
 للصف األول للتقويم البنائي أمثلة عن أنشطة

 

 األول: لعب األدوار المثال 

 : يعبر شفهياً أو بلغة الجسد عن فهمه لنص قصير استمع إليه عن األسرة أو المدرسة، أو األلعاب.١.١معيار المنهج 

٢ 

 )حقق الحد األدنى من المعيار(

٣ 

 )حقق الحد المتوسط من المعيار(

٤ 

 األعلى من المعيار()حقق المستوى 

يستطيع اإلجابة عن أسئلة تتعلق 

بالحقائق حول نص استمع إليه 

 )ماذا؟ متى؟ من؟ كيف؟(

يستطيع اإلجابة عن أسئلة تتعلق 

بالحقائق واالستنتاج )لماذا؟( حول 

 نص استمع إليه.

يستطيع اإلجابة عن أسئلة متدرجة 

بالمستويات حول نص استمع إليه 

بالحقائق واالستنتاج )أسئلة متعلقة 

وأسئلة جدلية )ماذا لو ...، إلى أي 

 مدى ...(.

نادراً ما يستطيع أن يجيب على 

متحدث ما ألنه يواجه صعوبات في 

 التركيز أو في فهم النص.

يستطيع أحياناً اإلجابة عن متحدث ما 

 مظهراً فهمه للنص.

يستطيع في أغلب األحيان اإلجابة عن 

 للنص.متحدث ما مظهراً فهمه 

يستطيع استخدام بعض العناصر 

غير اللفظية لكن عندما يُطلب منه 

صراحة أن يظهر للمتحدث فهمه 

 للنص.

يستطيع استخدام عنصر غير لفظي 

واحد على األقل بشكل مناسب في 

الكثير من األحيان كي يظهر 

 للمتحدث فهمه للنص.

يستطيع استخدام العناصر غير اللفظية 

األحيان كي بشكل مناسب في أغلب 

يظهر للمتحدث فهمه للنص: التواصل 

البصري، إيماءات الموافقة، اإلشارات 

 ما وراء اللفظية.

 

 والثاني  ،يقوم بدور المعلم األول متعلم ال:  ، بلعب األدوار ، مع زميله ثم يقوم المتعلمالمهمة: يستمع إلى قصة قصيرة مسجلة. 

ان من الوقت دقيقت ولهما أسئلة حول القصة التي استمعوا إليها ويجيب المتعلم عليها. بحيث يطرح المتعلم ، يقوم بدور المتعلم 

 حذف   .  األدوار لعب  كحد أقصى لتأدية

 

إما و، يكون االختيار عشوائياً أن أزواج من المتعلمين لتأدية لعب األدوار، إما  ةخطوات المهمة: يمكن أن يطلب المعلم من ثالث

لذين لم االمتعلمين المعلم من ورقة المالحظة لديه  يحددأن يجب في بداية الوحدة التعلمية. و التطوع إذا كان النشاطيطلب منهم أن 

ناقش ، يألدوار. وبعد النشاطيخضعوا للتقويم في معيار المنهج هذا. وفي هذه الحالة، يقوم المعلم بتسمية المتعلمين لتأدية لعب ا

 لمعيار المنهج. ه الضعف والقوة مع مراعاة المحددات الوصفيةأوجلمعرفة المتعلمين  علمالم

 

 كيف يتم توزيع النقاط على نشاط لعب األدوار؟

ها بيمكن توزيع النقاط لكل محدد وصفي )الصعوبة في األسئلة، جودة التفاعل، السلوك غير اللفظي( على ورقة مالحظة يحتفظ 

المعلم. ثم يقوم المعلم باحتساب متوسط النقاط. ومن المهم إعطاء المتعلم تغذية راجعة بناءة مشيراً إلى أوجه الضعف والقوة التي 

 أظهرها خالل عرضه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ترتيب األحداث المبعثرة : الثانيالمثال 

 : يعبر شفهياً أو بلغة الجسد عن فهمه لنص قصير استمع إليه عن األسرة أو المدرسة ، أو األلعاب. ١.١معيار المنهج 

 في المثال أعاله( ١.١للمعيار )راجع المحددات الوصفية 

 

 أقصى )مثالً األصدقاءيستمع المتعلم إلى قصة قصيرة مسجلة ، ثم يرتب أحداثها ، بحيث ال تتجاوز ثالثة أحداث كحد :   المهمة

 الستة(.

كل صورة من الصور أدناه ويضعها في ظرف بشكل عشوائي. يعمل المتعلم  علمالممثالً، بالنسبة لقصة األصدقاء الستة، يجزئ :  خطوات المهمة

يبها صور بعد ترتمتعلمين. تتلقى كل مجموعة الظرف بالصور المبعثرة وورقة ملونة حيث سيقومون بلصق ال ٥إلى  ٤ضمن مجموعات من 

 بالشكل الصحيح.

 

 كيف يتم توزيع النقاط؟

يحصل المتعلم على أربع نقاط إذا رتب الصور كافة بشكل صحيح. ويحصل على ثالث نقاط إذا كان لديه بعض الصور )صورتان أم ثالث( في 

 الترتيب غير الصحيح. ويحصل على نقطتين فقط إذا رتب الصورتين األولى واألخيرة بشكل صحيح. 

 

  



 : عرض شفهيالثالثالمثال 

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

 مستخدماً المصادر المختلفة )الصور(.

٢ 

 )حقق الحد األدنى من المعيار(

٣ 

 )حقق الحد المتوسط من المعيار(

٤ 

 )حقق المستوى األعلى من المعيار(

نادراً ما يستطيع أن يعرض 

 معلومات بسيطة وتجارب

شخصية، مظهراً ثقته شبه 

 المعدومة بمعرفته ومهاراته.

يستطيع أحياناً عرض معلومات 

بسيطة وتجارب شخصية، مظهراً 

 ثقته بمعرفته ومهاراته.

يستطيع دائماً عرض معلومات بسيطة 

وتجارب شخصية، مظهراً ثقته بمعرفته 

 ومهاراته.

يستطيع إيصال معلومات بسيطة 

 وتجارب شخصية قصيرة واضحة

مع بعض األخطاء اللغوية )النحو، 

المفردات، النطق( التي ال تؤثر في 

 جوهر معنى النص.

يستطيع إيصال معلومات بسيطة 

وتجارب شخصية قصيرة واضحة 

مع القليل من األخطاء اللغوية التي 

ال تؤثر بأي شكل من األشكال في 

 فهم النص.

يستطيع إيصال معلومات بسيطة 

حة بدون وتجارب شخصية قصيرة واض

 أي أخطاء لغوية.

يستطيع استخدام مصادر مختلفة 

لكن بصعوبة )صور، رسومات، 

لوحات، ... إلخ( خالل تقديمه 

لعرض بسيط حول مواضيع 

 مألوفة.

يستطيع استخدام مصادر مختلفة 

بشكل جيد )صور، رسومات، 

لوحات، ... إلخ( خالل تقديمه 

 لعرض بسيط حول مواضيع مألوفة.

م مصادر مختلفة بشكل يستطيع استخدا

فعال )صور، رسومات، لوحات، ... 

إلخ( خالل تقديمه لعرض بسيط حول 

 مواضيع مألوفة.

 

يجوز استخدام الصور  وشفهياً عرضاً عن عائلته إلى زمالئه خالل دقيقتين من الوقت كحد أقصى.  المتعلمم قد  ي  : المهمة

 مراعاة سالمة اللغة.والرسومات واللوحات عارضاً شجرة العائلة، مع 

 

 خطوات المهمة:

لمدة أسبوع، يقوم خمسة متعلمين خالل كل حصة بتقديم عرضهم. ثم يمكن للمعلم أن يستمر في أنشطة تعلمية أخرى حول 

 الموضوع نفسه )قراءة نص، االستماع إلى نص، بعض األنشطة الكتابية(.

 خالل حصة أو اثنتين، بحسب عدد المتعلمين في الصف. أو يمكن للمعلم أن يطلب من المتعلمين كافة تقديم عرضهم

 

 كيف يتم توزيع النقاط على العروض؟

يمكن منح نقطة لكل محدد وصفي )السلوك/الثقة بالنفس، تقديم معلومات واضحة، استخدام اللغة، استخدام المصادر( في ورقة 

ومن المهم إعطاء المتعلم تغذية راجعة بناءة مشيراً إلى أوجه  مالحظة يحتفظ فيها المعلم. ثم يقوم المعلم باحتساب متوسط النقاط.

 الضعف والقوة التي أظهرها خالل عرضه.

النشاط يملؤها المتعلم لجذب انتباهه لجميع عروض زمالئه  لهذا الذاتي التقويميمكن للمعلم أيضاً استخدام نسخة مبسطة من 

 ولمعرفة ما هو المطلوب منه:

    
 ال يتمتع بالثقة الالزمة يتمتع بالثقة بشكل جيديتمتع بالثقة 

يعطي معلومات واضحة، بدون 

 أخطاء لغوية 

يعطي معلومات واضحة، مع بعض 

 األخطاء اللغوية )خطأ أو اثنين(

يعطي معلومات واضحة، مع بعض 

 أخطاء( ٦إلى  ٤األخطاء اللغوية )

 يستخدم المصادر بشكل ضعيف يستخدم المصادر بشكل جيد يستخدم المصادر بشكل ممتاز

 

 يختار المتعلم المحدد الوصفي المناسب والرمز الذي اختاره بعد استماعه لعرض زميل  له.



 مناقشة القصة من خالل الصور : الرابعالمثال 

مستخدماً المصادر يعرض معلومات بسيطة وتجارب شخصية عن األسرة ، والمدرسة ، واأللعاب بعبارات قصيرة وواضحة  ٢-١معيار المنهج : 

 المختلفة )الصور(.

 في المثال أعاله( ١.١للمعيار )راجع المحددات الوصفية 

 

 : يستمع إلى قصة قصيرة مسجلة.  المهمة

 

 قّصة األرنــــــب والّسلحـــــفاة

ةً مسكينةً حفافي قديم الّزمان كان هناك أرنباً مغروراً يعيش في الغابة ، وكان يفتخر دائماً بأنّه أسرع الحيوانات ، وفي يوٍم من األيّام شاهد سل 

افق األرنب من يفوز ؟! وتمشي  ببطٍء شديٍد ، وراح يسخر بها قائاًل : يا لك من  بطيئةٍ جدًّا ، فقالت له الّسلحفاة : ما رأيك أن نتسابق وسوف نرى 

لسلحفاة ا على السباق ، وبدأ الّسباق واألرنب يردد لن تغلبني هذه البطيئة. وفي أثناء السباق توقّف األرنب من الجري لكي يرتاح وينام ، وتابعت

 .فاجأ بخسارتهالمشي ولم تتوقّف أبدًا ، ووصلت إلى النّهاية وما زال األرنب المغرور نائًما ، فلّما استيقـظ األرنب ت

 

 عن تجربة مماثلة ألحداث الصور. شفهياً  تقديم عرضاً ، ويطلب منهم الصور على المجموعات التعاونية  المعلم خطوات المهمة : يوزع

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 كيف يتم توزيع النقاط على نشاط تحديد أحداث القصة ؟

 

 

 

 

 

 

 يتم توزيع النقاط؟ كيف

نشاط ، ليجب على المعلم أن يتأكد من ورقة المالحظة لديه لمعرفة من هم المتعلمين الذين لم يخضعوا للتقويم بعد في معيار المنهج هذا . وبعد ا

 يتناقش المتعلم مع المتعلمين أوجه الضعف والقوة مع مراعاة المحددات الوصفية لمعيار المنهج.

 

 

 

 



 
 أربع نقاط

  
 ثالث نقاط

 
 نقطتان

يعرض تجربته الشخصية بثقة 

عالية مع القدرة على تصحيح أي 

أخطاء لغوية، إن وجدت، ويكون 

االرتباط جيداً جداً بين تجربته 

 والصور

من  ليلمع الق بثقةيعرض تجربته الشخصية 

ين ب جيداً يكون االرتباط األخطاء اللغوية و

 تجربته والصور

ثير مع الكيعرض تجربته الشخصية بتردد 

األخطاء اللغوية وال يكون االرتباط  من

 واضحاً بين تجربته والصور

 

 الخامسالمثال 

ق بين الكتابة الخطية والرسوم التوضيحية في نصوص بسيطة مناسبة لعمره )قصص خيالية مصورة، ١ - ٢معيار المنهج  : يفر 

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

٢ 

 )حقق الحد األدنى من المعيار(

٣ 

 )حقق الحد المتوسط من المعيار(

٤ 

 )حقق المستوى األعلى من المعيار(

يستطيع التمييز بين الكتابة 

الخطية والرسوم التوضيحية 

لكن ال يمكنه شرح الفرق 

 بينهما.

يستطيع التمييز بسهولة بين الكتابة 

في  الخطية والرسوم التوضيحية

المواد المطبوعة التي يوزعها المعلم 

لكن يواجه بعض الصعوبات في 

 شرح الفرق بينهما.

يستطيع التمييز بسهولة بين الكتابة 

الخطية والرسوم التوضيحية في المواد 

المطبوعة المختلفة التي يوزعها المعلم 

 ويمكنه شرح الفرق بينهما.

 

الكتابة الخطية.رسم التوضيحي من ال يميز المتعلم المهمة:  

 ينهما.يعرض المعلم الصورتين وتقوم كل مجموعة تعاونية بالتفريق ب : خطوات المهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السادسالمثال 

 : يربط بين الرسومات التوضيحية والكتابة لتأليف رسائل قصيرة.١- ٣معيار المنهج 

٢ 

 )حقق الحد األدنى من المعيار(

٣ 

 المعيار()حقق الحد المتوسط من 

٤ 

 )حقق المستوى األعلى من المعيار(

يستطيع أن يجمع بين الرسومات 

التوضيحية والكتابة لتأليف رسائل 

قصيرة غير واضحة أو غير 

 منظمة الشكل.

يستطيع أن يجمع بين الرسومات 

التوضيحية والكتابة لتأليف رسائل 

 قصيرة واضحة ومنظمة الشكل.

ات وميستطيع دائماَ أن يجمع بين الرس

التوضيحية والكتابة لتأليف رسائل 

 قصيرة واضحة ومنسقة.

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 

 حة.واض

 

 ن الرسومات من خالل كلمات مبعثرةالمهمة:  يقوم المتعلم بالتعبير ع

المعلم صورة وأسفلها كلمات مبعثرة ، ثم يطلب من المتعلم أن يرتب هذه الكلمات لتعطي معنى  خطوات المهمة : يعرض

 مفيدا معبرا عن الصورة.

 

 

 

 

 

 كون جملة من الكلمات المبعثرة  : 

 )    الحليب ، من اإلناء ، تشرب ، القطط     ( 

 .........................الجملة : ....................................................

 اكتب ثالث كلمات تبدأ بالحرف "ع" ثم ارسم رسماً يرمز إلى هذا الحرف غير العنكبوت. 

  


