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 الصف السادس -مادة الرياضيات 
 

 أمثلة للتقويم البنائي 

 

 ةة شفهي مهم   :1المثال 
 

ف المتعلم على  1تركز المهمة الشفهية  الكسور ومدى قدرته على استخدامها، مع التركيز على معيار على تقييم مدى تعر 

موضحا فهمه وكسور يبني ويقرأ ويكتب ويمثل أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة يستطيع المتعلم أن : 1.1المنهج 
 .لها باستخدام تمثيالت مختلفة 

 

)مصورات في ورقة عمل أو أشكال من الورق  ن األشكال الهندسية المقسمة إلى أجزاء متساويةسوف يستخدم المتعلمو

ى( نوا بعض األجزاء ليبي نوا  .المقو   الكسور المختلفة، كما في المثال أدناه.وعليهم أن يلو 
 

 
 

 يطلب المعلم من المتعلمين ما يلي:

ن األجزاء التي تعب ر عن الكسر نفسه بطرق مختلفةباستخدام الصور الموجودة أمامك على الطاولة،  (أ  .لو 

 قرأ الكسور المعطاة.ا (ب
نتها. (ج  بي ن واقرأ الكسور التي لو 
 المعطاة أو الكسور التي حصلت عليها. حد د ما الذي يبي نه المقام والبسط في كل حالة. حد د المقام والبسط في كل من الكسور (د
أمامك  الموجودة ات أو األشكالصورمظلل تلك الكسور على ال المعطاة لك ولكن بمقامات مختلفة؛ الكسور المساوية لتلك ذكرا (ه

 على الطاولة.
  

م كفايات ن بشكل فردي، ثم يطرح المعلم أسئلة لتقييوالمتعلمين في الصف ويعمل المتعلمفي هذا النشاط، يطرح المعلم األسئلة على جميع 

 المتعلمين المستهدفة.

 
 دقيقة 15مدة العمل: حوالي 

 

 وبناًء على المالحظات التالية: 1.1يتم وضع الدرجات مع األخذ باالعتبار المحددات الوصفية لمعيار المنهج 

 

4 3 2 1 

  حل المتعلم جميع الواجبات بشكل
بوضوح عن الحل صحيح وعبّر 

 وإيجاز
 

  أ( ب( ج( الواجبات حل المتعلم

د( بشكل صحيح مع تصحيح ذاتي 

في حال ارتكاب  بعد تدخل المعلم

 أخطاء

 األسئلة  ن. أجاب بشكل صحيح ع
المساعدة التي طرحها المعلم للنقطة 

 هـ( 

  من الواجبات مع  4-3حل المتعلم

تصحيح ذاتي بعد تدخل المعلم في 

 حال ارتكاب أخطاء

 

  من الواجبات مع  2أو  1حل المتعلم
تصحيح ذاتي بعد تدخل المعلم في حال 

 ارتكاب أخطاء
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 ةة عملي مهم   :2 المثال
 

ف المتعلمين على الوحدات  2يركز الواجب العملي  للطول والسععععععة والكتلة ومدى قدرتهم على  المقننةعلى تقييم مدى تعر 

يسعععتطيع : 4.2مع التركيز على معيار المنهج  التي تم تعلمها بين وحدات القياس،التعبير عن التحويالت بناًء على العالقات 
محيط ألشكال هندسية باستخدام وحدات قياس وأدوات مناسبة ويحول ، وزوايا ،أو يحسب قياسات أضالع يقربالمتعلم أن 

 من وحدة قياس إلى وحدة قياس أخرى.

 

 حايات. ذلك: المسطرة وأقالم الرصاص والمكموارد، بما في  من الصفويمكن استخدام عد ة عناصر 

 

ه المعلم إلى هذَيْن عمل باقي المتعلمين على طاوالتهمأمام الصف في حين يبالنشاط ن  أن يقوم متعلمايمكن و . يتوج 

 باقي الصف على النحو التالي:  إلى يْن ومن ثم المتعلمَ 

با نتيجة القياس من خالل اً اعمال مع (أ . قوما بإيجاد طول السبورة بالسنتيمتر، والدسيمتر والمتر. في كل مرة، قر 
 التقريب إلى أقرب عدد كلي.

لقياس االسبورة، عليكم قياس طول طاولتكم والتعبير عنه باستخدام وحدات قياسات  كم بأخذفي حين يقوم زميال (ب
ة، قوموا بتقريب نتيجة القياس ألقرب عدد كلي. قوموا بكتابة النتائج على الدفتر لخاص بكل ا نفسها. وفي كل مر 

 . يتم اختيار طالبَيْن أو ثالثة لشرح النتائج التي حصلوا عليها.منكم

 لماذا تختلف النتائج التي حصلتم عليها عندما يتم تغيير وحدة القياس؟ (ج
 لديه الدرجة األعلى من الدقة؟ كيف يمكنكم الحصول على قياس أكثر دقة؟ أي من القياسات (د
 قوموا بتقدير طول الباب، الحائط، إلخ...بالمتر. (ه

 
 

 من الصف. متعلمين 6إلى  4ويمكنه أن يقرر تقييم من عمل المتعلمين يالحظ المعلم خالل هذا النشاط، 
 

 دقيقة 15مدة العمل: حوالي 
 

 وبناًء على المالحظات التالية: 4.2يتم وضع الدرجات مع األخذ باالعتبار المحددات الوصفية لمعيار المنهج 

 

4 3 2 1 

 حل المتعلم جميع الواجبات بشكل صحيح 

 لتغيّر نتيجة  اً واضح اً صاغ المتعلم شرح
القياس عندما تم تغيير وحدة القياس في 

 اإلجابة على ج(

  إجابات ذو معنى على قام المتعلم بصياغة
 النقطتَيْن د( و هـ(

  تعاون المتعلم داخل الفريق وقام بأداء
بعض المهام بشكل فوري وساعد في 

 إيجاد حلول عملية لتحسين العمل

  حل المتعلم بالكامل وبشكل
 صحيح واجبَيْن اثنَيْن 

 ة لتغيّر نتيج اً صاغ المتعلم شرح
القياس عندما تم تغيير وحدة 

 ابة على ج(القياس في اإلج

  قام المتعلم بصياغة إجابات ذو
 معنى على النقطة هـ(

  تعاون المتعلم داخل الفريق وقام
 بأداء بعض المهام بشكل فوري

 صحيح بشكل المتعلم حل 
 اثنين واجبين

 يصغ لم  ً  ةوحد لتفسير شرحا
 ج في القياس

 بأداء وقام الفريق داخل تعاون 
 المهام بعض

  حل المتعلم أحد الواجبات
 .بالكامل وبشكل صحيح

تعاون المتعلم مع الفريق 
لكنه أّدى األنشطة الموكلة 

 إليه مع بعض األخطاء
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 ةة عمليّمهمّ  :3المثال 

 
: 4.4 متعلم على طرح مسائل لفظية وحلها، مع التركيز على معيار المنهجإلى تقييم مدى قدرة ال 3يهدف الواجب العملي 
، ليةً ك اً أعدادلخ ويستخدم ات ، تمارين ، مسائل أخرى ، ....إمن رسوم اً بدءيستنبط مسائل رياضية يستطيع المتعلم أن 

يستخدم عناصر نظرية المجموعة والمنطق : يستطيع المتعلم أن 3.5ومعيار المنهج  موجبةً  شريةً ع   اً ، وأعدادصحيحةً  اً أعداد
ياضية م في سياقات رومختصرة لها بطريقة واضحة ودقيقة الرياضي للتعبير عن الطرق المستخدمة في وضع المسألة وح

 المعلمين.... إلخ(. –خالل تفاعالت متنوعة )االقران
 

 
 يكتب المعلم على السبورة أو يستخدم ملصق جداري جاهز كتب عليه مسألة. على سبيل المثال:

من إجازته على النحو التالي: نصفها في المخيّم،  اً يوم 16أمضى عبد هللا 
4

3
في مصيف الجد والجّدة والباقي في البيت. كم يوم بقي  

 ؟خالل تلك الفترة في البيت
 كالتالي: يخاطب المعلم الصف

 تحتوي المسألة على خطأ. من يستطيع اكتشافه؟ (أ
 عّدلوا المسألة إلزالة الخطأ. (ب
 اكتبوا التمرين الذي يحّل المسألة الجديدة. (ج

 أخرى من خالل تغيير البيانات العددية في المسألة الثانية. قوموا بصياغة مسألة (د
 كن حلها من خالل التمرين المقترح.يمأخرى قوموا بصياغة مسألة ّولوا تمرين الجمع إلى تمرين طرح وح (ه
 على النحو الذي ترغبون به لتصيغوا بذلك مسألة جديدة. أكملوا نص المسألة األخيرة (و

 

ح تمارين إلى تقييم كفاية طر اً تخدام لغة الرياضيات ويهدف ثانيّإلى تطوير قدرة المتعلمين على التواصل باس يهدف هذا التمرين أّوالً 
 ومسائل. لذلك من المفيد إثارة نقاش بين المتعلمين بهدف مالحظة سلوكهم التواصلي.

 
 دقيقة 20مدة العمل: حوالي 

 
 وبناًء على المالحظات التالية: 3.5و 4.4يتم وضع الدرجات مع األخذ باالعتبار المحددات الوصفية لمعياَرْي المنهج 

 

4 3 2 1 
معيار 
 المنهج

  جميع المهام بشكل حل المتعلم

استيعاب مفاهيمي صحيح، مع إبداء 
لنوع المسألة من خالل طرح مسائل 

 هاوحل مشابهة

 د( و  حل المتعلم المهام ج( و

بعد  بشكل كامل وصحيح هـ(
أن تمت مناقشة حل أ( و ب( 

من الممكن . ومع الصف بكامله
ً أن يكون قد شارك جزئي  في  ا
 .اإلجابة على أ( أو ب(

  حل المتعلم المهام ج( و د( و

هـ( بعد أن تمت مناقشة حل أ( 
و ب( مع الصف بكامله، مع 

القدرة على تحسين اإلجابة عند 
حال ارتكاب تدخل المعلم في 

 أخطاء.

  )حل المتعلم المهمتَيْن ج( و د

مناقشة حل أ( و أن تمت بعد 
ب( مع الصف بكامله، مع 

القدرة على تحسين اإلجابة عند 
تدخل المعلم في حال ارتكاب 

 أخطاء.

4-4 

  المتعلم إجابة كاملة بشكل صاغ

 واضح ومختصر

  صاغ المتعلم إجابة صحيحة

وواضحة على المهام ج( و د( 
 هـ(.و 

 

  صاغ المتعلم إجابة صحيحة

جزئيًّا على المهام ج( ود( وهـ( 
مع القدرة على تعديل اإلجابة 

ة بمساعدلتصبح أكثر منطقية 
  من المعلم.

  إجابات غير صاغ المتعلم

ً مترابطة وصحيحة جزئي   على ا
مهمة طرح مسألة جديدة في 

 د(.

5-3 
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 ة خطي ةمهم  : 4 المثال
 

مع التركيز على معيار الصحيحة وترتيبها، مدى قدرة المتعلم على مقارنة األعداد يم على تقو 4الخطية تركز المهمة 

ا فهمه لنظام العد والعالقات عشرية موجبة موضحً  اصحيحة وأعدادً ايقارن ويرتب أعدادً: يستطيع المتعلم أن 2.1المنهج 
 األعداد. بين
 

 
 قارن كل زوج من األعداد (أ
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   002 11؛ 1985 ؛ 3589  كتب بالترتيب التنازلي األعداد:ا (ج
 

 صحيحة. العبارةاألرقام التي يجب وضعها في المربعَيْن لكي تكون  جد (د
 

– – 824 395 > –  

 
 دقائق 10مّدة العمل: 

 
 وبناًء على المالحظات التالية: 2.1المنهج  عتبار المحددات الوصفية لمعياريتم وضع الدرجات مع األخذ باال

  

4 3 2 1 

   وكامل بشكل صحيح المتعلمحل 
ويمكن قبول الواجبات  جميع

إذا كان  ارتكاب خطأ أو خطأين
باستطاعة المتعلم أن يصحح الخطأ 

 خالل نقاش شفهي

   حل المتعلم بشكل صحيح
ويمكن وكامل ثالثة واجبات، 

 قبول ارتكاب خطأ أو خطأين
إذا كان باستطاعة المتعلم أن 
يصحح الخطأ خالل نقاش 

 شفهي

   بشكل صحيح  المتعلمحل
 ويمكن، وكامل واجبَيْن اثنَيْن

  قبول ارتكاب خطأ أو خطأين

  بشكل صحيح  المتعلمحل
 ويمكن، اً واحد اً واجبوكامل 

  قبول ارتكاب خطأ أو خطأين
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 ةة خطيّ: مهمّ 5المثال 
 

: 1.1مع التركيز على معيار المنهج العمل مع تمثيالت الكسور، على تقييم مدى قدرة المتعلم على  5ة ة الخطيّتركز المهمّ 

خدام ا فهمه لها باستموضحً  اعشرية موجبة وكسورً  اصحيحة وأعدادً  ايبني ويقرأ ويكتب ويمثل أعدادً المتعلم أن يستطيع 
 .تمثيالت مختلفة 

 
 
 

 كتب الكسر الذي يمثل الجزء المظلل:ا (أ

 
 
A =                  B =                      C =                       D = 
 
 

 في الرسومات أدناه، قم بتظليل السطح الذي يمثل: (ب
 الربع (1

 

          
 

 النصف (2
 

       
 
 

 قارن الكسور التي تمثل األجزاء المظللة في كل عدد صحيح. (ج

.  

 
 
 

 دقيقة 15مدة العمل: 
 

 وبناًء على المالحظات التالية: 1.1يتم وضع الدرجات مع األخذ باالعتبار المحددات الوصفية لمعياَرْي المنهج 

4 3 2 1 

   حل المتعلم جميع الواجبات بشكل

ويمكن قبول ارتكاب خطأ صحيح 
إذا كان باستطاعة  أو خطأين

المتعلم أن يصحح الخطأ خالل 
 نقاش شفهي

  تعّرف المتعلم بشكل صحيح

كسر في أي  12إلى  7على 
 من المهام أ( أو ب( أو ج( 

  تعّرف المتعلم بشكل صحيح

كسور في أي  6إلى  3على 
 من المهام أ( أو ب( أو ج( 

  تعّرف المتعلم بشكل صحيح

على كسَريْن اثنَيْن فقط في 
أي من المهام أ( أو ب( أو 

 ج( 
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 خطيّة وشفهيّةمهّمة مختلطة : 6 المثال
 

ار مع التركيز على معيات وإبراز استيعابه لهذا المفهوم، على تقييم مدى قدرة المتعلم على حساب المساح 6ة تركز المهمّ 

يحسب مساحات أشكال هندسية مستوية باستخدام شبكة مربعات أو قانون لمساحة يستطيع المتعلم أن : 5.2المنهج 
 .مستطيل ووحدات قياس مناسبة

 
 يوّزع المعلم أوراق العمل. بعد انتهاء المتعلمين من عملهم، يتم شرح اإلجابة على ب( و ج( شفهيًا.

متر  1مع العلم أن مساحة كل مربع في الشبكة هي مع عدم حساب الزوائد من ضمن البساط، أوجد مساحة كل بساط  (أ
 مربع.

 

1.                                               2. 

 
 

 بحسب الترتيب التصاعدي لمساحاتها. أي منها لديه المساحة األكبر؟ لماذا؟ A ،B ،C ،Dكتب أسماء الرسومات ا (ب
  
       A                          B                       C                         D 

 
 

طة يلزم بالة بالحجم المبيّن في الرسم. كم تمثل الرسومات أدناه أرضيات ثالث غرف معيشة يجب تغطيتها ببالطات مربع (ج
 شرح الحسابات.لتغطية سطح كل غرفة؟ ا

 

 
 

 دقيقة 15مّدة العمل: 

 
 وبناًء على المالحظات التالية: 5.2المنهج  عتبار المحددات الوصفية لمعياريتم وضع الدرجات مع األخذ باال

 

4 3 2 1 

   حل المتعلم جميع الواجبات بشكل
ً لفظيّوعبر صحيح  ومن خالل  ا

استخدام الرسومات بشكل واضح 
ومختصر عن طرق الحصول 

 على النتائج في ب( و ج(.
 

 وأعطى ب(  وأ(  حل المتعلم
ـ ب(. بدأ   اً تفسير بديهيًّا ل

وشرح طريقة المتعلم بحل ج( 
 الحساب بشكل جزئي.

 تمارين 6إلى  2المتعلم  حل 
من المهام أ( أو ب( أو ج( 

تكاب أخطاء مع ار
 وتصحيحها بنفسه 

  حل المتعلم بشكل صحيح
تمرينَيْن من المهام أ( أو ب( 

. تم إعطاء اإلجابة أو ج(
 الصحيحة من دون تفسير

 


