
 

 

  االفنيیة  االترربيیة  ماددةة 

      االمتووسططة  االمررحلة-االساددسس  االصفف

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

    عررضهھا  تمم  االتي  االتعليیميیة  االووسيیلة  خاللل  منن  )االمساحة  –  االملمسس  –  االلوونن  –  (االخطط  االفني  االعملل  عناصرر  يیعررفف  ):١۱(  مثالل

  

    .عملي  تمرريینن  خاللل  منن  )ااإليیقاعع  –  ااالتززاانن  –  (االووحددةة  االفني  االعملل  أأسسس  ووفقق  االفني  االعملل  عناصرر  يیووززعع  ):٢۲(  مثالل

  ااألددااء  مستووىى  االمعيیارر  تحقيیقق  مددىى  االنقاطط  عدددد

4  
  ممتازز

  منن  متميیزز  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  جميی__ع  على  ااإلجابة  عليیهھ  االمعررووضة  االتعليیميیة  االووسيیلة  مشاهھھھددةة  بعدد  االمتعلمم  ااستططاعع
  –  االلوونن  –  (االخطط  االفني  االعملل  عناصرر  حوولل  ططررحهھا  االتي  االمفاهھھھيیمم  عنن  االمعلمم  أأسئلة
  عنددهه.  منن  أأمثلة  ضرربب  مع  االمساحة)  –  االملمسس

  جددااً    يیددج  3
  ااألددااء  منن  عالل  مستووىى  حققق

  أأغل__بب  عل__ى  ااإلجابة  عليیهھ  االمعررووضة  االتعليیميیة  االووسيیلة  مشاهھھھددةة  بعدد  االمتعلمم  ااستططاعع
  –  االلوونن  –  (االخطط  االفني  االعملل  عناصرر  حوولل  ططررحهھا  االتي  االمفاهھھھيیمم  عنن  االمعلمم  أأسئلة
  االمساحة).  –  االملمسس

2  
  جيیدد

  منن  متووسطط  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  ع__دددد  عل__ى  ااإلجاب__ة  عليی__هھ  االمعررووض__ة  االتعليیميیة  االووسيیلة  ددةةمشاهھھھ  بعدد  االمتعلمم  ااستططاعع
  (االخ__طط  االفن__ي  االعم__لل  عناص__رر  حوولل  ططررحهھا  االتي  االمفاهھھھيیمم  عنن  االمعلمم  أأسئلة  منن  بسيیطط
  .االمساحة)  –  االملمسس  –  االلوونن  –

1  
  مقبوولل

  مستووىى  منن  ااألددنى  االحدد  حققق
  ااألددااء

  عل__ى  اإلجابةب  عليیهھ  االمعررووضة  االتعليیميیة  االووسيیلة  مشاهھھھددتهھ  بعدد  صعووبة  االمتعلمم  لددىى
  االفن__ي  االعم__لل  عناص__رر  ح__وولل  ططررحهھ__ا  االت__ي  االمف__اهھھھيیمم  ع__نن  االمعلمم  أأسئلة  منن  بسيیطط  عدددد
  االمساحة)  –  االملمسس  –  االلوونن  –  (االخطط

0  
  ضعيیفف

  منن  ااألددنى  االمستووىى  يیحققق  لمم
  ااألددااء  مستووىى

  عل__ى  ااإلجاب__ة  عليی__هھ  االمعررووض__ة  االتعليیميی__ة  االووس__يیلة  مش__اهھھھددةة  بع__دد  االم__تعلمم  يیس__تططع  ل__مم
  –  االلوونن  –  (االخطط  االفني  االعملل  عناصرر  حوولل  ططررحهھا  االتي  هھھھيیمماالمفا  عنن  االمعلمم  أأسئلة
  .االمساحة)  –  االملمسس

  ااألددااء  مستووىى  االمعيیارر  تحقيیقق  مددىى  االنقاطط  عدددد

4  
  ممتازز

  منن  متميیزز  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  االعم__لل  أأس__سس  ووف__قق  االعناص__رر  تووززيی__ع  االعمل__ي  االتم__رريینن  خ__اللل  م__نن  االم__تعلمم  ااس__تططاعع  ااإإذذ
  .سرريیعوو  مميیزز  ووبشكلل  االمعلمم  منن  تددخلل  ددوونن  عليیهھ  لمعلمماا  ططررحهھا  االتي  االثالثث  االفني

  جددااً    جيیدد  3
  ااألددااء  منن  عالل  مستووىى  حققق

  االفن__ي  االعم__لل  أأس__سس  ووف__قق  االعناص__رر  تووززيیع  االعملي  االتمرريینن  خاللل  منن  االمتعلمم  ااستططاعع
  عليیهھ.  االمعلمم  ططررحهھا  االتي  االثالثث

2  
  جيیدد

  منن  متووسطط  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  أأص__لل  م__نن  إإثن__يینن  ووف__قق  االعناص__رر  تووززيی__ع  االعمل__ي  االتم__رريینن  خ__اللل  م__نن  االم__تعلمم  ااس__تططاعع
  االمعلمم.  ووبمساعددةة  االفني  للعملل  أأسسس  ثالثث

1  
  مقبوولل

  مستووىى  منن  ااألددنى  االحدد  حققق
  ااألددااء

  ثالثث  أأصلل  منن  ووااحدد  ووفقق  االعناصرر  تووززيیع  االعملي  االتمرريینن  خاللل  منن  االمتعلمم  ااستططاعع
  االفني.  للعملل  أأسسس

0  
  ضعيیفف

  منن  ااألددنى  االمستووىى  يیحققق  لمم
  ااألددااء  مستووىى

ً    ووف__قق  االعناص__رر  تووززيی__ع  االعمل__ي  االتم__رريینن  خ__اللل  م__نن  االم__تعلمم  يیستططيیع  لمم   أأس__سس  م__نن  أأيی__ا
  االثالثث.  االفني  االعملل



 

 

  

  مشهھدد  خاللل  منن  االفني  االعملل  بعناصرر  تتعلقق  االتي  وواالعمليیاتت  االحقائقق  منن  مجمووعة  حوولل  بحرريیة  صيیةاالشخ  اانططباعاتهھ  عنن  يیعبرر  :)٣۳(  مثالل
  تمثيیلي.

  

  فنيیهھ:  مسابقة  خاللل  منن  مثالً    االرريیاضيیاتت  ماددةة  مع  االفني  االعملل  عناصرر  عنن  عليیهھا  تعررفف  االتي  االحقائقق  يیرربطط  ):٤(  مثالل

  

  ااألددااء  مستووىى  االمعيیارر  تحقيیقق  مددىى  االنقاطط  عدددد

4  
  ممتازز

  منن  متميیزز  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  ددوونن  ووااض__ح  ووص__ووتت  ووثق__ة  بج__ررأأةة  االشخصيیة  اانططباعاتهھ  عنن  االتعبيیرر  االمتعلمم  ااستططاعع
  ووووجهھ.  بيیددهه  تعابيیرر  خددااممباست  أأددااء  مع  ترردددد

  جددااً    جيیدد  3
  ووثقة.  بجررأأةة  االشخصيیة  اانططباعاتهھ  عنن  االتعبيیرر  االمتعلمم  ااستططاعع  ااألددااء  منن  عالل  مستووىى  حققق

2  
  جيیدد

  منن  متووسطط  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  خ__اللل  م__نن  االمعل__مم  بمس__اعددةة  االشخص__يیة  اانططباعاتهھ  بعضض  عنن  االتعبيیرر  االمتعلمم  ااستططاعع
  منهھ.  بةااإلجا  على  ليیحصلل  ااألسئلة  منن  االمززيیدد  ططررحح

1  
  مقبوولل

  مستووىى  منن  ااألددنى  االحدد  حققق
  ااألددااء

  خ__اللل  م__نن  االمعلمم  بمساعددةة  االشخصيیة  اانططباعاتهھ  بعضض  عنن  االتعبيیرر  بصعووبة  ااستططاعع
  منهھ.  ااإلجابة  على  ليیحصلل  ااألسئلة  منن  االمززيیدد  ططررحح

0  
  ضعيیفف

  منن  ااألددنى  االمستووىى  يیحققق  لمم
  ااألددااء  مستووىى

  عل__ى  االق__ددررةة  ووع__ددمم  لخجلهھ  ووذذلكك  االشخصيیة  اانططباعاتهھ  عنن  االتعبيیرر  االمتعلمم  يیستططع  لمم
  لتشجيیعهھ.  االمعلمم  منن  االفرردديیة  االمحاوولة  ررغمم  ااإلجابة  في  ترردددد  ووهھھھناكك  ررأأيیهھ  تووصيیلل

  ااألددااء  مستووىى  االمعيیارر  تحقيیقق  مددىى  االنقاطط  عدددد

4  
  اززممت

  منن  متميیزز  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  بم___اددةة  ددررس___هھا  االت___ي  االهھنددس___يیة  ااألش___كالل  جميی___ع  أأس___ماء  معررف___ة  االم___تعلمم  ااس___تططاعع
  عل__ى  ق__ددهه  وولدديی__هھ  بالمررس__مم  مووج__ووددةة  عناص__رر  م__نن  عنهھ__ا  أأمثل__ة  ووإإعطط__اء  االرريیاض__يیاتت
  .صحيیحة  بصووررهه  ررسمهھا

  جددااً    جيیدد  3
  ااألددااء  منن  عالل  مستووىى  حققق

  بم___اددةة  ددررس___هھا  االت___ي  االهھنددس___يیة  ااألش___كالل  أأس___ماء  معظظ___مم  معررف___ة  االم___تعلمم  ااس___تططاعع
  .بالمررسمم  مووجووددةة  عناصرر  منن  عنهھا  مثالل  ووإإعططاء  االرريیاضيیاتت

2  
  جيیدد

  منن  متووسطط  مستووىى  حققق
  ااألددااء

  بم___اددةة  ددررس___هھا  االت___ي  االهھنددس___يیة  ااألش___كالل  أأس___ماء  بع___ضض  معررف___ة  االم___تعلمم  ااس___تططاعع
  .عنهھا  مثالل  بإعططاء  صعووبة  وويیووااجهھ  االرريیاضيیاتت

1  
  مقبوولل

  مستووىى  منن  ااألددنى  االحدد  حققق
  ءااألدداا

  االرريیاضيیاتت  بماددةة  ددررسهھا  االتي  االهھنددسيیة  ااألشكالل  منن  شكلل  معررفة  االمتعلمم  ااستططاعع
  .االمعلمم  ووبمساعددةة

0  
  ضعيیفف

  منن  ااألددنى  االمستووىى  يیحققق  لمم
  ااألددااء  مستووىى

  بم___اددةة  ددررس___هھا  االت___ي  االهھنددس___يیة  ااألش___كالل  م___نن  ش___كلل  أأيي  معررف___ة  االم___تعلمم  عس___تططيی  ل___مم
  .االرريیاضيیاتت


