
 للصف السادس للتقويم البنائي أمثلة عن أنشطة
 

 اإلجابة عن األسئلة :األولالمثال 

 من مضمون الرسائل الشفهية التي استمع إليها. هدفاليحدد  :١ – ١معيار المنهج 
 

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز

نادراً ما يستطيع أن 

من  هدفيصوغ ال

نصوص شفهية استمع 

إليها ، وفقط بمساعدة 

 المعلم .

ع عادة أن يحدد يستطي

 هدفويصوغ بوضوح ال

من نصوص شفهية استمع 

 إليها.

أن  نيستطيع في الكثير من األحيا

يحدد ويصوغ بوضوح ودقة 

من نصوص شفهية استمع  هدفال

 إليها مدعماً إياه بالشرح.

ً أن يحدد ويصوغ  يستطيع دائما

من نصوص  الهدفدقة بوضوح و

ً إياه  شفهية استمع إليها مدعما

 بالشرح الوافي.

يستطيع استخدام ما اكتسبه 

من اللغة عند تقديم نص 

 نصهدفشفهي قصير حول 

ما مستخدماً رسائل مفهومة 
وإن وقع ببعض األخطاء 

من حيث اللغة أو النطق أو 

 المفردات.

يستطيع استخدام ما اكتسبه 

من اللغة عند تقديم نص 

شفهي قصير بسيط حول 

نص ما مستخدماً  هدف
رسائل مفهومة وإن وقع 

بأخطاء قليلة من حيث اللغة 

 أو النطق أو المفردات.

يستطيع استخدام ما اكتسبه من 

اللغة بشكل فعال عند تقديم نص 

نص ما  هدفشفهي قصير حول 

ً رسائل واضحة  ، مع مستخدما
قدرته على تصحيح األخطاء 

القليلة التي قد تصادفه من حيث 

اللغة أو النطق أو المفردات عند 

 إشارة المعلم أو زمالئه إليها.

يستطيع استخدام ما اكتسبه من  اللغة 

بشكل فعال عند تقديم نص شفهي 

نص ما مستخدماً  هدفقصير حول

رسائل واضحة، مع قدرته على 
تصحيح األخطاء القليلة ، مباشرة 

وبنفسه ، التي قد تصادفه من حيث 

 اللغة أو النطق أو المفردات.

 كلمة. ٨٠الشفهي الذي يُطلب من المتعلم تأليفه في الصف السادس يجب أال يقل عن  : النصمالحظة 

 

 . يستمع إلى قصة قصيرة مسجلةالمهمة : 
 

زعموا أن عين ماٍء كان يعيش فيها بطتان وسلحفاة ، وكان قد ألف بعضهم بعضاً وصادقه. ثم إن تلك العين نقص ماؤها في بعض 
 األزمان نقصاناً فاحشاً ، فلما رأت البطتان ذلك قالتا : "إنه ينبغي لنا ترك ما نحن فيه ، والتحول إلى غيره" . 

 فودعتا صديقتهما السلحفاة وقالتا : عليك السالم فإنا ذاهبتان. 
 قالت السلحفاة : إن نقصان الماء هنا يعرض حياتي للخطر ، فأنا ال أعيش إال به.. أرجوكما أن تأخذاني معكما. 



 قالت البطتان : كيف نأخذك  ونحن نطير في الجو بسرعة  ، وأنت تزحفين على األرض ببطٍء شديد ؟ 
د تفكيٍر طويل وجدت البطتان وسيلةً إلنقاذ صديقتهما السلحفاة ، فقالتا لها : ال نستطيع اصطحابك معنا حتى تشترطي لنا أننا إذا وبع

 حملناك فرآك أحدٌ فذكرك ، أن ال تجيبيه. 
 فقالت : نعم . ولكن كيف السبيل إلى ما ذكرتما ؟ 

 بطرفه في منقارها. فرضيت بذلك ، وطارتا بها.  فقالتا : تعضين على وسط عود ، وتأخذ كل واحدةٍ منا
 فرآها الناس ، فقال بعضهم لبعض : "انظروا إلى العجب العجاب: سلحفاة بين بطتين تطيران بها في الهواء " . 

 فلما سمعت السلحفاة ذلك  قالت : رغمٌ ألنفكم . 
 فلما فتحت فاها بذلك الكالم وقعت إلى األرض وماتت. 

 ذا المثل لتعلم بأن من ال يطع نصيحةَ أصدقائه األوفياء المخلصين إنما يضر نفسه. لك ه ضربوإنما 
 

 ..........................صة: لقاًلعنواناكتب.١

 . امأل الجدول التالي:٢

 ماذا حدث؟

------------- 

 متى حدث؟

------------- 

 أين حدث؟

------------- 

 من كان موجودا ؟

------------- 

 

 تفاصيل القصة :. امأل ٣

 البداية  : 

 الوسط  :

 النهاية :

 صغ بكلماتك الخاصة المغزى من النص. -٤

......................... 

......................... 

 

 ( دقيقة.١٥يجيب المتعلم منفرداً على األسئلة أعاله، بعد االستماع إلى النص لمدة خمسة عشر )خطوات المهمة :

 



 النحو اآلتي: يتم توزيع النقاط على العروض ؟يمكن توزيع النقاط لكل محدد وصفيعلىكيف 

 أربع نقاط ثالث نقاط نقطتان نقطة

أو  ١إجابة صحيحة على السؤال  ٢إجابة صحيحة على السؤال 

 ٢و ١إجابة صحيحة على السؤالين 

 ٢و  ١إجابة صحيحة على األسئلة 

 ٣و

 ٤إجابة واضحة على السؤال 

 واألسئلة السابقة كافة

 

 ( نقاط.٣يحصل على ثالث ) ٢و ١وليس السؤالين  ٤و ٣مالحظة: إذا أجاب المتعلم إجابات جيدة على السؤالين 

 

 العرض الشفهي: الثانيالمثال 

معيار المنهج ١ – 2:يعرض المتعلم بوضوح أفكاره في نصوص شفهية قصيرة حول موضوعات مناسبة لفئته العمرية مراعيا  
 السالمة اللغوية من حيث النطق والتراكيب. 

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز

يستطيع عرض أفكاره  -

بشكل مفهوم عن 

نصوص شفهية قصيرة 

حول موضوعات 
مناسبة لفئته العمرية 

األخطاء  حتى مع بعض

 اللغوية.

يستطيع عرض أفكاره بشكل  -

واضح في نصوص شفهية 

قصيرة حول موضوعات 

مناسبة لفئته العمرية مع القليل 
 من األخطاء اللغوية.

يستطيع عرض أفكاره بشكل  -

واضح في نصوص شفهية 

قصيرة حول موضوعات 

مناسبة لفئته العمرية مع 
تصويب األخطاء القليلة عند 

 إليها.إشارة المعلم 

يستطيع عرض أفكاره بشكل  -

واضح ومقنع في نصوص شفهية 

قصيرة حول موضوعات مناسبة 

 لفئته العمرية بدون أخطاء.

يستطيع التحدث بنطق 

سليم عند عرض نص 
شفهي قصير لكن مع 

 الكثير من األخطاء.

يستطيع التحدث بنطق سليم عند 

عرض نص شفهي قصير لكن 
 مع بعض األخطاء التي ال تؤثر

 في فهم األفكار.

يستطيع التحدث بنطق سليم عند 

عرض نص شفهي قصير مع 
تصويب األخطاء القليلة عند 

 إشارة المعلم إليها.

يستطيع التحدث بنطق سليم عند 

عرض نص شفهي قصير بدون 
 أخطاء.

 . ملحوظة : نعني بالكثير عشر أخطاء على األقل، ونعني بالقليل عشر أخطاء كحد أقصى 

 

ً شفهياً عن الرياضة إلى زمالئ قدمالمهمة :  ً تاريخ  يمكنكخالل دقيقتين من الوقت كحد أقصى.  كعرضا استخدام الصور والرسومات واللوحات عارضا

 الرياضة في الكويت، مع مراعاة سالمة اللغة .



 

للمعلم أن يستمر في أنشطة تعلمية أخرى حول الموضوع متعلمين خالل كل حصة بتقديم عرضهم . ثم يمكن  ةأسبوع، يقوم خمس لمدةخطوات المهمة : 

 ه )قراءة نص ، االستماع إلى نص، بعض األنشطة الكتابية(.سنف
 أو يمكن للمعلم أن يطلب من كافة المتعلمين تقديم عرضهم خالل حصة أو اثنتين، بحسب عدد المتعلمين في الفصل .

 

 كيف يتم توزيع النقاط على العروض ؟

الثقة بالنفس ، تقديم معلومات واضحة واستخدام اللغة ، استخدام المصادر مختلفة ( في ورقة ، لكل محدد وصفي ) النطق السليم   يمكن منح نقطة   

التي  لضعف والقوةها المعلم . ثم يقوم المعلم باحتساب متوسط النقاط. ومن المهم إعطاء المتعلم تغذية راجعة بناءة مشيراً إلى أوجه ابمالحظة يحتفظ 

 أظهرها خالل عرضه.
 

  



 الثالثالمثال 

يعرض المتعلم بوضوح أفكاره في نصوص شفهية قصيرة حول موضوعات مناسبة لفئته العمرية مراعيا  السالمة اللغوية من  : ٢ - ١معيار المنهج 

 .حيث النطق والتراكيب

1 
 مقبول

2 
 جيد

3 
 جيد جدا  

4 
 ممتاز

يستطيع عرض أفكاره بشكل  -
نصوص شفهية مفهوم عن 

قصيرة حول موضوعات 
حتى مع مناسبة لفئته العمرية 

 بعض األخطاء اللغوية.

أفكارهبشكل عرض يستطيع  -
في نصوص شفهية  واضح

قصيرة حول موضوعات 
 مع القليلمناسبة لفئته العمرية 

 من األخطاء اللغوية.

أفكاره بشكل عرض يستطيع  -
في نصوص شفهية  واضح

قصيرة حول موضوعات مناسبة 
مع تصويب لفئته العمرية 

األخطاء القليلة عند إشارة المعلم 
 إليها.

يستطيع عرض أفكاره  -
في  بشكل واضح ومقنع

نصوص شفهية قصيرة حول 
موضوعات مناسبة لفئته 

.بدون أخطاءالعمرية   
 

يستطيع التحدث بنطق سليم عند 
عرض نص شفهي قصير لكن 

ع الكثير من األخطاء.م  

يستطيع التحدث بنطق سليم 
عند عرض نص شفهي قصير 
لكن مع بعض األخطاء التي ال 

 تؤثر في فهم األفكار.

يستطيع التحدث بنطق سليم عند 
عرض نص شفهي قصير مع 
تصويب األخطاء القليلة عند 

 إشارة المعلم إليها.

يستطيع التحدث بنطق سليم 
عند عرض نص شفهي 

ن أخطاء.قصير بدو  

يستطيع أحياناً استخدام  -
تراكيب لغوية سليمة )النحو، 
اإللقاء، المفردات( مع الكثير 
من األخطاء التي ال تؤثر في 

 فهم المعنى.

يستطيع في الكثير من  -
األحيان استخدام تراكيب 

لغوية سليمة )النحو، اإللقاء، 
المفردات( مع القليل من 

األخطاء التي ال تؤثر في فهم 
لمعنى.ا  

 

يستطيع دائماً استخدام تراكيب  -
لغوية سليمة )النحو ، اإللقاء ، 

المفردات( مع تصويب األخطاء 
 القليلة عند إشارة المعلم إليها.

يستطيع دائماً استخدام  -
تراكيب لغوية سليمة )النحو، 

اإللقاء، المفردات( بدون 
 أخطاء.

 

 المهمة:

 ( دقائق على النحو اآلتي:١٠عشر ) قدم عرضاً شفهياً عن صديقك المفضل في

 هوية صديقك: االسم، العمر، مكان سكنه... إلخ -

 الخصائص المتعلقة بالشكل -

 الخصائص النفسية للصديق -

 تفضلها في صديقك؟ ماالميزة التي -



 لماذا تعتبره صديقك المفضل؟ -

 مع مراعاة النطق والتراكيب اللغوية السليمة.

 

 خطوات المهمة:

بينة أدناه. مالمعلم المتعلم وقتاً لالستعداد للنشاط ثم يباشر في العرض. قد يستغرق هذا النشاط حصتين. بعد كل عرض، يكمل المتعلم ورقة التقويم اليمنح 

 وفي نهاية كل نشاط، يناقش المعلم المتعلمون حول النقاط الجديدة التي اكتسبوها من العرض الجيد.

 

 كيف يتم توزيع النقاط؟

. عندما يالحظون أي أخطاء أو أي أمور إيجابية، يذكرونها في الخانة ٢-١يتلقى المتعلم ورقة التقويم بأسماء الزمالء ومستويات اإلنجاز لمعيار المنهج 

 المخصصة للزميل الذي قدم العرض.

 

أسماء 

 المتعلمين

١ 

 مقبول

أواجه صعوبات في فهم أفكار 

العرض لوجود الكثير من األخطاء 

 طق أو أخطاء لغوية()الن

٢ 

 جيد

أستطيع أن أفهم أفكار العرض 

لكن يمكنني أن أشير إلى بعض 

األخطاء )النطق أو أخطاء 
 لغوية(

٣ 

 جيد جداً 

أعتقد بأنه عرض جيد، أستطيع 

أن أفهم بسهولة أفكار العرض 

والحظت بأن زميلي قادر على 
تصحيح أخطائه بنفسه )النطق 

 أو أخطاء لغوية(

٤ 

 ممتاز

عت بالعرض ألن األفكار استمت

معروضة بوضوح وبشكل 

مميز )روح الفكاهة ...إلخ( ولم 
أالحظ أي أخطاء لغوية )النطق 

 أو أخطاء لغوية(

تحديد أوجه القوة/الضعف في  أحمد

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في 

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في 

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في 

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في  ساره

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في 

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في 

 العرض

تحديد أوجه القوة/الضعف في 

 العرض

     آخرون

 

  



 

 استخدام األشكال التوضيحية المعلوماتية –الرابعالمثال 

 نص.الأو أكثر من  : يختارمعلومة٢.٢معيار المنهج 

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز
يستطيع أن يجد ويختار 

معلومة واحدة أو أكثر من 
المعلومات الواردة في بداية 

 النص.

يستطيع أن يجد 
أو  ةواحد ويختارمعلومة

أكثر في نص ما، فقط في 
حال عدم وجود أية معلومات 

في النص، وتحديداً  متضاربة
المعلومات  هذه عندما تكون

موجودة في بداية النص أو 
 في نهايته.

يستطيع في الكثير من األحيان 
 أن يجد ويختارمعلومة واحدة
أو أكثر في نص ما، بغض 

في ها النظر عن مكان وجود
النص أو في حال وجدت أيضاً 

.المعلومات المتضاربةبعض   

يستطيع دائماً أن يجد 
أو أكثر في  ويختارمعلومة واحدة

غض النظر عن مكان نص ما، ب
ال في النص أو في حها وجود

وجدت أيضاً بعض العناصر 
.المتضاربة  

 

 المهمة:

 اقرأ النص التالي ثم امأل الشكل التوضيحي أدناه بأهم المعلومات الواردة في النص.

 

. السنامين اتذالجمالالفالج أو و،ة ذاتالسنام الواحداللعربياالجم: هناكنوعانمنالجمال. ظهرأحدب الوتينكبير وأنفبشفتينالطويلة سيقانذاتالالثديياتمنالجمالتُعتبر 

 .الغذاءوالمياهتقوم بعملية األيض عندما تشح كمية،والتيالمخزنة الجمالمنالدهونأسنمةتتكونو

 

ولديهم . لاالرمهب حميعيونهممنظاهريثالثجفن لديهم. أخرىللتكيفمعالبيئةالمحيطةبهمطرقالجماللدى ،األسنمةباإلضافةإلى

ً لكن ليس بالنسبة للجمال إذ بقدرتهم أن يغلقوا  األنفمستوى الرمالحتىعادة عندما تصل . حمايةعيونهملنمنالرموشالطويلةاصف يكون األمر مزعجا

 .فهمأثناءالعواصفالرمليةأن

 

غالباً ما ". الصحراءسفن "ومن هنا لقبت الجمال بـ رهم،ظهعلىرطالً  500 أنتحملحواليوهي تستطيع. استخدمالبشرالجمالكوسيلةمنوسائاللنقلآلالفالسنين

 .الصوفمنتجات الجمااللمحليةالمصدرالرئيسيللحوموالحليبوحتىالجلدأوتعتبر 

 



http://www.livescience.com/27503-camels.html 

 

الحيوان الذي يتم وصفه. ثم اختر من النص المعلومات األهم واكتبها كل منها في الدوائر الصغيرة. ثم ارسم سهماً من كل أكتب في الدائرة الكبيرة اسم 

 دائرة صغيرة لتشير إلى الفئة العامة التي تنتمي إليها كل معلومة اخترتها )مثالً: تشير إلى الفصيلة التي ينتمي إليها الجمال(.

 
 

 خطوات المهمة: 

( دقائق. وبعد أن ينتهي المتعلمون من ١٠معلم األوراق لتوزيعها على المتعلمين ويشرح لهم ما المطلوب. المدة الزمنية لتنفيذ النشاط عشر )يعد ال

 النشاط، يقارنون أجوبتهم. ويقوم المعلم بإعطائهم تغذية راجعة بحسب المحددات الوصفية لكل مستوى.

 كيف يتم توزيع النقاط؟

(. أما المتعلم الذي يختار معلومات من النص بأكمله يحصل على ١معلومات واردة في بداية النص فقط، يحصل على نقطة واحدة ) تعلمإذا اختار الم

من ( نقاط. والمتعلم الذي يذكر اسم الفئة العامة التي تنتمي إليها كل ٣(. والمتعلم الذي يختار أنواع مختلفة من المعلومات يحصل على ثالث )٢نقطتين )

 ( نقاط.٤المعلومات يحصل على أربع )

http://www.livescience.com/27503-camels.html


 تنظيم معلومات من نص علمي:الخامسالمثال 

 يختار معلومة أو أكثر من النص .:2 – 2معيار المنهج 
 )راجع المحددات الوصفية في المثال أعاله(.

 

 :وضع دائرة حول المعلومات عن أدناهالنص  اقرأ  -١المهمة : 

 ارتفاع أ. 

 حجمب. 

 عمق ج.  

 .مكون المياهد. 

 

ً من البحر 400ويعد البحر الميت أخفض منطقة مائية في العالم فقد بلغ مستواه /   / متر تحت سطح البحر ، وفي غابر العصور كان أكثر ارتفاعا

ل جداً ، فالجزء الجنوبي منه ضحرة تبخر كثير من مياهه فصغر حجمهاألبيض المتوسط ، وكانت الحياة موجودة فيه ، ولكن بفعل فترة الجفاف الكبي

 م وهذا البحر يعد من أكثر مناطق المياه ملوحة على سطح األرض . 400لكن القسم الشمالي منه يصل عمقه إلى 

 

 اكتب المعلومات التي وضعت خطا  تحتها مقابل كل فئة: -٢

 االرتفاع: ..........................أ. 
 ....الحجم:........................ب. 
 ............................العمق:ج. 

 مكون المياه: .......................د. 

 كيف تغير البحر الميت مع مرور الزمن ولماذا؟ -٣
........................................... 

 

 األجوبة
 ويعد البحر الميت أخفض منطقة مائية في العالم: أ. االرتفاع

 حجمهفصغر ب. الحجم : 

 م400لكن القسم الشمالي منه يصل عمقه إلى ج. العمق : 



 يعد من أكثر مناطق المياه ملوحة على سطح األرض .د. مكون المياه: 

 
 خطوات المهمة:

 ( دقيقة.١٥يمكن حل النشاط في عمل ثنائي لمدة خمسة عشر )

 

 كيف يتم توزيع النقاط ؟

 النحو اآلتي: يمكن توزيع النقاط على

 أربع نقاط ثالث نقاط نقطتان

إجابة صحيحة على 

 السؤال األول

 فقط ٢أو على السؤال  ٢و ١إجابة صحيحة على السؤالين  

 

ولم يجب بشكل  ٣مالحظة: إذا أجاب المتعلم بشكل صحيح على السؤال 
 ( نقاط فقط.٣يحصل على ثالث ) ٢و ١صحيح على السؤالين 

 ٣إجابة صحيحة على السؤال 

 .٢و ١والسؤالين 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 استخراج األفكار الرئيسة والثانوية  :السادسالمثال 

ً شفهياً مغزى النص مبيناً موضوعه.: 5 – 2معيار المنهج  يصوغ المتعلم األفكار الرئيسية والثانوية ملخصا  

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز

صياغة األفكار يستطيع  -

الرئيسة والثانوية صياغة غير 

وغير ملخصة صحيحة 
 .لمغزى النص وال مضمونه.

 

نادرا ما يمكنه صياغة األفكار  -

الرئيسة والثانوية للنصوص 

التي يقرأها ، ويحتاج إلى 
مساعدة للتمييز بين االثنين ، 

ولعمل صياغة لألفكار مستخدماً 

 كلماته الخاصة.

صياغة في كثير من األحيان يمكنه  -

 التياألفكار الرئيسة والثانوية للنصوص 

يقرأها ، حتى وإن كان يستخدم جمل 
النص كما هي، ولديه بعض الصعوبات 

 في استخدام التراكيب اللغوية الصحيحة.

 

عمل صياغة واضحة دائما يمكنه  -

مستخدماً كلماته الخاصة لألفكار الرئيسة 
 والثانوية للنصوص التي قرأها.

صياغة األفكار يستطيع  -

الرئيسة والثانوية صياغة غير 
مع صحيحة وغير ملخصة 

دعم المعلم ولكن مع أخطاء 

 تؤثر على الفهم.

يمكنه بصعوبة تلخيص النص  -

الذي يقرأه شفهياً ، ويحتاج إلى 
 مساعدة من المعلم أو األقران.

 

في كثير من  يصوغ -

ثانوية ملخصا الرئيسة أو األفكارالاألحيان
النص مبينا موضوعه بصورة لمغزى 

سليمة مع بعض الصعوبات في التحدث 

 بوضوح وبطالقة.

 ثانويةالرئيسة أو األفكاراليصوغ -

بوضوح وإتقان لنص قرأه شفهياً  
 ملخصا بدقة مغزى النص وموضوعه.

 
 المهمة : 

 .األفكار الرئيسة أو الثانويةأدناهوصغقرأ  النص ا  -١

كم من ف تحتل دولة الكويت مرتبة ومكانة مرموقة بين الدول صاحبة أعمال الخير فعطاء الكويت عطاء بال حدود ، وهباتها كثيرة ال تعد وال تحصى ، 

اة ، وكذلك اإلشراف يأسرة عفيفة تتكفل الكويت باإلنفاق  عليها متمثلة باللجان الخيرية وبيت الزكاة ، فهي مؤسسات توفر لألسر المحتاجة كل متطلبات الح

ها جواز سفر على إنشاء المساجد ودور العلم والقرآن والمشاريع اإلسالمية األخرى . وكما نجد أن أعمال الكويت الخارجية للخير ال غبار عليها ، ألن

 تحت لهم المدارس والجامعات للعطاء والكرم الكويتي ، فنرى المشاريع اإلسالمية والمساعدات لهذه الدول كثيرة وعلى مدار السنة ، فقد ف
ذه هي الكويت هوالمستشفيات وغيرها من أعمال الخير ,وال ننسى كفالة اليتيم ومشروع األضاحي الذي يدخل البهجة والفرح على قلب المسلم أيام العيد ، ف

 سفينة العطاء والكرم .

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 دقائق مثالً( .   عشريجب أن يعد المعلم النصوص التي سيوزعها على المتعلمين مع تحديد الفترة الزمنية إلنجاز هذا النشاط ) خطوات المهمة :

 

 ويحصل المتعلم على؛ الرئيسة أو الثانوية  بشكل صحيح قام  بصياغة األفكار ( نقاط إذا٤أربع )يمكن منح المتعلم العروض ؟كيف يتم توزيع النقاط على 

 ( نقاط أو نقطتين إذا كانت إجابته غير كاملة.٣ثالث )

 

 

 

 
 

الرئيسة الفكرة 

 الثانية

---------------- 

------ 

موضوع 

 النص

 الفكرة الرئيسة
 األولى

---------------- 

------ 

 أفكار ثانوية

 أفكار ثانوية



 . المثال السابع: استخدام األشكال التوضيحية لكتابة نص

 . فقراتيعبرفيهاعنأفكارهالمتعلقةبموضوعاتمناسبةلفئتهالعمرية 5-3 يكتبنصوصاتتألفمن: ١ - ٣معيار المنهج 

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز
 نص منثالث يمكنه كتابة

فقراتللتعبير عن أفكاره حول 

مع مواضيع تخص أعمار معينة، 

ؤثر التي تلغوية الخطاء الكثير مناأل

 .في وضوح النص

ر عن فقراتللتعبي نص منأربع يمكنه كتابة

أفكاره حول مواضيع تخص أعمار 

تي اللغوية الخطاء مع القليل مناألمعينة، 

 .ال تؤثر في وضوح النص

 فقرات للتعبير عننص من خمس  يمكنه كتابة

مع أفكاره حول مواضيع تخص أعمار معينة، 

التي ال تؤثر في لغوية الخطاء القليل مناأل

 .وضوح النص

ح واض بشكل فقرات نص منخمس كتابةيمكنه 

ومتسق للتعبير عن أفكاره حول مواضيع تخص 

 أعمار معينة، بدون أخطاء لغوية.

عن بلد أو مكان قمت بزيارته. واستخدم الشكل التوضيحي المبين أدناه لبناء أفكارك وتنظيمها. ثم اكتب يشتمل على معلومات المهمة:اكتب نصاً قصيراً 

 النص في دفترك.

 خطوات المهمة: 

األشكال التوضيحية على جميع المتعلمين مع إرشادهم بخطوات مبسطة عن كيفية إنجاز النشاط. يرجى تحديد الفترة الزمنية إلنجاز النشاط  يوزع المعلم

وأثناء العمل، يمكن للمتعلم أن يتأكد ما إذا فهم المتعلمون المطلوب أو ما زالوا دقيقة لكتابة النص(.  ٢٠-١٥دقائق إلعداد الشكل التوضيحي و ١٠-٥)

 بحاجة إلى المزيد من الشرح.

 الموضوع: .....

 (٣معلومة ) (٢معلومة ) (١معلومة )

   

 

 
 

 (٣تفاصيل ) (٢تفاصيل ) (١تفاصيل )

 

 
 

 

  



 

 كيف يتم توزيع النقاط على أجوبة المتعلمين؟

 بينة أعاله( التي تتناول هيكلية النص السردي وعالمات الترقيم واإلمالء. يمكن للمعلم استخدام مجموعتي المحددات الوصفية )الم

 نه:وب ميمكن للمعلم أيضاً استخدام نسخة مبسطة من التقويم لهذا النشاط يملؤها المتعلم لجذب انتباهه لكافة عروض زمالئه ولمعرفة ما هو المطل

 

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز
التوضيحي  لم يتم إعداد الشكل

بشكل كامل؛ النص مكون من ثالث 

وية لغالخطاء فقراتمع الكثير مناأل

 .التي تؤثر في وضوح النص

تم إعداد الشكل التوضيحي بشكل 

حيث  فقرات كامل؛النص مكون منأربع

مع القليل ، عبر عن أفكاره بوضوح

التي ال تؤثر في لغوية الخطاء مناأل

 .وضوح النص

كنه يمبشكل كامل؛ تم إعداد الشكل التوضيحي

حيث عبر عن فقرات خمس  نص من كتابة

ة لغويالخطاء مع القليل مناأل، أفكاره بوضوح

 .التي ال تؤثر في وضوح النص

نه يمكتم إعداد الشكل التوضيحي بشكل كامل؛

حيث عبر عن فقرات خمس  نص من كتابة

 بدون أخطاء لغوية.، أفكاره بوضوح

 

 

 اإلمالء :الثامنالمثال 
معيار المنهج 3 – 5 :يستخدم الخط المناسب )نسخ ورقعة( وقواعد النحو و الهجاء التي تدرب عليها وعالمات الترقيم وأدوات الربط في كتابة نص 

 قصير . 

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا  

4 

 ممتاز
كتابي سليم  خطيستطيع استخدام 

)النسخ والرقعة( في كتابة نص قصير 
 من كثيرمع لفئته العمرية  مناسب

 األخطاء اللغوية.

كتابي سليم  خطيستطيع استخدام 
)النسخ والرقعة( في كتابة نص 

ليل قمع لفئته العمرية  مناسبقصير 
 من األخطاء اللغوية.

كتابي  خطيستطيع استخدام  -
سليم)النسخ والرقعة( في كتابة نص 

مع لفئته العمرية  مناسبقصير
تصويب األخطاء القليلة عند إشارة 

 ليها.المعلم إ

خ كتابي سليم )النس خطيستطيع استخدام 
حول والرقعة( في كتابة نص قصير 

مع موضوعات مناسبة لفئته العمرية 
 .تصويب األخطاء بنفسه

نادرا  ما يستطيع استخدام أسلوب 
كتابي سليم في كتابة نص قصير 
بتهجئة صحيحة )التاء المربوطة 
المنونة بالفتح، التنوين مع الهمزة 

، مراعيا  بعد األلف( المتطرفة

يستطيع أحيانا  استخدام أسلوب كتابي 
سليم في كتابة نص قصير بتهجئة 
صحيحة )التاء المربوطة المنونة 

بالفتح، التنوين مع الهمزة المتطرفة 
، مراعيا  عالمات الترقيم بعد األلف(

يستطيع في الكثير من األحيان 
استخدام أسلوب كتابي سليم في 
كتابة نص قصير بتهجئة صحيحة 
)التاء المربوطة المنونة بالفتح، 
التنوين مع الهمزة المتطرفة بعد 

يستطيع دائما  استخدام أسلوب كتابي 
سليم في كتابة نص قصير بتهجئة 

مراعيا  عالمات الترقيم  صحيحة
مع القليل من األخطاء  وأدوات الربط



مع  عالمات الترقيم وأدوات الربط،
دعم المعلم أو الزمالء لتصحيح 

 أخطائه.

مع بعض األخطاء   دوات الربط،وأ
يكون قادرا   يقر بوجودها والالتي 

 على تصحيحها بنفسه.

 ، مراعيا  عالمات الترقيماأللف(
مع تصويب  وأدوات الربط،

األخطاء القليلة عند إشارة المعلم 
 إليها.

التي يمكنه تصحيحها بنفسه في مرحلة 
 المراجعة.

نادرا  ما يستطيع استخدام القواعد  -
النحوية التي تعلمها )إن وأخواتها، 
النعت والحال( عند كتابة نص قصير 

التي تؤثر  النحويةمع بعض األخطاء 
 في فهم المعنى.

يستطيع عادة استخدام القواعد النحوية 
التي تعلمها )إن وأخواتها، النعت 
والحال( عند كتابة نص قصير مع 

التي ال تؤثر  النحويةء بعض األخطا
 في فهم المعنى.

يستطيع في أغلب األحيان استخدام 
القواعد النحوية التي تعلمها )إن 

وأخواتها، النعت والحال( عند كتابة 
نص قصير مع تصويب األخطاء 

القليلة عند إشارة المعلم  النحوية
 إليها.

يستطيع دائما  استخدام القواعد النحوية 
خواتها، النعت التي تعلمها )إن وأ

والحال( عند كتابة نص قصير مع القليل 
التي يمكنه  النحويةمن األخطاء 

 تصحيحها بنفسه في مرحلة المراجعة.

 

 المهمة :  
 العمل جماعي  . -1

 يجمع المتعلم أكبر عدد من الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة على السطر . -2

 .مراعياً عالمات الترقيم وأدوات الربط الكلمات  يجمع فيه نًصا قصيًرا يكتب المتعلم  -3

أذكر مع مجموعتي أكبر عدد من الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة على السطر  .  -س    

      

      

 يجب أن يعد المعلم النصوص التي سيوزعها على المتعلمين مع تحديد الفترة الزمنية إلنجاز هذا النشاط )خمس دقائق مثالً( .   خطوات المهمة :

 

 كيف يتم توزيع النقاط على العروض ؟

وات الربط  ( على ورقة مالحظة يمكن توزيع النقاط لكل محدد وصفي )جمع الكلمات مهارة التهجئة  ، كتابة نص قصير مع مراعاة عالمات الترقيم وأد

ي أظهرها ة التيحتفظ فيها المعلم. ثم يقوم المعلم باحتساب متوسط النقاط. ومن المهم إعطاء المتعلم تغذية راجعة بناءة مشيراً إلى أوجه الضعف والقو

 خالل عرضه. 

 المثال التاسع :  الخط



معيار المنهج 3 – 5 :يستخدم الخط المناسب )نسخ ورقعة( وقواعد النحو و الهجاء التي تدرب عليها وعالمات الترقيم وأدوات الربط في كتابة نص 

 قصير . 

 )راجع المحددات الوصفية في المثال أعاله(. 

 

 

 : المهمة 

 العمل فردي   . -1

 مع المحافظة على استخدام خط الرقعة  .نًصا قصيًرا  يكتب المتعلم  -2

 أكتب بخط الرقعة مراعيا الضبط والهجاء الصحيح  :   
 الصديق كنز ثمين ، فهو الملجأ عند الشدة .

................................................................... 

 هذا النشاط )خمس دقائق مثالً( .  يجب أن يعد المعلم النصوص التي سيوزعها على المتعلمين مع تحديد الفترة الزمنية إلنجاز خطوات المهمة :

 

تصويب األخطاء -استخدام خط كتابي سليم ) الرقعة ( في كتابة نص قصير يمكن توزيع النقاط لكل محدد وصفي ) كيف يتم توزيع النقاط على العروض ؟

ها المعلم. ثم يقوم المعلم باحتساب متوسط النقاط. ومن المهم إعطاء المتعلم تغذية راجعة بناءة مشيراً إلى أوجه ب( على ورقة مالحظة يحتفظ بنفسه  
 الضعف والقوة التي أظهرها خالل عرضه. 

 


