
 لمعايير المنهج في الصف الثاني  اإلنجازأمثلة على المحددات الوصفية لمستويات 

 لكفاية االستماع والتحدث اإلنجازالمحددات الوصفية لمستويات 

 

  .فهمها لنص شفهي صغير عن األسرة أو المدرسة أو األلعاب / شفهياً أو بتصرفه عن فهمه يعبر:  ١.١معيار المنهج 

١ 

 المعيار()لم يحقق 

٢ 

)حقق الحد األدنى 

 من المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط من 

 المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى من 

 المعيار(

أو ال يستطيع أن يعبر شفهيا 

بتصرفه عن النص عن األسرة أو 

حتى بمساعدة  المدرسة أو األلعاب 

 ر(.االمعلم. )الجودة والتكر

أن  يستطيع أحيانا

أو يعبر شفهيا 

بتصرفه عن النص 

عن األسرة أو 
 .المدرسة أو األلعاب

أن يعبر يستطيع غالبا 

أو بتصرفه عن شفهيا 

النص عن األسرة أو 

 . المدرسة أو األلعاب 

 ً ا أن يعبر شفهييستطيع دائما

أو بتصرفه عن النص عن 

األسرة أو المدرسة أو 

 . األلعاب 

أو أن يعبر شفهيا ال يستطيع 

ألسرة أو بتصرفه عن النص عن ا

ألنه غير قادر  المدرسة أو األلعاب

على التركيز على ما يقوله 
 اآلخرون. )التكرار والجودة(

أن  يستطيع أحيانا

أو يعبر شفهيا 

بتصرفه عن النص 

عن األسرة أو 
،  المدرسة أو األلعاب

لكنه بحاجة إلى دعم 

للتركيز وعدم 

االبتعاد عن النقاط 

 األساسية للنقاش.

ن يعبر أ يستطيع غالبا

أو بتصرفه عن شفهيا 

النص عن األسرة أو 

، مع  المدرسة أو األلعاب
القدرة على التركيز على 

ما يقوله اآلخرون ولكنه 

غير قادر، في جميع 

األوقات، على التركيز 

على النقاط األساسية 

 للنقاش.

 ً ا أن يعبر شفهييستطيع دائما

أو بتصرفه عن النص عن 

األسرة أو المدرسة أو 

، مع القدرة على  اب األلع
االستمرار في طرح أفكار 

اآلخرين بشكل واضح 

 ومتناسق.  

 

 القراءة والمشاهدةلكفاية  اإلنجازالمحددات الوصفية لمستويات 

: يطرح أسئلة تفصيلية عن النص )من، ماذا، أين، كيف، متى( ويجيب عليها ليستطيع ١ - ٢معيار المنهج 

 فهم النص.

 

١ 

 )لم يحقق المعيار(

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

ال يستطيع أن يطرح 

أسئلة بسيطة حول 

التفاصيل األساسية في 
 إليه.نص قرأه أو استمع 

 (التكرار)الجودة و

نادراً ما يستطيع أن 

 )من مثل: يطرح أسئلة

من، ماذا؟ أين؟ متى؟( 
حول التفاصيل 

 وصاألساسية في نص

أو استمع  اقرأه بسيطة

يستطيع أحياناً أن 

ذات صلة يطرح أسئلة 

)من مثل: من، ماذا؟ 
حول أين؟ متى؟ لماذا؟( 

التفاصيل األساسية في 

نصوص سردية أو 

طيع دائماً أن يطرح يست

)من  ذات صلة أسئلة

مثل: من، ماذا؟ أين؟ 
حول متى؟ لماذا( 

التفاصيل األساسية في 

 اقرأهنصوص متنوعة 



مع مساعدة ، اإليه

 اآلخرين له.

معلوماتية قرأها أو 

استمع إليها، مظهراً 
فهمه للنص بشكل 

 جزئي.

، مظهراً اأو استمع إليه

بشكل كامل  لنصل هفهم
واهتمامه في 

 .الموضوع

 يجيب عنال يستطيع أن 

أسئلة حول التفاصيل 

األساسية في نص قرأه 
أو استمع إليه )الجودة، 

 (التكرار

نادراً ما يستطيع أن 

أسئلة حول  ب عنييج

التفاصيل األساسية في 
نصوص سردية أو 

معلوماتية قرأها أو 

استمع إليها، مظهراً 

الجهود التي يبذلها لفهم 

 النص.

يب يجيستطيع أحياناً أن 

أسئلة حول  عن

 يل األساسية فيالتفاص
نصوص سردية أو 

معلوماتية قرأها أو 

استمع إليها، مظهراً 

فهمه للنص بشكل 

 جزئي.

يب يجيستطيع أحياناً أن 

أسئلة حول  عن

التفاصيل األساسية في 
نصوص متنوعة قرأها 

أو استمع إليها، مظهراً 

فهمه للنص بشكل كامل 

واهتمامه في 

 الموضوع.

غ وال يستطيع أن يص

أجوبة مفهومة أسئلة أو 

صحيحة حول نص قرأه 

 أو استمع إليه )الجودة(.

يستطيع أن يستخدم ما 

اللغة في  مناكتسبه 

الصف الثاني لصياغة 

أسئلة وأجوبة مفهومة 

كثير حتى لو تخللها 

 األخطاء اللغوية. من

يستطيع أن يستخدم ما 

اللغة في  مناكتسبه 

الصف الثاني لصياغة 

أسئلة وأجوبة مفهومة 

تخللها القليل  حتى لو

من األخطاء اللغوية 
التي ال تؤثر في 

 المعنى.

يستطيع أن يستخدم ما 

اللغة في  مناكتسبه 

الصف الثاني بشكل 

صحيح لصياغة أسئلة 

 وأجوبة حول نص ما.

 

 

 

: يستخدم المعلومات التي حصل عليها من نصوص مصورة أو مطبوعة ليعزز فهمه ٧ - ٢معيار المنهج 

 للنص.

 

١ 

 يحقق المعيار()لم 

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

ال يستطيع أن يقرأ 

الصور أو أن يربط 

بينها وبين النص 

المكتوب حتى بمساعدة 

الجودة المعلم. )
 (التكرارو

نادراً ما يستطيع أن 

يستخدم المعلومات 

من المستخرجة 

الصور ويربطها 

بالمكتوب في نصوص 
مطبوعة أو رقمية 

بسيطة مناسبة لفئته 

العمرية إلظهار فهمه 

 للنص.

يستطيع أحياناً استخدام 

المعلومات المستخرجة 

من الصور وربطها 

بالمكتوب في نصوص 

مطبوعة أو رقمية 
مناسبة لفئته العمرية 

 إلظهار فهمه للنص.

يستطيع دائماً استخدام 

ت المستخرجة المعلوما

من الصور وربطها 

بالمكتوب في نصوص 

مطبوعة أو رقمية 
متنوعة مناسبة لفئته 

العمرية إلظهار فهمه 

 للنص.

 



  الكتابةلكفاية  اإلنجازالمحددات الوصفية لمستويات 

ً : يكتب ١ - ٣معيار المنهج  ً أو  نصاً سرديا يتكون من ثالث جمل بسيطة مستخدماً عالمات الترقيم  معلوماتيا

 الصحيحة.

١ 

 )لم يحقق المعيار(

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

)حقق الحد المتوسط 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

ال يستطيع أن يكتب 

نصاً سردياً أو 
 حتى معلوماتياً قصيراً 

من بعد أن وزع عليه 

المعلم أشكال توضيحية 

أو خطة معينة. )الجودة 

 والتردد(

اً يكتب نصيستطيع أن 

سردياً أو معلوماتياً 
غير مترابط قصيراً 

بالكامل بناء على خطة 

أو أشكال توضيحية 

 يوزعها المعلم.

اً نص يستطيع أن يكتب

سردياً أو معلوماتياً 
مترابطاً بناء قصيراً 

خطة أو أشكال على 

توضيحية يوزعها 

 المعلم.

اً نصيستطيع أن يكتب 

سردياً أو معلوماتياً 
مترابطاً ومميزاً قصيراً 

بالكامل بناء على خطة 

يكتبها بذاته أو أشكال 

 توضيحية.

ال يستطيع أن يؤلف 

جمل  ٣نصاً بسيطاً من 

مستخدماً عالمات 

الترقيم بشكل صحيح. 

)الكمية، الدعم 

 المطلوب(

اً نصيع أن يؤلف يستط

 منسردياً أو معلوماتياً 

جمل مستخدماً  ثالث

عالمات الترقيم 

)النقطة، الفاصلة( 

 في أغلب بشكل صحيح
دعم ، مع األوقات

المعلم في الكثير من 

 األحيان.

يستطيع أن يؤلف نصاً 

سردياً أو معلوماتياً من 

جمل على األقل  ثالث

مستخدماً عالمات 

الترقيم )النقطة، 

ة( بشكل صحيح الفاصل
في أغلب األوقات، مع 

دعم المعلم في بعض 

 األحيان.

يستطيع أن يؤلف نصاً 

سردياً أو معلوماتياً من 

جمل على األقل  ثالث

مستخدماً عالمات 

الترقيم )النقطة، 

الفاصلة( بشكل صحيح 
 بدون دعم المعلم.

 


