
  االصفف  ااألوولل  ااالبتدداائي    

  أأمثلة  على  تحدديیدد  ماذذاا  تعني  االنقاطط  ااألرربعة  في  مستوويیاتت  ااألددااء  في  تحصيیلل  معايیيیرر  االمنهھج

  :االحاررةة  منن  خاللل  االفيیدديیوو  االذذيي  تمم  عررضهھ  عنن  أأنا  ووعائلتي  في  غررفة  االططعامم)  :  يیعررفف  ااأللوواانن    ١۱  مثالل  (

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
ااستططاعع  االمتعلمم  بعدد  مشاهھھھددةة  االفيیدديیوو  ااإلجابة  على  جميیع  أأسئلة  االمعلمم  عWWنن  االمفWWاهھھھيیمم    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4

  االتي  ططررحهھا  حوولل  ااأللوواانن  االحاررةة  وواالعائلة  مع  ضرربب  أأمثلة  منن  عنددهه.
عWWنن  االمفWWاهھھھيیمم  ااستططاعع  االمتعلمم  بعدد  مشاهھھھددةة  االفيیدديیوو  ااإلجابة  على  أأغلبب  أأسئلة  االمعلمم    حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3

  االتي  ططررحهھا  حوولل  ااأللوواانن  االحاررةة  وواالعائلة  فقطط.
ااستططاعع  االمتعلمم  بعدد  مشاهھھھددةة  االفيیدديیوو  ااإلجابة  على  عدددد  بسيیطط  منن  أأسWWئلة  االمعلWWمم  عWWنن    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2

  االمفاهھھھيیمم  االتي  ططررحهھا  حوولل  ااأللوواانن  االحاررةة  وواالعائلة.
االفيیWWدديیوو  ااإلجابWWة  أأسWWئلة  االمعلWWمم  عWWنن  االمفWWاهھھھيیمم  االتWWي  لWWمم  يیسWWتططع  االمWWتعلمم  بعWWدد  مشWWاهھھھددةة    لمم  يیحققق  االمعيیارر  1

  ططررحهھا  حوولل  ااأللوواانن  االحاررةة  وواالعائلة.
  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0

  

  يیستنبطط  ااأللوواانن  االحاررةة  منن  خاللل  دداائررةة  ااأللوواانن  االمعررووضة  عليیهھ:)  :    ٢۲  مثالل  (

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
إإذذاا  ااسWWWتططاعع  االمWWWتعلمم  ااسWWWتنباطط  جميیWWWع  ددررجWWWاتت  ااأللWWWوواانن  االحWWWاررةة  مWWWنن  دداائWWWررةة  ااأللWWWوواانن    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4

  رر  منن  حوولهھاالمعررووضة  عليیهھا  ووإإعططاء  أأمثلة  إإضافيیة  منن  عناص
إإذذاا  ااسWWWتططاعع  االمWWWتعلمم  ااسWWWتنباطط  جميیWWWع  ددررجWWWاتت  ااأللWWWوواانن  االحWWWاررةة  مWWWنن  دداائWWWررةة  ااأللWWWوواانن    حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3

  االمعررووضة  عليیهھا  فقطط.
إإذذاا  ااسWWتططاعع  االمWWتعلمم  ااسWWتنباطط  لWWوونن  أأوو  لWWوونيینن  فقWWطط  مWWنن  ااأللWWوواانن  االحWWاررةة  مWWنن  دداائWWررةة    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2

  ااأللوواانن  االمعررووضة  عليیهھا.
  لمم  يیستططع  االمتعلمم  االتعررفف  على  ااأللوواانن  االحاررةة  منن  دداائررةة  ااأللوواانن  االمعررووضة  عليیهھا.  يیحققق  االمعيیارر  لمم  1
  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0

  

يیعبرر  عنن  اانططباعاتهھ  االشخصيیة  بحرريیة  حوولل  مجمووعة  منن  االحقائقق  وواالعمليیاتت  االتي  تتعلقق  باأللوواانن  االحاررةة  )  :    ٣۳مثالل  (  
  وواالعائلة  وواالمددررسة:

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
ووصWWووتت  ووااضWWح  االتعبيیرر  عWWنن  اانططباعاتWWهھ  االشخصWWيیة  بجWWررأأةة  ووثقWWة  إإذذاا  ااستططاعع  االمتعلمم    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4

  .تعابيیرر  بيیددهه  ووووجهھمع  أأددااء  باستخدداامم  رردددد  ددوونن  ت
  .  االتعبيیرر  عنن  اانططباعاتهھ  االشخصيیة  بجررأأةة  ووثقةإإذذاا  ااستططاعع  االمتعلمم    حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3
االتعبيیWWرر  عWWنن  بعWWضض  اانططباعاتWWهھ  االشخصWWيیة  بمسWWاعددةة  االمعلWWمم  مWWنن  إإذذاا  ااسWWتططاعع  االمWWتعلمم    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2

  صلل  على  ااإلجابة  منهھ.خاللل  ططررحح  االمززيیدد  منن  ااألسئلة  ليیح
االتعبيیرر  عنن  اانططباعاتهھ  االشخصيیة  ووذذلكك  لخجلهھ  ووعددمم  االقددررةة  علWWى  لمم  يیستططع  االمتعلمم    لمم  يیحققق  االمعيیارر  1

  .تووصيیلل  ررأأيیهھ  ووهھھھناكك  ترردددد  في  ااإلجابة  ررغمم  االمحاوولة  االفرردديیة  منن  االمعلمم  لتشجيیعهھ
  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0

  

  :ماددةة  االلغة  ااالنجليیززيیة  مثالً  االعائلة  وواالمددررسة  مع  أأوو    اانن  االحاررةة)  :  يیرربطط  االحقائقق  االتي  تعررفف  عليیهھا  عنن  ااأللوو  ٤مثالل  (  

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
معررفWWة  أأسWWماء  ااأللWWوواانن  االحWWاررةة  باللغWWة  ااإلنجليیززيیWWة  كاملWWة  ووكWWذذلكك  إإذذاا  ااستططاعع  االمWWتعلمم    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4

  .ختاررهھھھا  االمعلمم  عنن  االعائلة  أأوو  االمددررسةيیاالمصططلحاتت  
معررفWWWة  أأسWWWماء  ااأللWWWوواانن  االحWWWاررةة  باللغWWWة  ااإلنجليیززيیWWWة  كاملWWWة  أأوو  إإذذاا  ااسWWWتططاعع  االمWWWتعلمم    حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3

  ختاررهھھھا  االمعلمم  عنن  االعائلة  أأوو  االمددررسة.يی  مصططلحاتت
أأسWWماء  ااأللWWوواانن  االحWWاررةة  باللغWWة  ااإلنجليیززيیWWة  أأوو    أأسWWمم  مWWننمعررفWWة  إإذذاا  ااسWWتططاعع  االمWWتعلمم    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2

  االمعلمم  عنن  االعائلة  أأوو  االمددررسة.  االتي  يیختاررهھھھامصططلحاتت  االأأحددىى  
أأوو  اء  ااأللWWوواانن  االحWWاررةة  باللغWWة  ااإلنجليیززيیWWة  مWWنن  أأسWWم  أأسWWممأأيي  معررفة  االمتعلمم  يیستططع  لمم    لمم  يیحققق  االمعيیارر  1

  لمعلمم  عنن  االعائلة  أأوو  االمددررسة.االتي  ططررحهھا  اااالمصططلحاتت  
  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0

	  


