
 التقييم البنائي وفق مستويات التوصيفمادة الدراسات القرآنية  

الصف األول - مثال األولال  

 التعرف على القرآن الكريم ومدى أهميته . 1.1
 شاط التقويم : ماهو القرآن الكريم وما أهميته ؟ن

 إعطاء النقاط :
 * نقطة لعدم اإلجابة

 لمن يجب بأن القرآن كالم هللا تعالى أنزله على محمد صلى هللا عليه وسلم . * نقطتان
 يجب بأن القرآن كالم هللا تعالى أنزله على محمد صلى هللا عليه وسلم لهداية الناس بمساعدة معلمه . لمن* ثالث نقاط 

 . يه وسلم لهداية الناسأن القرآن كالم هللا أنزله على النبي صلى هللا عليجب بنفسه ب*أربع نقاط لمن  

 
  الصف األول -المثال الثاني

 بالتعاون مع اآلخرين . حفظ السورة المقررة حفظا سليما مجودا محاكيا معلمه 2.1
 ?قراءة سليمة مجودة  اقرأها سورة الناسبعد حفظ  -نشاط التقويم

 اعطاء النقاط:
 * نقطة لعدم اإلجابة

 عادية غير مجودة  .لمن يقرأ سورة الناس قراءة * نقطتان 
 لمن يقرأ سورة الناس قراءة مجودة مع مساعدة وتصحيح المعلم للضبط والتشكيل .* ثالث نقاط 

 *أربع نقاط لمن يقرأ سورة الناس قراءة مجودة مراعيا من نفسه الضبط والتشكيل .
 
 

 الصف األول -المثال الثالث
 نزولها ان وجدورة وفضلها وسبب ساالهتمام بمعرفة إسم ال  3.1

ماالعالقة بين إسم السورة المسد وسبب  للتعرف على سورة المسد وسبب نزولها يطرح السؤال اآلتي: نشاط التقويم: 
   ؟ نزولها

 اعطاء النقاط:
 * نقطة لمن لم يجب على ماسبق

 *نقطتان لمن يجب سورة المسد لذكر كلمة المسد في السورة .
 رة وبذكر الشخصيات الواردة باآليات   .* ثالث نقاط لمن يجيب باسم السو

 *أربع نقاط لمن يجيب باسم السورة وبذكر الشخصيات الواردة باآليات ويسرد القصة .

 
 

 الصف األول -المثال الرابع
 ورة وفضلها وسبب نزولها ان وجدساالهتمام بمعرفة إسم ال  3.1

 ؟بعد اإلستماع للقصة بين سبب تسميتها بالمسد-نشاط التقويم
 اعطاء النقاط:

 * نقطة لعدم اإلجابة
 * نقطتان لالجابة بصعوبة لتبيان سبب تسمية السورة بالمسد

 * ثالث نقاط لإلجابة وتقديم تفسير واحد لتسمية السورة بالمسد
 من خالل سرد قصة سبب نزول السورة . * أربع نقاط لإلجابة الشاملة لتفسير سبب تسمية السورة بالمسد

 

 الصف الثاني-المثال الخامس
 حفظ السور المقررة حفظا سليما مجودا محاكيا معلمه مع مراعاة إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة 1.1

 رتل السورة المقررة ترتيال سليما مراعيا مخارج الحروف مقلدا معلمك . -نشاط التقويم



 اعطاء النقاط:
 * نقطة واحدة لعدم اإلجابة

 معلمه لحفظها دون االلتزام بمخارج الحروف الصحيحة محاكيا معلمه .ة بعد تان لترديد السور* نقط
 .مع إخراج بعض الحروف من مخارجها الصحيحة بعد معلمه* ثالث نقاط لترديد السور ترديدا سليما 
 .مراعاة إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة حرصه على مع بعد معلمه * أربع نقاط لترديد السور ترديدا سليما 

 
 

 الصف الثاني -مثال الخامسال
 حفظ السور المقررة حفظا سليما مجودا محاكيا معلمه من خالل الترديد 1.1

 قراءة السور المقررة وحفظها من خالل الترديد -نشاط التقويم
 اعطاء النقاط:

 * نقطة واحدة لعدم اإلجابة
 * نقطتان لمن اليستطيع قراءة وحفظ السور المقررة دون مساعدة المعلم

 ثالث نقاط لمن يقرأ السور المقررة بطالقة مع التعثر بالحفظ *
 * أربع نقاط لمن يقرأ السور المقررة بطالقة ويحفظها بسهولة وبشكل سليم

 
 

 الصف السادس -المثال السادس
 قراءة السور المقررة قراءة سليمة بالتعاون مع اآلخرين 2.1

 وتقييم قراءة زمالئه قراءة السور المقررة قراءة سليمة -نشاط التقويم
 اعطاء النقاط:

 * نقطة لمن اليستطيع قراءة السور المقررة قراءة سليمة
 * نقطتان لمن يستطيع قراءة السور المقررة قراءة سليمة بمساعدة المعلم

 * ثالث نقاط لمن يقرأ السور المقررة قراءة سليمة ويساعد زمالئه على الحفظ متى طلب إليه
 رأ السور المقررة قراءة سليمة ويقيم قراءة زمالئه ويساعدهم على الحفظ بمبادرة منه* أربع نقاط لمن يق

 
 

 الصف السادس -المثال السابع
 .المقررة  بالتعاون مع اآلخرين الصحيحة لآلياتقراءة ال  2.1

 نشاط التقويم:
 اقرأ اآليات المقررن قراءة صحيحة لتحفظها متعاونا مع زمالئك .* 

 اعطاء النقاط:
 غير مراعيا الضبط لآليات وال يلتزم بتصحيح المعلم .* نقطة واحدة لمن يقرا 

  . لضبط اآليات معلمه ملتزما بتصحيحوالقراءة الصحيحة لآليات المقررة  * نقطتان لمن يقرأ 
 .الخفيمع وجود اللحن صحيحة لآليات المقررة مراعيا الضيط بنفسه دون مساعدة معلمه * ثالث نقاط لمن يقرأ قراءة 

 صحيحة ضابطا ألحكام التجويد وبدون لحن .* أربع نقاط لمن يقرأ قراءة  
 


