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 ، الصف األولمادة الرياضيات

 أمثلة عن المحددات الوصفية

 
 (د والجبردالع ) والبنى الرياضية في مواقف متنوعة األعداداستخدام : 1الكفاية العامة 

( مأ  و بدو  إعادة 100 – 0بناتج بين ) ناتج عم يات جمأ وطرحيوجد يستتتتتتتتتتتميأ المتع       6-1معيار المنهج 
 :مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية، التسمية باستخدام عناصر محسوسة

1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  
 (المستوى األدنى)

3  
 (المستوى المتوسط)

4 
 (المستوى األعلى)

يختلط عليه معنى 
"الحذف" "الضم" و

 بشكل متكرر

يستطيع ربط عمليات 
 عناصر الجمع وطرح
عناصر من مجموعة أشياء 
وطرح أعداد صحيحة من تلك 
المجموعات. يستطيع القيام 

-0بعمليات الجمع والطرح )
( عن طريق العد 10

 وبمساعدة التمثيالت.

يستطيع القيام بعمليات الجمع 
( بدءًا بواحد من 0-10)

المصطلحات واالستمرار في 
العد مع االزدياد في الترتيب. 

ًا بدءويقوم بعمليات الطرح 
بواحد من المصطلحات 
واالستمرار في العد مع 
 النقصان في الترتيب )تنازلي(

يستطيع القيام بعمليات الجمع 
( بناءًا على 10-0والطرح )

الفرز السريع للخطط أو أية 
طريقة أخرى تساعده في 

 االنتهاء من العملية بسرعة.

ال يستطيع إيجاد ناتج 
 10الجمع حتى 

يستطيع القيام بعمليات الجمع 
إعادة ( بدون 30-0والطرح )

 التسمية ويقوم بالتمثيل حسب
 لعدا اً مستخدم القيمة المكانية

يستطيع القيام بعمليات الجمع 
( بدون 30-0)والطرح ذهنيًا 

 .إعادة تسمية

يستطيع القيام بعمليات الجمع 
مع إعادة ( 30-0والطرح )

 تسمية ويقوم بالتمثيل حسب
 العد يمة المكانية مستخدماً الق

 عند الحاجة.
يستطيع حل أقل من 

من تمارين  39%
 ذات عملية واحدة

)الجمع، الطرح( من 
-0) قائمة معطاة

10.) 

يستطيع بطريقة صحيحة حل 
ذات من تمارين  % 40-59

)الجمع، الطرح(  عملية واحدة
(.30-0من قائمة معطاة )  

يستطيع بطريقة صحيحة حل 
ذات رين من تما 60-79%

)جمع، طرح(  عملية واحدة
(.100-0من قائمة معطاة )  

يستطيع بطريقة صحيحة حل 
ذات من تمارين  80-100%

)جمع، طرح( من  عملية واحدة
 (.100-0قائمة معطاة )

 

 

 

 (قياسالهندسة وال) رسميةوفي سياقات رياضية  المحيمةخواص  شكال هندسية في البيئة : استكشاف 2الكفاية العامة 
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  عمال -يميز بين  شكال هندسية مخت فة ومجسمات بما في ذلك )رسومات يستميأ المتع       1-2معيار المنهج 
 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ، (تمثيالت تخميمية -فنية

1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  
 (المستوى األدنى)

3  
 (المستوى المتوسط)

4 
 (المستوى األعلى)

قادر على التعّرف غير 
على األشكال الهندسية 
البسيطة حتى بوجود 
بعض المساعدة من 

 المعّلم

قادر على التعّرف على 
رّبع والدائرة من المثلث، الم

ال رسومات بين قائمة من 
ة مشتّتتحتوي على عناصر 

 سؤال المعّلم. لإلجابة عن

على قادر على التعّرف 
األشكال الهندسية: المثلث 

الدائرة في أوجه والمرّبع و 
من البيئة المحيطة،  مجسمات

مع ربط كل شكل بإسمه من 
 بين قائمة أسماء تعطى له.

يستطيع التعرف على األشكال 
 الهندسية التالية والتمييز بينها:
المثلث، المربع، الدائرة، 

 مجسماتالمستطيل في أوجه 
من البيئة المحيطة مع ربط كل 

 شكل بإسمه.

 تمييزغير قادر على 
بين  المكعب من
ة ثالثي أشكال مختلفة

 األبعاد

قادر على تمييز المكعب من 
بين مجموعة معطاة من 

 المختلفة  األشكال

قادر على التعّرف على 
من بين  ةالمكعب األشكال
ثالثية  هندسية تمثيالت

األبعاد. قادر على تمييز 
المكعب من بين مجموعة من 

المعطاة ذات  المجسمات
 األشكال المتشابهة. 

 األشكالقادر على تمييز 
في سياقات متنوعة بما  ةالمكعب

في ذلك الرسومات والعناصر 
 من البيئة المحيطة

غير قادر على مطابقة 
األشكال مع فئتها 
المناسبة بناًء على 

 ًا.معايير بسيطة جدّ 

 ماقادر على ربط شكل 
الهندسي من قائمة  بالشكل

قادر على مطابقة معطاة. 
األشكال مع فئتها المناسبة 
)المربع، الدائرة، المثلث عند 
تغّير معيار واحد )مثل الحجم 

 أو اللون مثال(.

قادر على فرز وتصنيف 
العناصر والرسومات بناًء 
على شكلها عند تغّير 
معياَرْين في نفس الوقت، مع 
ارتكاب بعض األخطاء من 
حين آلخر مع تصحيح المعلم 

 ه األخطاء بعد تدخله.لهذ

قادر على وضع معايير لربط 
العناصر بمجموعة من 
الرسومات المعطاة؛ قادر على 

رز وتصنيف العناصر ف
على عّدة  والرسومات بناءً 

قادر على التصحيح  معايير؛
 لنفسه إذا لزم األمر. 

 

 

 –ع األسبو  –يميز الساعات الكام ة / ع ى ساعة اليد ومكونات التقوي  )اليوم يستميأ المتع      : 5-2معيار المنهج 
 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،مقننةالسنة( باستخدام بعض الوحدات ال –الشهر 

1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  

 (المستوى األدنى)

3  

 (المستوى المتوسط)

4 

 (المستوى األعلى)
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التمييز ال يستطيع 
بين األحداث التي 

تستغرق وقًتا طوياًل 
ا مقارنة باألحداث  جدًّ
ذات الوقت القصير 

ا  جدًّ

ن يستطيع مقارنة فترتين زمنتي
 واللتان تستغرقان ،لنشاطين

 أوقات مختلفة

يستطيع مقارنة المدة الزمنية 
لنشاطين متشابهين بربطهما 

لى ع غير مقننة،بوحدة قياس 
تم قياس ما سبيل المثال 

إنجازه من العمل خالل كل 
 .نشاط

يستطيع مقارنة المدة الزمنية 
لنشاطين من خالل الوقت 

 المقضي.

يلتبس عليه ترتيب 
  أحداث الحياة اليومية

 المعتادة

 على يستطيع التعرف
ومناقشة األحداث اليومية 

لمتتابعة بمساعدة المعلم إذا ا
 ت الحاجة.اقتض

على يستطيع التعرف 
 أحداث متتالية ومناقشة ثالثة

ممثلة بالرسوم بمساعدة 
 المعلم إذا اقتدت الحاجة.

شة ومناقعلى يستطيع التعرف 
أربعة أحداث متتالية على األقل 
ممثلة بالرسومات ويستطيع 

 أيضًا إعطاء واقتراح بدائل.
ال يستطيع التعرف 

على الوقت باستخدام 
 ساعة الحائط

ت رف على الوقستطيع التعي
 م الساعة )اليد/تماماً باستخدا

 الحائط(

يستطيع تمثيل ساعة معينة 
بالضبط على ساعة اليد/ 

 الحائط

يستطيع تمثيل الوقت على 
الساعة باستخدام كلمات مثل: 

 قبل، بعد
ال يستطيع رصد أيام 

 األسبوع

يستطيع رصد أيام األسبوع 
وأشهر السنة بالترتيب بدأ 

 باألول حسب التقويم.

يستطيع رصد أيام األسبوع 
 ،بدءًا بأي منهابالترتيب، 

وأشهر السنة بدءًا بالشهر 
 األول.

يستطيع رصد أيام األسبوع 
هر السنة بالترتيب بدءًا بأي وأش
 .منها
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  (/ الّداالت)األنماط والدوال ل  نماط / عالقات / اتجاهات يمكن مالحظتها في عم يات مخت فةيح : ت3العامة الكفاية 
 

يحدد قواعد ونظ  في ظواهر وعم يات متكررة وعم يات بستتتتتتتتتيمة من البيئة يستتتتتتتتتتميأ المتع      : 1-3معيار المنهج 
 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،المحيمة

 

1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  

 (المستوى األدنى)

3  

 (المستوى المتوسط)

4 

 (المستوى األعلى)

ال يستطيع تمييز نمط 
ا  متكرر بسيط جدًّ

يستطيع ملء نموذج بسيط 
بناًء على تكرار شيئين أو 

 شكليين واضحين.

يستطيع ملء نموذج بسيط 
بناًء على تكرار ثالثة أشياء 

 أو أشكال واضحة

يستطيع ملء نموذج بسيط بناًء 
على تكرار أشكال مع اختالف 

 المواقع.
يرتكب أخطاء في 

العد تنازليًّا أو 
إلى  1تصاعديًّا من 

10 

يستطيع العد إلى األكبر وإلى 
األصغر )تصاعديًا وتنازلياً( 

 10حتى العدد 

يستطيع العد تنازلياً 
 30وتصاعديًا حتى العدد 

يستطيع العدد تنازليًا وتصاعدياً 
 100حتى العدد 

ال يستطيع العد 
د حتى العد باإلثنينات

 تصاعدياً  10

تى ح باإلثنيناتيستطيع العد 
 تصاعدياً  10العدد 

 باإلثنينات العديستطيع 
 30حتى العدد  وبالثالثات
 تصاعدياً 

د العيستطيع استخدام طريقة 
 50حتى العدد  التجاوزي

 


