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 لكفاية االستماع والتحدث اإلنجازالمحددات الوصفية لمستويات 

 

ة، أو المدرسشفهياً أو بلغة الجسد عن فهمه لنص قصير استمع إليه عن األسرة يعبر : ١.١معيار المنهج 

 أو األلعاب.

١ 

 المعيار()لم يحقق 

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

 عن اإلجابةال يستطيع 

أسئلة بسيطة حول نص 

استمع إليه ألنه ليس 

قادراً على التركيز على 

 النص. )الجودة(فهم 

اإلجابة عن يستطيع 

أسئلة تتعلق بالحقائق 

استمع إليه حول نص 

)ماذا؟ متى؟ من؟ 

 كيف؟(

اإلجابة عن يستطيع 

أسئلة تتعلق بالحقائق 

واالستنتاج )لماذا؟( 

 حول نص استمع إليه.

اإلجابة عن يستطيع 

متدرجة أسئلة 

حول نص  بالمستويات

أسئلة استمع إليه )

متعلقة بالحقائق 

وأسئلة  واالستنتاج
جدلية )ماذا لو ...، إلى 

 أي مدى ...(.

اإلجابة عن طيع ال يست

متحدث ما ألنه يواجه 

صعوبات في التركيز 
. النصأو في فهم 

 (راالتكر)

نادراً ما يستطيع أن 

على متحدث ما  يجيب

ألنه يواجه صعوبات 
في التركيز أو في فهم 

 .النص

ة اإلجابيستطيع أحياناً 

متحدث ما مظهراً عن 

 .للنصفهمه 

يستطيع في أغلب 

اإلجابة عن األحيان 

متحدث ما مظهراً فهمه 
 .للنص

ال يستطيع استخدام 

عناصر غير لفظية 

بسيطة ليظهر للمتحدث 
 ر(ا. )التكرللنصفهمه 

يستطيع استخدام بعض 

العناصر غير اللفظية 

لكن عندما يُطلب منه 
صراحة أن يظهر 

 .للنصللمتحدث فهمه 

يستطيع استخدام 

عنصر غير لفظي 

واحد على األقل بشكل 
مناسب في الكثير من 

األحيان كي يظهر 

 .للنصللمتحدث فهمه 

يستطيع استخدام 

العناصر غير اللفظية 

بشكل مناسب في أغلب 
األحيان كي يظهر 

 :للنصللمتحدث فهمه 

التواصل البصري، 

إيماءات الموافقة، 

اإلشارات ما وراء 

 اللفظية.

 

  



عن األسرة، والمدرسة، واأللعاب يعرض معلومات بسيطة وتجارب شخصية :  ٢- ١معيار المنهج 

 مختلفة )الصور(.المصادر المستخدماً بعبارات قصيرة وواضحة 

١ 

 )لم يحقق المعيار(

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

 تقديم عرض ال يستطيع

بسيط حول مواضيع 

مألوفة ألنه يفتقد الثقة 
بمعرفته ومهاراته. 

 واالتجاهات(. التكرار)

أن  يستطيع نادراً ما

معلومات  يعرض

 وتجارببسيطة 
شخصية، مظهراً ثقته 

شبه المعدومة بمعرفته 

 ومهاراته.

 عرضأحياناً  يستطيع

معلومات بسيطة 

شخصية،  وتجارب
مظهراً ثقته بمعرفته 

 ومهاراته.

 عرضدائماً  يستطيع

معلومات بسيطة 

شخصية،  وتجارب
مظهراً ثقته بمعرفته 

 ومهاراته.

ال يستطيع إيصال 

واضحة.  معلومات
 )الجودة(

يستطيع إيصال 

معلومات بسيطة 
 وتجارب شخصية

قصيرة واضحة مع 

بعض األخطاء اللغوية 

)النحو، المفردات، 

( التي ال تؤثر في النطق

 .النصجوهر معنى 

يستطيع إيصال 

معلومات بسيطة 
 وتجارب شخصية

قصيرة واضحة مع 

القليل من األخطاء 

اللغوية التي ال تؤثر 

بأي شكل من األشكال 

 .النصفي فهم 

يستطيع إيصال 

معلومات بسيطة 
 وتجارب شخصية

بدون  قصيرة واضحة

 أي أخطاء لغوية.

ال يستطيع أن يستخدم 

مصادر عند تقديم  أي

معلومات بسيطة عن 

العائلة والمدرسة 
واأللعاب ... إلخ 

 )الجودة(

يستطيع استخدام مصادر 

مختلفة لكن بصعوبة 

)صور، رسومات، 

لوحات، ... إلخ( خالل 

تقديمه لعرض بسيط حول 

معلومات بسيطة وتجارب 

شخصية عن األسرة، 

 .والمدرسة، واأللعاب

يستطيع استخدام مصادر 

ة بشكل جيد )صور، مختلف

رسومات، لوحات، ... إلخ( 

خالل تقديمه لعرض بسيط 

معلومات بسيطة حول 

وتجارب شخصية عن 

األسرة، والمدرسة، 

واأللعاب بعبارات قصيرة 

 .وواضحة

يستطيع استخدام مصادر 

مختلفة بشكل فعال )صور، 

رسومات، لوحات، ... إلخ( 

خالل تقديمه لعرض بسيط 

معلومات بسيطة حول 

جارب شخصية عن وت

األسرة، والمدرسة، 

واأللعاب بعبارات قصيرة 

 .وواضحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القراءة والمشاهدةلكفاية  اإلنجازالمحددات الوصفية لمستويات 

 

 عمرهمناسبة لبسيطة  في نصوص التوضيحية مووالرس الخطيةبين الكتابة  يفّرق: ١ - ٢معيار المنهج 

 ، ... إلخ(.مجالت هزلية مصورة، شعر، قصص قصيرة، مصورة خيالية قصص)

١ 

 )لم يحقق المعيار(

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

ال يستطيع التمييز بين 

 مووالرس الخطيةالكتابة 

 . )الجودة(التوضيحية

يستطيع التمييز بين 

الكتابة الخطية والرسوم 

لكن ال التوضيحية 

يمكنه شرح الفرق 

 بينهما.

يستطيع التمييز بسهولة 

الكتابة الخطية بين 

والرسوم التوضيحية 

في المواد المطبوعة 

التي يوزعها المعلم لكن 

يواجه بعض 
الصعوبات في شرح 

 الفرق بينهما.

يستطيع التمييز بسهولة 

الكتابة الخطية بين 

توضيحية والرسوم ال

في المواد المطبوعة 

المختلفة التي يوزعها 

المعلم ويمكنه شرح 
 الفرق بينهما.

 

 لكفاية الكتابة اإلنجازالمحددات الوصفية لمستويات 

 والكتابة لتأليف رسائل قصيرة. ات التوضيحيةموبين الرس يربط: ١- ٣معيار المنهج 

١ 

 )لم يحقق المعيار(

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

لة تأليف رساال يستطيع 
قصيرة من خالل الجمع 

الرسومات بين 

والكتابة.  التوضيحية

 )الجودة(

يستطيع أن يجمع بين 
الرسومات التوضيحية 

 ئلرساوالكتابة لتأليف 

غير واضحة أو  قصيرة

 الشكل. منظمةغير 

يستطيع أن يجمع بين 
الرسومات التوضيحية 

 ئلرساوالكتابة لتأليف 

قصيرة واضحة 

 الشكل. ومنظمة

يستطيع دائماَ أن يجمع 
الرسومات بين 

والكتابة التوضيحية 

لتأليف رسائل قصيرة 

 .ومنسقةواضحة 

ال يستطيع أن يؤلف 
رسالة قصيرة واضحة 

من خالل الجمع بين 

الرسم والكتابة. )الجودة 

 (رارالتك

نادراً ما يستطيع أن 
يجمع بين الرسم 

والكتابة لتأليف رسائل 

 قصيرة واضحة.

يستطيع عادة أن يجمع 
بين الرسم والكتابة 

لتأليف رسائل قصيرة 

 واضحة.

يستطيع دائماً أن يجمع 
بين الرسم والكتابة 

لتأليف رسائل قصيرة 

 واضحة.

 


