
 للصف الثاني للتقويم البنائي أمثلة عن أنشطة

 المثال األول : مناقشة وسائل سمعية

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

١ 

 )لم يحقق المعيار(

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 

بتصرفه عن النص عن األسرة أو 

ألنه غير قادر  المدرسة أو األلعاب
يقوله على التركيز على ما 

 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.

أن يعبر  يستطيع غالبا

أو بتصرفه عن شفهيا 

النص عن األسرة أو 
، مع  بالمدرسة أو األلعا

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  األلعاب 

االستمرار في طرح أفكار 

اآلخرين بشكل واضح 

 ومتناسق.  

 

 :  المهمة
استمع إلى قصة قصيرة مسجلة، ويطلب المعلم من أحد المتعلمين أن يتحدث عن رحلة أحمد مع والده إلى الجمعية 

 . مستخدما الصور والخرائط والالفتات  مع مراعاة سالمة اللغة التعاونية
 

 رحلة إلى الجمعية التعاونية                                  
ذهب أحمد مع والده إلى الجمعية التعاونية ، وأعجبا بجمال تنظيم الرفوف وتنسيق ما عليها من بضائع وأثناء تجوالهما ، لفت 

 أركانها محدثين شغبا وفوضى ، سقط على إثرها أحد الرفوف مما تسبب في إتالف ما عليها . انتباههما فتيان يركضون بين 

 ) إضافة صورة جمعية تعاونية (                                               

 المناقشة )أ( : 

 أين ذهب أحمد ؟  -1

 ؟  إعجابهما الذي حاز على  -2

 التعاونية ؟  كيف تصرف األوالد في الجمعية -3



 ؟ تصرفاتهمبة على ما اآلثار المترت -4

 ؟ كيف تتصرف لو كنت مكان األوالد -5

 المرافق العامة ؟ما اآلداب التي يجب أن تراعى عند التواجد في  -6

 ( : بالمناقشة )

 اختر الجواب الصحيح:

 :ذهب أحمد مع والده إلى - 1

 الشاطئ  د.   الحديقة ج.   السوقب.     . الجمعيةأ 

 :رفف بسببأعجب أحمد ووالده باأل – 2

 سعتهاد.   ارتفاعها  ج.  تنسيقها  ب.  . امتالئها أ 

 التعامل مع من يثير الفوضى  : – 3

 حرمانه من دخول الجمعية .  –أ 

 يدفع قيمة ما تسبب في تلفه . –ب 

 وضع تعليمات لمن يدخل الجمعية .  –ج 

 

 : خطوات المهمة

يستمع المتعلم إلى أحد زمالئه متحدثا عن رحلة أحمد مع والده إلى الجمعية ، مستخدما جمال قصيرة مدعما حديثه  -1

 بالصور والخرائط . 

يشارك المتعلمون في المحادثة مستخدمين ضمائر المتكلم والمخاطب من أجل اكتشاف الكثير عن أحد مرافق  -2
 منطقته وتوضيح تصاميمها . 

  يُعطى المتعلمون توجيهات عن كيفية االنتقال من البيت إلى الجمعية باستخدام الخرائط والالفتات . -3
 

 

 ؟ كيف يتم توزيع النقاط على العروض
مكن توزيع النقاط بحسب كل محدد وصفي الذي يتناسب مع كل مهمة على ورقة مالحظة يحتفظ فيها المعلم. ثم يقوم ي

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

 أظهرها خالل عرضه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للفهمالثاني: القراءة المثال 

: 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 
بسيطة حول أسئلة 

التفاصيل األساسية في 

نص قرأه أو استمع إليه. 

 )الجودة والتكرار(

نادراً ما يستطيع أن 
يطرح أسئلة )من مثل: 

من، ماذا؟ أين؟ متى؟( 

حول التفاصيل 

األساسية في نصوص 

بسيطة قرأها أو استمع 

إليها، مع مساعدة 
 اآلخرين له.

يستطيع أحياناً أن 
يطرح أسئلة ذات صلة 

ل: من، ماذا؟ )من مث

أين؟ متى؟ لماذا؟( حول 

التفاصيل األساسية في 

نصوص سردية أو 

معلوماتية قرأها أو 
استمع إليها، مظهراً 

فهمه للنص بشكل 

 جزئي.

يستطيع دائماً أن يطرح 
أسئلة ذات صلة )من 

مثل: من، ماذا؟ أين؟ 

متى؟ لماذا( حول 

التفاصيل األساسية في 

نصوص متنوعة قرأها 

يها، مظهراً أو استمع إل
فهمه للنص بشكل كامل 

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  يجيب عن
التفاصيل األساسية في 

نصوص سردية أو 

معلوماتية قرأها أو 

استمع إليها، مظهراً 

الجهود التي يبذلها لفهم 

 النص.

يب يجيستطيع أحياناً أن 

أسئلة حول  عن
التفاصيل األساسية في 

نصوص سردية أو 

معلوماتية قرأها أو 

استمع إليها، مظهراً 

فهمه للنص بشكل 

 جزئي.

يب يجاناً أن يستطيع أحي

أسئلة حول  عن
التفاصيل األساسية في 

نصوص متنوعة قرأها 

أو استمع إليها، مظهراً 

فهمه للنص بشكل كامل 

واهتمامه في 

 الموضوع.

ال يستطيع أن يصوغ 

أسئلة أو أجوبة مفهومة 

صحيحة حول نص قرأه 

 أو استمع إليه )الجودة(.

يستطيع أن يستخدم ما 

اكتسبه من اللغة في 

الثاني لصياغة الصف 

أسئلة وأجوبة مفهومة 

حتى لو تخللها كثير 
 من األخطاء اللغوية.

يستطيع أن يستخدم ما 

اكتسبه من اللغة في 

الصف الثاني لصياغة 

أسئلة وأجوبة مفهومة 

حتى لو تخللها القليل 
من األخطاء اللغوية 

التي ال تؤثر في 

 المعنى.

يستطيع أن يستخدم ما 

اكتسبه من اللغة في 

الصف الثاني بشكل 

صحيح لصياغة أسئلة 

 وأجوبة حول نص ما.

 

 لنص التالي وأجب على األسئلةا اقرأ المهمة:

 

  رحلة فيل النص



 بادرةأن يقوم بالم فلفول الفيل قرر ، األيام أحد صباح في على وشك أن يستيقظوا المدينة سكان فيما كان

 والخروج من قفصه.

 حذف     ه كما أنه مل من كثرة الخالفات مع زوجته دالل.التي تحاوط الضيقة الحدود من سئم فقد

 .اتالحيوان حديقة أسوار خارج جديدة حياةوبدأ بتحقيق حلمه في 

 ادرفغ يفعل، كان ما جيدا وكان يعلم طويل.ال خرطومهالجدران ب في الخشبية لذا اتجه نحو تحطيم األلواح

 .الحيوانات لحديقة الرئيسية متوجهاً نحو البوابة المقفل القفص

 .الموظفين أو حراسالأحد من  بدون أن يالحظه

 .المدينة في في جولة اتالحيوان لحديقة المفتوحة البوابات عبر  فلفولوخرج 

 

 هدى الشوا، "رحلة فيل"، قصص قصيرة لألطفال:  بتصرف

 الرسومات من قبل فيصل ليبي ساهيحذف : 

 

 ر الجواب الصحيح:اخت

 األدنى من المعيار()الحد 

 ؟ فلفول . من ١

 أ. زوجة الفيل

 ب. فيل يعيش في حديقة الحيوانات

 ج. حارس حديقة الحيوانات

 

 ؟فلفول . ماذا قرر ٢

 أ. العودة إلى الغابة

 ب. طلب الزواج من دالل

 ج. مغادرة حديقة الحيوانات

 

 اتخذ قراره؟. متى ٣

 أ. في الصباح

 ب. في المساء

 ج. بعد الظهر

 

 ؟فلفول. إلى أين يتجه ٤

 أ. البحيرة

 ب. المدينة

 ج. الغابة

 

 )الحد المتوسط من المعيار(



 هذا القرار؟ فلفول . لماذا اتخذ ٥

 ر في القفصلشعوره بالضجأ. 

 لسوء معاملته في الحديقةب. 

 لالستغناء عنه في السيركج. 

 

 اكتبها هنا: ............................... في النص التي تتناسب مع الصورة أدناه. حدد الجملة. ٦

 
 

 . أي جزء من القصة "رحلة فيل" قرأت؟٧

 أ. البداية

 ب. الوسط

 ج. النهاية

 

 )الحد األعلى من المعيار(

 السؤال التالي: ناإلجابة باختصار )بجملتين كحد أقصى( ع

 حذف   يحق للفيل أن يحلم بحياة خارج جدران حديقة الحيوانات؟ علل رأيك. هل . ٨

 

 خطوات المهمة:

ً من خارج الك تاب المدرسي، يجب أن تعد األوراق الالزمة لتوزيعها على المتعلمين )النص إذا اخترت نصا

اترهم تابة أجوبتهم على دفواألسئلة(. أما إذا اخترت النص واألسئلة من الكتاب المدرسي، تطلب من المتعلمين ك

أو على أوراق منفصلة تكون قد أعديتها ووزعتها من قبل عليهم. يرجى تحديد الفترة الزمنية للنشاط، ثم تجمع 

 دفاترهم أو أوراقهم بعد انتهاء الفترة للتحقق من أجوبتهم.

 

 كيف يتم توزيع النقاط على أجوبة المتعلمين؟

 (.٢المتعلم نقطتان ) يحصل ٤ إلى ١األسئلة  عنالصحيحة لإلجابة 

 ( نقاط.٣المتعلم ثالث ) يحصل، ٧و ٦و ٥و ٤إلى  ١األسئلة من  عنلإلجابة الصحيحة 



المتعلم  يحصل، ٨وإذا كان الجواب جيداً للسؤال  ٦إلى  ١األسئلة من  عنوإذا كان اإلجابة بمعظمها صحيحة 

 ( نقاط.٤أربع )

 .المتعلمين إجاباتلثانية والثالثة فقط لتقويم الوصفية انستخدم مجموعة المحددات في هذه الحاالت، 

 

 :الصحيحة اإلجابات

وكان  الطويل. الجدران بخرطومه في الخشبية لذا اتجه نحو تحطيم األلواح) ٦أ،  ٥ ،ب ٤أ،  ٣، ج ٢، ب ١

أي  ٨أ،  ٧، (.الحيوانات لحديقة الرئيسية متوجهاً نحو البوابة المقفل القفص فغادر يفعل، كان ما جيدا يعلم

 أجوبة واضحة بشرح صحيح.

 

 : استخدام األشكال التوضيحية لنشاط كتابيالثالثالمثال 

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

 الصحيحة.

١ 

 )لم يحقق المعيار(

٢ 

)حقق الحد األدنى من 

 المعيار(

٣ 

الحد المتوسط )حقق 

 من المعيار(

٤ 

)حقق المستوى األعلى 

 من المعيار(

ال يستطيع أن يكتب 

نصاً سردياً أو 

معلوماتياً قصيراً حتى 

من بعد أن وزع عليه 
المعلم أشكال توضيحية 

أو خطة معينة. )الجودة 

 والتردد(

يستطيع أن يكتب نصاً 

سردياً أو معلوماتياً 

قصيراً غير مترابط 

ء على خطة بالكامل بنا
أو أشكال توضيحية 

 يوزعها المعلم.

يستطيع أن يكتب نصاً 

سردياً أو معلوماتياً 

قصيراً مترابطاً بناء 

على خطة أو أشكال 
توضيحية يوزعها 

 المعلم.

يستطيع أن يكتب نصاً 

سردياً أو معلوماتياً 

قصيراً مترابطاً ومميزاً 

بالكامل بناء على خطة 
يكتبها بذاته أو أشكال 

 حية.توضي

ال يستطيع أن يؤلف 

جمل  ٣نصاً بسيطاً من 
مستخدماً عالمات 

الترقيم بشكل صحيح. 

)الكمية، الدعم 

 المطلوب(

يستطيع أن يؤلف نصاً 

سردياً أو معلوماتياً من 
ثالث جمل مستخدماً 

عالمات الترقيم 

)النقطة، الفاصلة( 

بشكل صحيح في أغلب 

األوقات، مع دعم 

المعلم في الكثير من 
 األحيان.

يستطيع أن يؤلف نصاً 

سردياً أو معلوماتياً من 
ثالث جمل على األقل 

مستخدماً عالمات 

الترقيم )النقطة، 

الفاصلة( بشكل صحيح 

في أغلب األوقات، مع 

دعم المعلم في بعض 
 األحيان.

يستطيع أن يؤلف نصاً 

سردياً أو معلوماتياً من 
ثالث جمل على األقل 

مستخدماً عالمات 

م )النقطة، الترقي

الفاصلة( بشكل صحيح 

 بدون دعم المعلم.

 

 المهمة:

ً نص اكتب ً سردي ا قصير تصف من خالله كيف تستعد للذهاب إلى المدرسة. أكمل الشكل التوضيحي بجملة أو  ا

 اثنتين كحد أقصى في كل خانة.

 



   
 االسم: ...

 كيف أستعد للذهاب إلى المدرسة

 أوالً، ...

 الحقاً، ...

 وأخيراً،...

 

 خطوات المهمة: 

توزيع األشكال التوضيحية على جميع المتعلمين مع إرشادهم بخطوات مبسطة عن كيفية إنجاز النشاط. يرجى 

دقيقة بحسب مستوى الصف(. وأثناء العمل، يمكن للمتعلم أن  ٢٠ – ١٥تحديد الفترة الزمنية إلنجاز النشاط )

 يتأكد ما إذا فهم المتعلمون المطلوب أو ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الشرح.

 

 كيف يتم توزيع النقاط على أجوبة المتعلمين؟

وعالمات  لنص السردييمكن للمعلم استخدام مجموعتي المحددات الوصفية )المبينة أعاله( التي تتناول هيكلية ا

 الترقيم واإلمالء. 

ها المتعلم لجذب انتباهه لكافة عروض بسطة من التقويم لهذا النشاط يملؤيمكن للمعلم أيضاً استخدام نسخة م

 زمالئه ولمعرفة ما هو المطلوب منه:

    
النص مميز )مسّل، فيه روح 

الفكاهة...( استمتعت 

 بقراءته.

 النص غير واضح. فهمه. النص واضح. كان من السهل

 ً  لم أفهمه جديا

جمل  ٣النص مؤلف من 

أخطاء بدون أي كحد أدنى 

 في استخدام عالمات الترقيم 

جمل كحد أدنى  ٣النص مؤلف من 

مع القليل من األخطاء في استخدام 

 عالمات الترقيم )خطأ أم اثنين(

جمل كحد أدنى  ٣النص مؤلف من 

مع بعض األخطاء في استخدام 

 أخطاء( ٤- ٣عالمات الترقيم )

 



  : الرابعالمثال 

 كلمات وجمل من الذاكرة مستخدًما األدوات التقليدية والرقمية ) اللوحة الذكية ( . يكتب :2 – 3معيار المنهج 

 

1 

 لم يحقق المعيار

2 

 حقق الحد األدنى من المعيار

3 

حقق الحد المتوسط من 

 المعيار

4 

حقق المستوى األعلى من 

 المعيار

ال يستطيع أن يكتب 

أو جمالً من كلمات 

 الذاكرة .

يستطيع أحياناً أن يكتب كلمات 

وبعض الجمل  من الذاكرة  

 مستخدًما األدوات التقليدية .

يستطيع غالبًا أن يكتب 

وبعض الجمل  من كلمات 

الذاكرة  مستخدًما األدوات 

 التقليدية .

ً أن يكتب كلمات  يستطيع دائما

من الذاكرة    وبعض الجمل

 مستخدًما األدوات التقليدية .

 

 المهمة : 

 العمل فردي . -1

 هي ( . –أعبر عن الصورة بجملة ال تقل عن ثالث كلمات مستخدًما الضمير ) هو  -2

 

 

 

 

 

 

 خطوات المهمة :

يجب أن يعد المعلم الصور التي سيوزعها على المتعلمين ليكتب كلمات وجمل من الذاكرة مستخدًما األدوات التقليدية والرقمية   

 مع تحديد الفترة الزمنية إلنجاز هذا النشاط )خمس دقائق مثالً( . 

 

 كيف يتم توزيع النقاط على العروض ؟

 .مجموع أربع نقاطيمكن منح المتعلم الذي كتب كلمات وجمالً  مستخدًما األدوات التقليدية والرقمية   

 

 
 

 

 


