
 للصف السادس   اإلنجازنموذج المحددات الوصفية لمستويات 

 المحددات الوصفية لمستويات اإلنجاز لكفاية االستماع والتحدث

 التي استمع إليها. الرسائل الشفهيةمضمون من  الهدفيحدد: ١ – ١معيار المنهج 

0 
 غير مقبول

1 
 مقبول

2 
 جيد

3 
 جيد جدا  

4 
 ممتاز

ال يستطيع أن يحدد 

من نصوص شفهية الهدف
، التكراراستمع إليها. )
 الجودة(

نادرا  ما يستطيع أن 

من نصوص شفهية الهدفيصوغ
استمع إليها، وفقط بمساعدة 

 المعلم.

 يصوغة أن يحدد ويستطيع عاد

نصوص  منالهدفبوضوح 
 شفهية استمع إليها.

يستطيع في الكثير من األحيان أن 
بوضوح ودقة  يصوغيحدد و

شفهية استمع من نصوص الهدف
 إليها مدعما  إياه بالشرح.

 يصوغيستطيع دائما  أن يحدد و

من نصوص الهدفبوضوح ودقة 
شفهية استمع إليها مدعما  إياه 

 بالشرح الوافي.

ما ال يستطيع استخدام 
اللغة بشكل مناكتسبه 

نص صحيح عند تأليف 
حول  قصير بسيط

النص الذي استمع هدف
 إليه. )الجودة والكمية(

ما اكتسبه ع استخدام يستطي
 شفهي نصتقديماللغة عند من

ما نص هدفحول قصير 
وإن وقع مستخدما  رسائل مفهومة 

عض األخطاء من حيث اللغة أو بب
 أو المفردات. النطق

ما اكتسبه يستطيع استخدام 
شفهي نص تقديماللغة عند من

 ما نصهدفحول  قصير بسيط
وإن مستخدما  رسائل مفهومة 

من حيث اللغة  وقع بأخطاء قليلة
 أو المفردات. النطقأو 

لغة المنما اكتسبه يستطيع استخدام 
 شفهينص تقديمبشكل فعال عند 

مستخدما   ما نصهدفحول قصير 
،مع قدرته على رسائل واضحة

القليلة التي قد  األخطاءتصحيح 
 أو النطقمن حيث اللغة أو  تصادفه

عند إشارة المعلم أو  المفردات
 .زمالئه إليها

لغة المنما اكتسبه طيع استخدام يست
 شفهينص تقديمعند بشكل فعال 

مستخدما   ما نصهدفحول قصير
واضحة، مع قدرته على رسائل 

،مباشرة تصحيح األخطاء القليلة
ث من حيالتي قد تصادفه وبنفسه، 

 .أو المفردات النطقاللغة أو 
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ً السالمة اللغوية من حيث النطق  :٢ - ١معيار المنهج  يعرض المتعلم بوضوح أفكاره في نصوص شفهية قصيرة حول موضوعات مناسبة لفئته العمرية مراعيا
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ال يستطيع عرض أفكاره 
موضوعات مناسبة  حول

 .لفئته العمرية

بشكل  أفكارهيستطيع عرض 
نصوص شفهية مفهوم عن 

قصيرة حول موضوعات مناسبة 
حتى مع بعض لفئته العمرية 

 األخطاء اللغوية.

بشكل أفكارهعرض يستطيع 
في نصوص شفهية  واضح

قصيرة حول موضوعات 
يل مع القلمناسبة لفئته العمرية 
 من األخطاء اللغوية.

 بشكل واضح أفكارهعرض يستطيع 
في نصوص شفهية قصيرة حول 
موضوعات مناسبة لفئته العمرية 
مع تصويب األخطاء القليلة عند 

 إشارة المعلم إليها.

بشكل  أفكارهيستطيع عرض 
شفهية في نصوص  واضح ومقنع

قصيرة حول موضوعات مناسبة 
 .بدون أخطاءلفئته العمرية 

 

ال يستطيع التحدث بشكل 
سليم في نصوص شفهية 

 قصيرة.

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.

ال يستطيع استخدام تراكيب 

لغوية سليمة عند عرض 
 أفكاره.

يستطيع أحيانا  استخدام تراكيب  -
، اإللقاءلغوية سليمة )النحو، 

األخطاء  الكثير منالمفردات( مع 
 التي ال تؤثر في فهم المعنى.

يستطيع في الكثير من األحيان 
استخدام تراكيب لغوية سليمة 

، المفردات( مع اإللقاء)النحو، 
القليل من األخطاء التي ال تؤثر 

 في فهم المعنى.
 

يع دائما  استخدام تراكيب يستط
، اإللقاءلغوية سليمة )النحو، 

المفردات( مع تصويب األخطاء 
 القليلة عند إشارة المعلم إليها.

يستطيع دائما  استخدام تراكيب لغوية 
، المفردات( اإللقاءسليمة )النحو، 

 بدون أخطاء.
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أي  يجدال يستطيع أن 
 نص بسيط. معلومة في

 )الكمية(

مة معلويستطيع أن يجد ويختار 
أكثر من المعلومات واحدة أو 

 النص.الواردة في بداية 

 ومةمعليستطيع أن يجد ويختار
أو أكثر في نص ما،  ةواحد

فقط في حال عدم وجود أية 
في النص،  متضاربةمعلومات 

 هذه وتحديداً عندما تكون
المعلومات موجودة في بداية 

 النص أو في نهايته.

يستطيع في الكثير من األحيان أن 
أو أكثر  ة واحدةمعلوميجد ويختار

في نص ما، بغض النظر عن 
في النص أو في ها مكان وجود

حال وجدت أيضاً بعض 
 .المعلومات المتضاربة

يستطيع دائماً أن يجد 
أو أكثر في  معلومة واحدةويختار

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

وجدت أيضاً بعض العناصر 
 .المتضاربة

 

 

ً مغزى النص مبيناً موضوعه.  : ٥ - ٢معيار المنهج   يصوغ المتعلم األفكار الرئيسية والثانوية ملخصاً شفهيا
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ال يستطيع صياغة 

الرئيسة أو فكاراأل
 يةالثانو

أن تلقى المساعدة من و

المعلم ألنه غير قادر 
 على فهم مغزى النص .

األفكار صياغة يستطيع  -

الرئيسة والثانوية صياغة غير 
صحيحة وغير ملخصة لمغزى 

 .النص وال مضمونه.

 

صياغة يمكنه نادرا ما  -
األفكار الرئيسة والثانوية 
للنصوص التي يقرأها، 

ويحتاج إلى مساعدة للتمييز 
بين االثنين، ولعمل صياغة 

 لألفكار مستخدماً كلماته
 الخاصة.

في كثير من األحيان يمكنه  -
صياغة األفكار الرئيسة والثانوية 

 ى وإنللنصوص التي يقرأها، حت
، يكان يستخدم جمل النص كما ه
ولديه بعض الصعوبات في 
استخدام التراكيب اللغوية 

 الصحيحة.

 
عمل صياغة دائما يمكنه  -

الخاصة مستخدماً كلماتهواضحة 
انوية لألفكار الرئيسة والث

 أها.قرللنصوص التي 



جملة إكمالال يستطيع 

ناقصة المعنى وغير 
من معبرة عن المطلوب

 فكرة رئيسة أو ثانوية.

صياغة يستطيع  -
ة أو يرئيساألفكارال

صياغة غير صحيحة ثانويةال

مع دعم المعلم وغير ملخصة 

ولكن مع أخطاء تؤثر على 

 فهم.ال

يمكنه بصعوبة تلخيص  -
النص الذي يقرأه شفهياً، 

مساعدة من المعلم إلى ويحتاج 
 .أو األقران
 

في كثير من  يصوغ -
ة أو يرئيساألفكارالاألحيان

ملخصا لمغزى النص ثانويةال
ع مبصورة سليمةمبينا موضوعه 

بعض الصعوبات في التحدث 

 .بوضوح وبطالقة

أو  ةيرئيساألفكارالدائما يصوغ -

بوضوح وإتقان لنص  ثانويةال

 ً ملخصا بدقة مغزى  قرأه شفهيا

 موضوعه.والنص 
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استخدام ال يستطيع 
لوب كتابي سليم في أس

 .كتابة نص قصير
 ( الخط) 

كتابي سليم  خطاستخدام يستطيع 
في كتابة نص قصير )النسخ والرقعة( 

 كثير منمع لفئته العمرية  مناسب
 األخطاء اللغوية.

ليم كتابي س خطاستخدام يستطيع 
في كتابة نص )النسخ والرقعة( 

ع ملفئته العمرية  مناسبقصير 
 قليل من األخطاء اللغوية.

كتابي  خطاستخدام يستطيع  -
 في كتابة نص )النسخ والرقعة(سليم

مع لفئته العمرية  مناسبقصير
تصويب األخطاء القليلة عند إشارة 

 المعلم إليها.

 كتابي سليم خطاستخدام يستطيع 
في كتابة نص  )النسخ والرقعة(

حول موضوعات مناسبة قصير 
تصويب األخطاء  معلفئته العمرية 

 .بنفسه

تطبيق ال يستطيع 
تهجئة قواعد ال

وعالمات الترقيم 
في  وأدوات الربط

 .كتابة نص قصير
 ( اإلمالء) 

 

يستطيع استخدام أسلوب نادرا  ما 
كتابي سليم في كتابة نص قصير 

)التاء المربوطة  بتهجئة صحيحة
المنونة بالفتح، التنوين مع الهمزة 

مراعيا  ، المتطرفة بعد األلف(
مع عالمات الترقيم وأدوات الربط،

دعم المعلم أو الزمالء لتصحيح 
 أخطائه.

استخدام أسلوب  أحيانا   يستطيع
كتابي سليم في كتابة نص 

 )التاءقصير بتهجئة صحيحة 
المربوطة المنونة بالفتح، 

التنوين مع الهمزة المتطرفة بعد 
، مراعيا  عالمات الترقيم األلف(

مع بعض وأدوات الربط،
 يقر بوجودها والاألخطاء التي 

يكون قادرا  على تصحيحها 
 بنفسه.

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

، مراعيا  عالمات الترقيم األلف(
مع تصويب ،وأدوات الربط

األخطاء القليلة عند إشارة المعلم 
 إليها.

استخدام أسلوب دائما  يستطيع 
كتابي سليم في كتابة نص قصير 

مراعيا  عالمات  بتهجئة صحيحة
مع القليل الترقيم وأدوات الربط

التي يمكنه تصحيحها  خطاءمناأل
 بنفسه في مرحلة المراجعة.

استخدام ال يستطيع 
 يفقواعد نحوية تعلمها 

 .نص قصير كتابة
 ( النحو) 

قواعد نادرا  مايستطيع استخدام ال -
)إن وأخواتها، تعلمها التي نحوية ال

عند كتابة نص النعت والحال( 
 التي النحويةمع بعض األخطاءقصير

 تؤثر في فهم المعنى.

يستطيع عادة استخدام القواعد 
النحوية التي تعلمها )إن 

وأخواتها، النعت والحال( عند 
كتابة نص قصير مع بعض 

التي ال تؤثر  النحويةاألخطاء 
 في فهم المعنى.

يستطيع في أغلب األحيان استخدام 
القواعد النحوية التي تعلمها )إن 

وأخواتها، النعت والحال( عند كتابة 
يب األخطاء نص قصير مع تصو

القليلة عند إشارة المعلم  النحوية
 إليها.

يستطيع دائما  استخدام القواعد 
النحوية التي تعلمها )إن وأخواتها، 
النعت والحال( عند كتابة نص 
قصير مع القليل من األخطاء 

التي يمكنه تصحيحها بنفسه  النحوية
 في مرحلة المراجعة.

 


