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 مادة الرياضيات الصف السادس

 أمثلة عن المحددات الوصفية

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

باستخدام  هافهمه ل موضحا   ا  وكسور موجبة   شرية  عُ ا  وأعداد صحيحة   ا  يبني ويقرأ ويكتب ويمثل أعدادن يستطيع المتعلم أ 1-1معيار المنهج 

 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،ةتمثيالت مختلف

0 
 غير مقبول

1 
 مقبول

2 
 جيّد

3 
ا  جيّد جدًّ

4 
 ممتاز

  تختلط عليه  قراءة
 وكتابة بعض األعداد

  يستطيع قراءة األعداد
الكلية واألعداد 
العشرية التي ال 
تتضمن أصفار مع 
ارتكاب بعض 
األخطاء التي 
يصححها بنفسه عند 

 تنبيهه لها

  يستطيع قراءة األعداد
الكلية واألعداد 
العشرية مع ارتكاب 
بعض األخطاء التي 
يصححها بنفسه عند 

 تنبيهه لها

  يستطيع قراءة
األعداد الكلية 
واألعداد العشرية 
المكونة من عدة 
أرقام باستخدام 

أو النظام العشري 
أسماء األعداد 
بالشكل المطول مع 
استخدام بعض 

 المماثلةالطرق 
 لكتابة األعداد  

  يستطيع قراءة األعداد
الكلية واألعداد العشرية 
المكونة من عدة أرقام 

 النظام العشريباستخدام 
أو أسماء األعداد بالشكل 
المطول مع استخدام 
طرق مختلفة لكتابة 
األعداد بما يتناسب مع 

 الموقف

  ال يستطيع ربط تمثيل
بسيط بالكسر المطابق 

 10أقل من له بمقام 

  يستطيع استخدام
بعض الرسومات 
الهندسية البسيطة 

ت التمثيل كسور بمقام
مع ربط  20أقل من 

سم التمثيل باإل
 المناسب

  يستطيع أن يستخدم
بعض التمثيالت 

ل للكسور بشك البسيطة
سق للحصول على نامت

 كسور متكافئة

  يستطيع تمثيل
الكسور بطرق 
متعددة، مع فهم 

 تكافؤ الكسور

  نماذجيستطيع استخدام 
متنوعة لربط األعداد 

والكسور شائعة الكلية 
االستخدام واألعداد 
العشرية ببعضها البعض 
ولتمثيل أشكال متكافئة 

 من العدد نفسه
 

 

 

 (قياسالهندسة وال) رسميةوفي سياقات رياضية  المحيطةخواص أشكال هندسية في البيئة : استكشاف 2الكفاية العامة 

ع م ،حساب مساحات أشكال هندسية مستوية باستخدام شبكة مربعات أو قانون لمساحة مستطيل ووحدات قياس مناسبةيستطيع المتعلم  5-2معيار المنهج 

 إظهار مستويات اإلنجاز التالية:

0 
 غير مقبول

1 
 مقبول

2 
 جيّد

3 
ا  جيّد جدًّ

4 
 ممتاز

ال يستطيع المتعلم حل 
مسائل رياضية بسيطة 

تتطلب إيجاد مساحة 
مكونة بشكل مضلعات 

 مستطيالت صريح من
 واضحة للرؤية

 
 

يستطيع المتعلم حل 
مسائل رياضية بسيطة 

تتطلب إيجاد مساحة 
مكونة من مضلعات 

مستطيالت أو مثلثات 
 واضحة للرؤية

 

يستطيع المتعلم حل 
مسائل رياضية تتطلب 
إيجاد مساحة مضلعات 

التعرف على من خالل 
المستطيالت أو المثلثات 
التي يسهل التعّرف عليها 

 في التشكيل المعطى

 

يستطيع المتعلم حل مسائل 
رياضية من واقع الحياة 

تتطلب إيجاد مساحة 
مضلعات من خالل تجزئة 

بطرق  المساحة المعطاة
ى مستطيالت أو إل مألوفة

 مثلثات 

 

يستطيع المتعلم حل 
مسائل رياضية من 
واقع الحياة تتطلب 

إيجاد مساحة مضلعات 
أو   من خالل تجزئة

المساحة  إعادة تركيب
 باستخدامالمعطاة 

مستطيالت أو مثلثات 
أو غيرها من األشكال 

 الهندسية
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ستخدام ال يستطيع ا
الوحدة المعيارية 
للمساحة في حل 

 طة تتطلبمسائل بسي
إيجاد مساحة مستطيل 

 أو مربع

 

يستطيع المتعلم استخدام 
المعيارية الوحدة 

في حل مسائل للمساحة 
 بسيطة ال تتطلب تحويل

 

يستطيع المتعلم استخدام 
المعيارية الوحدة 

في حل مسائل  للمساحة
 من خطوتين

  

يستطيع المتعلم استخدام 
للمساحة المعيارية الوحدة 

وجود وحدة مربعة مع 
 بعض األخطاء الحسابية
في حل مسائل من ثالث 
خطوات أو أكثر تتطلب 
 إجراء تحويالت بسيطة

يستطيع استخدام 
مضاعفات وأجزاء 

 المعياريةالوحدة 
الخاصة بالمساحة في 

حل مسائل متنوعة 
 تتطلب تحويالت

إجراء ال يستطيع 
تقديرات تقريبية 

لمساحة معطاة يسهل 
 تقييمها

يستطيع إجراء تقديرات 
تقريبية باستخدام 

المعيارية الوحدات 
في سياقات للقياس 

ا ترتبط  بسيطة جدًّ
 بالمساحة

يستطيع إجراء تقديرات 
تقريبية باستخدام بعض 

وحدات القياس في 
نسبيًّأ سياقات بسيطة 
 ترتبط بالمساحة

يستطيع إجراء تقديرات 
تقريبية باستخدام الوحدات 

 قياسفة لالمختلالمعيارية 
 المساحة

يستطيع إجراء تقديرات 
باستخدام الوحدات 

قياس المعيارية لل
م على درجة دقة والحك
 التقدير

 ال يستطيع التمييز بين
األدوات والوحدات 

الخاصة بالطول 
 والمساحة

يستطيع التمييز بين 
األدوات والوحدات 

الخاصة بالطول 
 والمساحة

يستطيع اختيار األدوات 
المناسبة للقيام والوحدات 

باإلجراء المطلوب في 
سياقات صريحة معطاة 

 تتناول المساحة

 

يستطيع اختيار األدوات 
والوحدات المناسبة للقيام 

باإلجراء المطلوب في 
غير  سياقات بسيطة

 تتناول المساحة صريحة

يستطيع اختيار األدوات 
والوحدات المناسبة 

للقيام بإجراء معين في 
 سياقات مختلفة

 

 

 (معالجة البيانات والنمذجة)في بيانات كمية ونوعية لدراسة عالقات وعمليات رياضية  البحث :4الكفاية العامة 

 
، صتتتحيحة   ا  ، أعدادكلية   ا  أعدادلخ ويستتتتخدم ات ، تمارين ، مستتتاضل أخر  ، .... من رستتتوم ابدء  : يستتتتنبط مستتتاضل رياضتتتية 4-4معيار المنهج 

 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،موجبة   عشرية   ا  وأعداد

 

0 
 غير مقبول

1 
 مقبول

2 
 جيّد

3 
ا  جيّد جدًّ

4 
 ممتاز

  ال يستطيع ربط
تغيير بسيط في 

بيانات المسألة بنوع 
 المسألة

  يستطيع تعديل البيانات
في مسألة معطاة من 

 دون تغيير نوع المسألة

  يستطيع أن يحدد متى
وكيف يقسم المسألة إلى 

بساطة أجزاء أكثر 
تتضمن عملية واحدة 
مع اإلبقاء على باقي 

 العوامل
 

  يستطيع أن يحدد متى
وكيف يقسم المسألة 

إلى أجزاء أكثر 
بساطة، يستطيع 

تحويل المسائل التي 
تتضمن عملية واحدة 
من خالل تغيير هذه 

العملية، ويستطيع 
طرح مسائل إنطالقًا 
من موضوع معطى 
أو انطالقًا من عملية 

 معطاةرياضية 

  يستطيع أن يحدد متى
وكيف يقسم المسألة إلى 

أجزاء أكثر بساطة، 
يستطيع تحويل المسائل، 
يستطيع طرح مسائل من 

مختلفة  نقاط انطالق
)رسم، تمرين، إلخ( 

استيعاب  وإظهار
مفاهيمي لنوع المسألة 
من خالل طرح وحل 

 مسائل مشابهة
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 (المنطق والتواصل) المنطق والتبرير في سياقات تواصل متنوعة استخدام: 5الكفاية العامة 
 

ات في سياقومختصرة  بطريقة واضحة ودقيقةاستخدام نظرية عناصر المجموعة والمنطق الرياضي في طرح مسألة وحلها يستطيع المتعلم  3-5معيار المنهج 

 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،(غيرهم رياضية وحياتية، أثناء التفاعل مع ) األقران، المعلمين ، وآخرون

0 
 غير مقبول

1 
 مقبول

2 
 جيّد

3 
ا  جيّد جدًّ

4 
 ممتاز

  غير قادر على
إجابة قصيرة صياغة 

جّداً على سؤال 
حتى  اً مطروح شفهيّ

مع توجيهات مساعدة 
 من المعلم

 

 ى إعطاء إجابة قادر عل
 اً قصيرة صحيحة جزئيّ
على سؤال مطروح 

مع بعض  اً شفهيّ
التوجيهات المساعدة 

 من المعلم

 جابة قادر على صياغة إ
واضحة على سؤال 

إذا طلب  اً مطروح شفهيّ
منه المعلم القيام بذلك 

 بشكل صريح

  قادر على اإلجابة
بشكل مناسب على 

سؤال مطروح 
مع إبداء  اً شفهيّ

الرغبة في تنفيذ 
 النشاط المطلوب

  قادر على إبداء طريقة
ة على مستقلة في اإلجاب
 المبادرةسؤال المعلم مع 

 تنفيذ المهمة المعطاةل

  غير قادر على إتباع
 تعليمات بسيطة جدًّا

 

 نفيذ مهمة قادر على ت
معطاة بشكل صحيح 

، ببطء على اً جزئيّ
وتيرته الخاصة، بعد 

تلقيه المزيد من 
 النصائح

  قادر على تنفيذ مهمة
معطاة بشكل صحيح 
وبوتيرة مالئمة بناًء 

إضافية  على أسئلة
 يصيغها المعلم

  قادر على تنفيذ
مهمة معطاة في 
الوقت المطلوب 

 بشكل صحيح

  قادر على تنفيذ مهمة
معطاة في الوقت 

المطلوب بشكل صحيح 
 وإبداعي

  غير قادر على
التمييز ما بين 

البيانات المعطاة 
والمعلومات المطلوبة 

في مسألة ما، حتى 
لو قّدم له المعلم 

 توجيهات مساعدة

 على التعّرف على  قادر
بيانات المسألة وسؤالها 

ولكن فقط بعد تلقيه 
مساعدة إضافية من 

 المعلم

  قادر على التعّرف على
بيانات المسألة وسؤالها 

/ أسئلتها بطلب من 
 المعلم

  قادر على تلخيص
بيانات المسألة 

 وأسئلتها بشكل مفيد

  قادر على استخدام
الروابط بين البيانات 

والمجهولة في المعلومة 
المسألة لدى تطوير 

 فرضيات / أنماط جديدة

  غير قادر على
صياغة إجابة قصيرة 

وواضحة لمسألة 
 معطاة

  قادر على صياغة
ات غير بعض اإلجاب

المترابطة والصحيحة 
لمسألة أو  اً جزئيّ

طرح أو فرضية 
 معطاة

  قادر على صياغة إجابة
/ حل لمسألة أو طرح 

أو فرضية معطاة بشكل 
 جزئيًّا صحيح

 

  قادر على صياغة
إجابة / حل لمسألة 

أو طرح أو فرضية 
معطاة بشكل 

 صحيح وواضح

  / قادر على إيصال إجابة
حل لمسألة أو طرح أو 

فرضية معطاة بشكل 
 واضح ومختصر

  غير قادر على اتباع
الخطوات المنطقية 
لحل معطى لمسألة 

 معينة

  قادر على تحديد بعض
األخطاء في حل 

 معينةلمسألة 

  قادر على تحديد وتفسير
سبب األخطاء في حل 

 لمسألة معينة

  قادر على تقييم
استراتيجية حل 

مسألة وتفسير سبب 
 األخطاء

  قادر على تقييم
استراتيجية حل مسألة 

ومقارنة عدة استراتيجيات 
لتحديد االستراتيجية 

 األمثل
 


