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 2    علوم الجزء الثاني – أمثلة تقويم بنائي للمحددات الوصفية للصف األول
 

 الفصل الثاني: – لمعايير الصف األولالمحددات الوصفية لمستويات األداء 

 
 

 ا.التعرف على ووصف مصادر الصوت والضوء والحرارة المختلفة في المنزل والمدرسة وفائدته المتعلمون قادرون على

معيار 

 المنهج

1-2 

4 3 2 1  

قادر على التعرف ووصف 

 مصادر الصوت في المنزل و

المدرسة،  ومعرفة فوائد 

 الصوت

قادر على وصف مصادر 

 المدرسة الصوت في المنزل و

قادر على التعرف على مصادر 

 المدرسةالصوت في المنزل و

غير قادر على 

التعرف على مصادر 

 الصوت

وصف قادر على التعرف و

 مصادر الضوء في المنزل و

 المدرسة، ومعرفة فوائد الضوء

قادر على وصف مصادر 

 المدرسة الضوء في المنزل و

قادر على التعرف على مصادر 

 المدرسةالضوء في المنزل و

غير قادر على 

التعرف على مصادر 

 الضوء

 

قادر على التعرف ووصف 

 مصادر الحرارة في المنزل و

ئد المدرسة، ومعرفة فوا

 الحرارة

قادر على وصف مصادر 

 المدرسة الحرارة في المنزل و

قادر على التعرف على مصادر 

 المدرسةالحرارة في المنزل و

غير قادر على 

التعرف على مصادر 

 الحرارة

 

 

 مثال أسلوب التقييم

مصادر  متنوعة ألجهزةبتزويد كل متعلم بظرف يحوي صور  يقوم المعلم تفاعل شفهي

ء والحرارة وغيرها، ويطلب اختيار ما له فائدة )دون تحديد الصوت والضو

 ته.دذكر نوع المصدر وفائ العدد(، ثم يطلب

  Quiz)امتحان قصير )
 كالتالي: يحل كل تلميذ امتحان قصير

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

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

 ارسم مصادرا للصوت وفائدتها

 

 وفائدتها ضوءارسم مصادرا لل

 

 وفائدتها حرارةللارسم مصادرا 

 



 3    علوم الجزء الثاني – أمثلة تقويم بنائي للمحددات الوصفية للصف األول
 

 الفصل الثاني: – لمعايير الصف األولدات الوصفية لمستويات األداء المحد

 
 

 )الهواء، الماء ، الغذاء( لكائن حي )النملة( للبقاء حيا  ةرسم الحاجات األساسي المتعلمون قادرون على

 معيار المنهج

2-2 

4 3 2 1  

 

قادر على رسم الحاجات 

 -)الهواء األساسية الثالثة 

ائن حي )مثل لك الغذاء( -الماء

 النملة( للبقاء حياً  

 

حاجتان قادر على رسم 

 -الماء -)الهواءأساسيتان 

الغذاء( لكائن حي )مثل 

 النملة( للبقاء حياً  

 

 حاجة قادر على رسم 

واحدة ساسية أ

 -الماء -)الهواء

لكائن حي  الغذاء(

 )مثل النملة( للبقاء حياً 

 

قادر على رسم غير 

الحاجات األساسية 

 -)الهواء الثالثة

لكائن   الغذاء( -الماء

حي )مثل النملة( 

 للبقاء حياً 

 

 

 مثال أسلوب التقييم

تقييم مشروع 

 االستقصاء

بتقييم كل متعلم وتفاعله مع مراحل يقوم المعلم تقييم مراحل المشروع 

 دا المرحلة الثامنة (عمشروع االستقصاء العلمي )

تقييم كراسة 
 المشروع

 

 1يقيم المعلم انجاز المتعلم في كراسة مشروعه العلمي )الصفحات من 

 (10إلى 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4    علوم الجزء الثاني – أمثلة تقويم بنائي للمحددات الوصفية للصف األول
 

 الفصل الثاني: – لمعايير الصف األولالمحددات الوصفية لمستويات األداء 

 
 
 المنزل في والحرارة والضوء الصوت مصادر مع للتعامل اآلمنة الطرق صفو متعلمون قادرون علىال

 . والمدرسة

معيار 
 المنهج

2-7 
4 3 2 1  
 

قادر على أن يصف الطرق 

 ) مصادراآلمنة للتعامل مع 

ا  -الضوء –الصوت 

في المنزل لحرارة ( 

 والمدرسة

 

قادر على أن يصف 

امل مع الطرق اآلمنة للتع

 –الصوت  ) مصدرين

في ا لحرارة (  -الضوء

 المنزل والمدرسة

 

قادر على أن يصف 

الطرق اآلمنة للتعامل 

 )مصادر احد مع 

ا  -الضوء –الصوت 

في المنزل لحرارة ( 

 والمدرسة

 

غير قادر على أن يصف 

الطرق اآلمنة للتعامل مع 

 –الصوت  ) مصادر

في ا لحرارة (  -الضوء

 المنزل والمدرسة

 

 

 مثال أسلوب التقييم

 إعداد بوستر

يطلب المعلم من المتعلم إعداد بوستر يلصق أو يرسم صور متنوعة 

لمصادر صوت وضوء وحرارة يراها في المنزل والمدرسة،  ثم يقوم 

 ها الطرق اآلمنة للتعامل مع

 تمثيل صامت الستخدام آمن لمصادر الصوت والضوء والحرارة  محاكاة

 

 
 للمعيار . لمحددات الوصفية لمستويات األداء د النقاط للمتعلمين حسب جدول ا* يتم تحدي

 

 


