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 2                   م الجزء الثانيعلو – امثلة تقويم بنائي للمحددات الوصفية للصف الثاني
 

 

 

 :الفصل الثاني –لمعايير الصف الثاني المحددات الوصفية لمستويات األداء 
 

وإنشاء الظالل، وشرح  النهار والليل مستخدمين نماذج تكوين وشرح توضيح على المتعلمون قادرون

 النهار تحت أشعة الشمس من والوقت الظل شكل بين العالقة

معيار 

 المنهج

2-2 

4 3 2 1  

 قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج

النهار  تشكيل إلظهار

 والليل والنهار

 قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج

النهار  تشكيل إلظهار

 والليل

 غير قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج

لنهار ا تشكيل إلظهار

 والليل

 غير قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج

النهار  تشكيل إلظهار

 والليل

 قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج

 الظل تشكيل إلظهار

 قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج
 الظل تشكيل إلظهار

 ) بمساعدة من المعلم(

 قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج
 الظل تشكيل إلظهار

 )بمساعدة من المعلم(

 غير قادر على استخدام

 عمل رسم أو نموذج

 الظل تشكيل إلظهار

 

قادر على شرح 

الظل تحت  تشكيل

أشعة الشمس من 

 حيث موقع الشمس

غير قادر على شرح 

الظل تحت  تشكيل

أشعة الشمس من حيث 

 موقع الشمس

غير قادر على شرح 

الظل تحت أشعة  تشكيل

الشمس من حيث موقع 

 سالشم

غير قادر على شرح 

الظل تحت  تشكيل

أشعة الشمس من حيث 

 موقع الشمس

 

 

 

 مثال أسلوب التقييم

 نشاط عملي

بتوفير طاولة عليها نماذج متنوعة من كرات الفلين وأعواد خشبية  يقوم المعلم
وأوراق متنوعة ومجسمات ومصابيح يدوية ومجسمات وأوراق وألوان.... ثم 

ار ما يعينه على تبيان كيف يتكون النهار والليل يطلب من المتعلمين اختي

( ويطلب بعد وتشكل الظل )ال يحدد رسما أو بالنماذج ويترك لكل متعلم الحرية
شرح العالقة بين شكل الظل ووقت النهار عند التواجد في االنتهاء من العمل 

 .ضوء الشمس

 العرض التقديمي

ديم عرض تقديمي حول تكون النهار يوجه المعلم المتعلمين الختيار ما يلزمه لتق

العالقة بين شكل الظل ووقت النهار عند التواجد في  والليل وتشكل الظل و
 .ضوء الشمس

يترك لهم حرية االختيار وإعداد ما يلزم للعرض مع تحديد الوقت النجاز 

 .المهمة

 
 للمعيار . * يتم تحديد النقاط للمتعلمين حسب جدول المحددات الوصفية لمستويات األداء

 

 

 



 3                   م الجزء الثانيعلو – امثلة تقويم بنائي للمحددات الوصفية للصف الثاني
 

 

 
 الفصل الثاني: –المحددات الوصفية لمستويات األداء لمعايير الصف الثاني 

 

الخصائص الرئيسية للنباتات، وعرض تجارب يمكن إجراؤها لعرض  حديدت على المتعلمون قادرون

 كيفية التعرف على الحاجات األساسية للنباتات )الماء والتربة وضوء الشمس(

معيار 

 المنهج
2-3 

4 3 2 1  

 قادر على توضيح

األربعة خصائص 
 الرئيسية للنباتات

ثالثة  قادر على توضيح

خصائص رئيسية 
 للنباتات 

 قادر على توضيح

خاصيتين رئيسيتين 
 على األقل للنباتات

 غير قادر على توضيح

الخصائص الرئيسية 
 للنباتات 

قادر على عمل عرض 
هادف من خالل تجربة 

أو تجارب للحاجات 

األساسية للنبات )الماء، 

 التربة، ضوء الشمس(

قادر على عمل عرض 
هادف من خالل تجربة 

أو تجارب الثنين من 

الحاجات األساسية 

للنبات )الماء، التربة، 

 ضوء الشمس(

قادر على عمل عرض 
هادف من خالل تجربة 

أو تجارب إلحدى 

اجات األساسية الح

للنبات )الماء، التربة، 

 ضوء الشمس(

غير قادر على عمل 
عرض هادف من خالل 

تجربة أو تجارب 

للحاجات األساسية 

للنبات )الماء، التربة، 

 ضوء الشمس(

 

 

 

 مثال أسلوب التقييم

تقييم مشروع 
 االستقصاء

حل تقييم مراحل المشروع يقوم المعلم بتقييم كل متعلم وتفاعله مع مرا
 مشروع االستقصاء العلمي )عدا المرحلة الثامنة (

تقييم كراسة 
 المشروع

 

 يقيم المعلم انجاز المتعلم في كراسة مشروعه العلمي 

 (10إلى  1)الصفحات من 

 
 * يتم تحديد النقاط للمتعلمين حسب جدول المحددات الوصفية لمستويات األداء للمعيار .

 

 

 

 
 
 

 



 4                   م الجزء الثانيعلو – امثلة تقويم بنائي للمحددات الوصفية للصف الثاني
 

 

 

 الفصل الثاني: –ويات األداء لمعايير الصف الثاني المحددات الوصفية لمست
 

 

االحتياطات المرتبطة  باستخدام  المغناطيس والبطارية    وتحديد المتعلمون قادرون على معرفة

 وتكنولوجيا  وسائل النقل

 

معيار 

 المنهج

3-3 

4 3 2 1  

قادر على معرفة 

االحتياطات المصاحبة 

الستخدام المغناطيس 
السفر والبطاريات و

بالسيارات والباصات 

والدراجات اآللية 

 والهوائية

قادر على معرفة  

االحتياطات 

المصاحبة الستخدام 
المغناطيس 

والبطاريات والسفر 

 بالسيارات والباصات

قادر على معرفة  

االحتياطات المصاحبة 

الستخدام اثنين على 
األقل مما يلي: 

المغناطيس، البطاريات، 

والسفر بالسيارات 

 باصاتوال

 

غير قادر على معرفة  

االحتياطات المصاحبة 
الستخدام المغناطيس 

والبطاريات والسفر 

 بالسيارات والباصات

 

 

 مثال أسلوب التقييم

 إعداد بوستر

 اء:جزيعد المتعلم بوسترا بتوجيه من المعلم بحيث يشمل البوستر ثالثة أ
 .خدام المغناطيساالحتياطات المصاحبة الستيوضح فيه المتعلم  : األول 

 .االحتياطات المصاحبة الستخدام البطاريات يوضح فيه : الثاني 

 .لسفروسائل النقل لاالحتياطات المصاحبة الستخدام  يوضح فيه : الثالث
وتترك له حرية االختيار والتعبير بحيث يوضح الفروقات في مستويات األداء 

 في المعيار.

 
 وقفة تحدث

 أو محاكاة

فقرة تحدث أو مشهد تمثيلي يوضح به االحتياطات المصاحبة  يقدم المتعلم

 الستخدام المغناطيس والبطاريات ووسائل النقل المختلفة  

 
 * يتم تحديد النقاط للمتعلمين حسب جدول المحددات الوصفية لمستويات األداء للمعيار .

 


