىل : املادة

  :املهمات

موزعة على  -نظر الرسماُ –مكعبا على الطاولة  16يضع ارب . (26أمهمة 

أشر إىل . مكعبات تفصل بينها مسافة قصرية 4أربعة صفوف يتضمن كل واحد منها 
  .وقم بعدها  blocksالكتل

  

موزعة دائريا، تفصل  - نظر الرسم التقرييباُ –طاولة مكعبات على ال 9يضع ارب . (27أمهمة 

ىل املكعبات أو فصلها أو إيسمح للطفل باإلشارة . (قم بعد هذه املكعبات). بينها مسافة قصرية
  9). قيامه بعدها أثناءحتريكها 

  
 

 تفصل بينها -نظر الرسم التقرييباُ –مكعبا غري مرتب  20يضع ارب على الطاولة . (28أمهمة 

  20). قيامه بعدها أثناءىل املكعبات أو فصلها أو حتريكها إيسمح للطفل باإلشارة ). (مسافة قصرية
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يظهر ارب للطفل الرسم ملدة ثانيتني، . (سأقدم لك رمسا وينبغي أن تنظر إليه جيدا لفترة قصرية من الزمن. 29أمهمة 

 9؟ كم نقطة يف النردين). مث خيفي الرسم. -22، 21ويعد  -

مكعبا موزعة على  17يضع ارب على الطاولة . (30أمهمة 

. دها عكسياأشر إىل املكعبات وقم بع. مكعبا 17ترى هنا ). -انظر الرسم التقرييب –صف، تفصل بينها مسافة قصرية 
17 

  حصيلة العد -7

  .املهمات يف هذهمكعبا  20حنتاج إىل : املادة

  :املهمات

  ).ال يهم الترتيب املكاين. (مكعبا 11ضع صفا من ). مكعبا 15لطفل يعطي ارب ل. (31أمهمة 

كم ). -30كما يف املهمة  - مكعبا تفصل بينها مسافة قصرية،  20يضع ارب على الطاولة صفا من . (32أمهمة 

 20). ال يسمح للطفل باإلشارة إىل املكعبات(مكعبا هنا؟ 

 5يتضمن كل واحد منها  موزعة على ثالثة صفوف -نظر الرسماُ –مكعبا على الطاولة  15يضع ارب . 33أمهمة 

). ال يسمح للطفل باإلشارة إىل املكعبات(كم مكعبا هنا؟ ). -26كما يف املهمة  –مكعبات تفصل بينها مسافة قصرية 
15 

كم ). -28 كما يف املهمة -مكعبا غري مرتب تفصل بينها مسافة قصرية،  19يضع ارب على الطاولة . (34أمهمة 

 19). ال يسمح للطفل باإلشارة إىل املكعبات(مكعبا هنا؟ 

مكعبات أخرى  7مث يضع . مكعبات سأضعها حتت يدي 5هذه ). مكعبات 5يضع ارب على الطاولة . (35أمهمة 

  12كم مكعبا يوجد حتت يدي؟ . مكعبات 7اآلن أضفت ). -يظهرها للطفل -، حتت يده

  ماملعرفة العامة باألرقا -8

  ال شيء: املادة

  :املهمات

 9توجد يف الصندوق األسود ). يشري ارب إىل الصندوقني املوجودين يف الرسم. (تشاهد هنا صندوقني. 36أمهمة 

 bيف أي صندوق توجد حلويات أكثر؟ . قطعة من احللوى 13وتوجد يف الصندوق األبيض . قطع من احللوى

كم كرة ستتبقى . كرات 3ستفقد . كرات 9لديك ). كرات 9يتضمن يشري ارب إىل الرسم الذي . (37أمهمة 

يشري ارب إىل صف اجلزء األسفل من الصفحة الذي . (ك؟ أشر إىل املربع الذي يتضمن العدد الصحيح من الكراتديل
 c). يتضمن رسوما
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يشري ارب إىل . (واشترى دجاجتني. دجاجات 8ميتلك مزارع ). دجاجات 8يشري ارب إىل رسم به . (38أمهمة 

يشري . (كم دجاجة ميتلك اآلن املزارع؟ أشر إىل املربع الذي يتضمن العدد الصحيح للدجاجات). رسم به  دجاجتني
 c). ارب إىل رسوم صف اجلزء األسفل من الصفحة

. شجار أمام البنايةأأيضا هناك ). يشري ارب إىل نوافذ البناية واحدة واحدة. (نوافذ فيها تشاهد هنا بناية. 39أمهمة 

  9هل ميكن أن تعد عدد النوافذ يف البناية؟ 

. وقفتنظر كم نقطة لديك وأشر إىل أين ينبغي أن تاُ). يشري ارب إىل نردي الرسم. (لقد رميت نردين. 40أمهمة 
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