
  ااالبتدداائي    االثانياالصفف    

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

  مفاهھھھيیمم  تتعلقق  بووططني:عنن  وو  اتمم  عررضهھ  ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد  منن  خاللل  االووسيیلة  االتعليیميیة  االتي)  :  يیعررفف    ١۱  مثالل  (

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط

  حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4
ااإلجابUUة  علUUى    لووسUUيیلة  االتعليیميیUUة  االمعررووضUUة  عليیUUهھااسUUتططاعع  االمUUتعلمم  بعUUدد  مشUUاهھھھددةة  اا

ددررجUUاتت  االلUUوونن  االووااحUUدد  وومفUUاهھھھيیمم  معلمم  عنن  االمفاهھھھيیمم  االتي  ططررحهھا  حوولل  جميیع  أأسئلة  اال
  مع  ضرربب  أأمثلة  منن  عنددهه.  تتعلقق  بووططني

  حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3
ااإلجابة  على  أأغلبب  االووسيیلة  االتعليیميیة  االمعررووضة  عليیهھ  ااستططاعع  االمتعلمم  بعدد  مشاهھھھددةة  

ددررجاتت  االلوونن  االووااحUUدد  وومفUUاهھھھيیمم  تتعلUUقق  أأسئلة  االمعلمم  عنن  االمفاهھھھيیمم  االتي  ططررحهھا  حوولل  
  .ططنيبوو

  حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2
ااإلجابة  على  عUUدددد  عليیهھ    مشاهھھھددةة  االووسيیلة  االتعليیميیة  االمعررووضة  ااستططاعع  االمتعلمم  بعدد  

ددررجUUاتت  االلUUوونن  االووااحUUدد  بسUUيیطط  مUUنن  أأسUUئلة  االمعلUUمم  عUUنن  االمفUUاهھھھيیمم  االتUUي  ططررحهھUUا  حUUوولل  
  .وومفاهھھھيیمم  تتعلقق  بووططني

شاهھھھددةة  اا  لمم  يیحققق  االمعيیارر  1 عدد  م سيیلة  اا  لمم  يیستططع  االمتعلمم  ب يیهھ  االوو يیة  االمعررووضة  عل بة  لتعليیم لى  ااإلجا سئلة  ع أأ
  .حوولل  ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد  وومفاهھھھيیمم  تتعلقق  بووططنياالمعلمم  عنن  االمفاهھھھيیمم  االتي  ططررحهھا  

  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0
  

  :عملل  تجرربة  عمليیةمنن  خاللل  بإضافة  ااألبيیضض  أأوو  ااألسوودد    ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد  تخررججيیس)  :    ٢۲  مثالل  (

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
  االلUUوونن  االووااحUUدد  مUUنن  ددررجUUاتت  ٥ااسUUتخررااجج  مUUنن  خUUاللل  االتجرربUUة  إإذذاا  ااسUUتططاعع  االمUUتعلمم    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4

  ااألسوودد.    ددررجاتت  بإضافة  ٥بإضافة  ااألبيیضض  وو
  االلUUوونن  االووااحUUدد  مUUنن  ددررجUUاتت  ٣۳مUUنن  خUUاللل  االتجرربUUة  ااسUUتخررااجج  إإذذاا  ااسUUتططاعع  االمUUتعلمم    حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3

  ددررجاتت  بإضافة  ااألسوودد.  ٣۳بإضافة  ااألبيیضض  وو
إإذذاا  ااسUUتططاعع  االمUUتعلمم  مUUنن  خUUاللل  االتجرربUUة  ااسUUتخررااجج  ددررجUUة  ووااحUUددةة  فقUUطط  مUUنن  ددررجUUاتت  االلUUوونن    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2

  ااألبيیضض  ووددررجة  ووااحددهه  فقطط  منن  ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد  بإضافة  ااألسوودد.  ةاالووااحدد  بإضاف
  عملل  االتجرربة  ووااستخررااجج  أأيي  ددررجة  منن  ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد.لمم  يیستططع  االمتعلمم    لمم  يیحققق  االمعيیارر  1
  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0

  

بددررجاتت  االلوونن  االووااحدد  قق  )  :  يیعبرر  عنن  اانططباعاتهھ  االشخصيیة  بحرريیة  حوولل  مجمووعة  منن  االحقائقق  وواالعمليیاتت  االتي  تتعل  ٣۳مثالل  (  
  :ووووططني

  مستووىى  ااألددااء  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
ووصUUووتت  ووااضUUح  االتعبيیرر  عUUنن  اانططباعاتUUهھ  االشخصUUيیة  بجUUررأأةة  ووثقUUة  إإذذاا  ااستططاعع  االمتعلمم    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4

  .تعابيیرر  بيیددهه  ووووجهھمع  أأددااء  باستخدداامم  ددوونن  ترردددد  
  .  االتعبيیرر  عنن  اانططباعاتهھ  االشخصيیة  بجررأأةة  ووثقةلمم  إإذذاا  ااستططاعع  االمتع  حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3
االتعبيیUUرر  عUUنن  بعUUضض  اانططباعاتUUهھ  االشخصUUيیة  بمسUUاعددةة  االمعلUUمم  مUUنن  إإذذاا  ااسUUتططاعع  االمUUتعلمم    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2

  خاللل  ططررحح  االمززيیدد  منن  ااألسئلة  ليیحصلل  على  ااإلجابة  منهھ.
صيیة  ووذذلكك  لخجلهھ  ووعددمم  االقددررةة  علUUى  االتعبيیرر  عنن  اانططباعاتهھ  االشخلمم  يیستططع  االمتعلمم    لمم  يیحققق  االمعيیارر  1

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

  

  :مثالً    جتماعيیاتتااالماددةة  مع    ووططنيأأوو    ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد)  :  يیرربطط  االحقائقق  االتي  تعررفف  عليیهھا  عنن    ٤مثالل  (  

  ووىى  ااألددااءمست  مددىى  تحقيیقق  االمعيیارر  عدددد  االنقاطط
    معالمم  منن  ووططنهھ  قيیهھا  ددررجاتت  منن  االلوونن  االووااحدد.  ٣۳معررفة  إإذذاا  ااستططاعع  االمتعلمم    حققق  االحدد  ااألعلى  منن  االمعيیارر  4
  .معلميینن  منن  معالمم  ووططنهھ  فيیهھ  ددررجاتت  االلوونن  االووااحدد.معررفة  إإذذاا  ااستططاعع  االمتعلمم    حققق  االمعيیارر  بمستووىى  عالل  3
  معلمم  منن  معالمم  ووططنهھ  فيیهھ  ددررجاتت  منن  االلوونن  االووااحدد.معررفة  إإذذاا  ااستططاعع  االمتعلمم    حققق  االحدد  ااألددنى  منن  االمعيیارر  2
  .معررفة  أأيي  معلمم  منن  معالمم  ووططنهھ  فيیهھ  ددررجاتت  منن  االلوونن  االووااحدداالمتعلمم  يیستططع  لمم    لمم  يیحققق  االمعيیارر  1
  لمم  يیحضرر  لمم  يیقيیمم  0

	  


