
 أمثلة على التقويم البنائي لمعايير لمنهج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت / الصف السادس الفصل الدراسي الثاني

 العروض التقديمية :1مثال 

 
  المهمة:

 يستخدم الطالب االنترنت الستكشاف معلومات وأمثلة عن األجهزة الرقمية. والتعلم:استخدام االجهزة الرقمية لتسهيل الحياة 
 

 كيفية التطبيق: 

 .البحث في االنترنت عن أمثلة الستخدامات األجهزة الرقمية ومواصفاتها 
 .تصميم عرض تقديمي بسيط باستخدام أحد التطبيقات 

  الخ(. المطارات، الصحة،على  المحافظة التسوق، )مثال:عرض أمثلة لتسهيل الحياة باستخدام األجهزة الرقمية في الحياة اليومية ... 
  بعض أدوات تطبيق العروض التقديمية الستخدامه في التعليم داخل الفصل.يوضح 

 

  أنشطة المعلم:

  بسيط.طرح المهمة على الطالب وهي إعداد عرض تقديمي 
  المهمة. دقيقة إلنجاز 20تحديد وقت بـ 

 .استكشاف وتجميع المعلومات 
  هنية(تقرير، لوحة، رسم بياني، فيديو، خريطة ذ )مثال:تصميم عرض تقديمي 

 .السماح للطالب للعمل في مجموعات وإعطاء تغذية راجعة عن األداء 
 .إجراء تقييم ذاتي للطالب على أدائهم في تنفيذ المهمة 

 
  المهمة:كيفية تقييم 

 

  استخدام المعلم والطالب التغذية الراجعة 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 جعة:راالكشف التغذية 

 المعيار

   
يستطيع عرض فكرته واألمثلة 

 بالعرض

يمكن استخدام الصور وعرض  يمكن استخدام الصور والوصف

 وظائف

 يمكنه عرض بعض الصور

 يمكنه استخدام تطبيقات بسيطة يمكنه استخدام بعض التطبيقات يمكن استخدام أكثر من تطبيق يمكنه استخدام التطبيقات الرقمية

يمكنه استخدام اساليب بحث  يمكنه استكشاف البيانات لعرضها

 وأكثر من تطبيق متقدمة

يمكنه االستكشاف بمساعدة بعض 

 التطبيقات

يمكنه االستكشاف باستخدام تطبيق 

 واحد

يمكنه انتاج عرض تقديمي  يمكنه انتاج عرض تقديمي

 مستخدماً رسوم توضيحية

عرض  إلنتاجيحتاج مساعدة 

 تقديمي مستخدماً رسوم توضيحية

يمكنه انتاج عرض تقديمي 

ً النصوص فقط دون  مستخدما

 الرسوم

يمكنه التفاعل والمساعدة مع 

 اآلخرين

يمكنه مساعدة والتفاعل مع فرق 

 العمل

ً خارج  يمكنه التفاعل مع فرق العمل يمكنه التفاعل فرديا

 المجموعات

 

 
  المهمة:تقييم 

 سيتم تقييم الطالب على األداء وفق ما يلي 

 4 3 2 1 0 المعيار

 المعيار وصف
االسههههههتخههدام ال يمكنههه 

ألي مههههن األ ههههههههه ة 

 الرقمية لتسهيل الحياة

يمكنهههه االسهههههههتخهههدام 

لبعض األمثلهة أل ه ة 

 رقمية لتسهيل الحياة

يههحههتهههاج مسهههههههههاعهههدة 

لالسههههههتخدام والتفاعل 

مههع بههعههض األمههثههلهههة 

أل ه ة رقمية لتسهيل 

 الحياة

يمكنهههه االسهههههههتخهههدام 

والتفهههاعهههل مع بعض 

األمثلهة أل ه ة رقميهة 

 لتسهيل الحياة 

خهههدام يمكنهههه االسهههههههت

والتفهاعهل مع أكثر من 

 هاز رقمي لتسهههههههيل 

 الحياة 

خطة المعلم لدعم 

 الطالب

تقهديم دعم أكثر لتنفيهه  

 المهام

تقهديم دعم أكثر لتنفيهه  

 المهام

تقهديم دعم أكثر لتنفيهه  

 المهام

حهههث الهههطهههالب عهههلههه  

تحديات لتنفي  األمثلة 

 المطلوبة

حهههث الهههطهههالب عهههلههه  

تههحهههديهههات أكههبههر مههن 

 األمثلة المطلوبة 

 



 : تصميم المنتجات2مثال 

 .ممارسة تصميم نموذج رقمي بسيط للتعلم من خالل استخدام تطبيقات الرسوم البيانية البسيطةالمهمة: 
 

 التطبيق:كيفية 
 

 .إعداد خطة لتصميم نموذج رقمي سهل االستخدام للتعلم •

 .تطبيق األدوات األساسية لتصميم نموذج رقمي بسيط •

 .باستخدام أدوات التطبيق المختلفةتحرير المنتجات  •

 .إعداد خطة لتنفيذ المنتج للتعلم وجمع ردود الفعل •

 :رقمية. سوف المعلم يسأل األسئلة التاليةالنماذج السيشارك الطالب في مناقشة ومعرفة المزيد عن تصميم  •
o س كيفية البدء في تصميم نموذج رقمي؟ 

o س كيفية اختيار التطبيقات؟ 

o النموذج؟ س كيفية تعديل 

o س كيفية استخدام نموذج للتعلم؟ 

 :المهمةكيفية تقييم 
 .ملء التقييم الذاتي المتعلمونسيقوم 

 وصف المهمة

   

    أستطيع استكشاف األفكار حول نموذج رقمي.

    أعرف كيف أبدأ التصميم

    أستطيع تطوير خطة التصميم

    أعرف كيف يمكن تحرير النموذج

تصميم مثال لعدة نماذج. أعرف كيف يتم     

أعرف كيف يتم تطبيق النموذج لتعلم المواد 

 األخرى

   

 



 

 تقييم المهمة: 

 سيتم تقييم الطالب على األداء وفق ما يلي:
 4 3 2 1 0 المستوى

 المحددات الوصفية

 فلم يستطع استكشا

ومعالجة المعلومات 

وتقديم أفكار عن 
 ةاستخدام األجهز

لتعلم المواد  ةالرقمي

 األخرى.

 فيستطع استكشا

ومعالجة المعلومات 
وتقديم أفكار أساسية 

 ةعن استخدام األجهز

لتعلم المواد  ةالرقمي
األخرى مع الحاجة 
 لمساعدة اآلخرين.

 فيستطع استكشا
ومعالجة المعلومات 

وتقديم أفكار أساسية 

 ةعن استخدام األجهز
لتعلم المواد  ةالرقمي

األخرى مع الحاجة 

لبعض المساعدة من 
 اآلخرين.

 فيستطع استكشا

ومعالجة المعلومات 

وتقديم أفكار عن 
 ةاستخدام األجهز

لتعلم المواد  ةالرقمي

 األخرى.

 فيستطع استكشا

ومعالجة المعلومات 
ويشجع اآلخرين 

لتقديم أفكار متعددة 

 ةعن استخدام األجهز
لتعلم المواد  ةالرقمي

 األخرى.

خطة المعلم لدعم 

 المتعلمين
 المعلم يدعم المتعلمين المعلم يدعم المتعلمين

المعلم يعطي مهام 

 اضافية

المعلم يرشد المتعلمين 

 لمواجهة التحديات

المعلم يرشد المتعلمين 

 لمواجهة التحديات

 

  



 :Projectsالمشاريع : 3مثال 
الصور والنصوص والمقاطع  )يستخدمحيث يصمم المتعلم نموذج رقمي  دراسية.استخدام النماذج الرقمية المختلفة لتعلم مادة  :المهمة

 .الصوتية والخرائط الذهنية والعروض التقديمية لتعلم مواد دراسية أخرى(

 كيفية التطبيق:

  العلوم(.مادة  في مثال الجاذبية األرضيةالمشروع )تحديد فكرة 
 

 

 

 

 

   ( واالنترنت،تجميع المعلومات الالزمة والمرتبطة بموضوع المشروع )مستخدماً األجهزة الرقمية.... 

   استخدام خرائط التدفقFlowchart والخرائط الذهنية Mind Map  المشروع.لرسم وتخطيط مراحل خطوات                    

    المهارات البرمجية للبنات برنامج سكراتش( المشروع )يوظفتصميم. 

   ءح(.زمالمنه  لكي يسررتفيدالمشررروع وينشرررح عبر االنترنت  الراجعة )يعرضتنفيذ المشررروع وعرضرره على زمالءح للحصررول على التغذية 
 .يتقبل النقد ورأي زمالءح لتطوير مشروعه وإضافة التحسينات الالزمة له

   ى التغذية الراجعة(بناًء علويحسنه )يطور المشروع. 
 المعلم: أنشطة

  يمكن للمتعلم العمل خالل  –دقيقة  20يجب ان يكون بسرررريط وفي حدود  )المشررررروع المشررررروع.للمتعلمين لتصررررميم  تقديم وقتإعطاء بعد

 مجموعة(.
  ل.باألسفوفق للنموذج التغذية الراجعة المرفق  زميلين(األقل  )علىيحصل على تغذية راجعة من زمالءح  –للمشروع  تقديم المتعلمبعد 

  الرقمية.في نهاية المهمة أسئل المتعلمين ماذا استفادوا وتعلموا من تنفيذهم لهــا خالل استخدامهم األجهزة 

  بالمشاريعبعد تطوير المتعلم للمشروع على المعلم ان يقيمــه بناًء على المحددات الوصفية للمعايير الخاصة. 

 

 المشروع:كيف تقيم 
 التالي:يستخدم المتعلم نموذج التغذية الراجعة 

 



 الراجعـــة:نموذج التغذية 
 

   

 

 أساعد زمالئي في كثير من األفكار ليصمم مشروع يفيد في تعلم مادة دراسية    

   
Flow Chartاستخدم  خرائط التدفق  والخرائط الذهنية   Mind Map  لتحديد

مشروعي البرمجي .خطوات أنشاء   

 ابحث واستكشف عن معلومات للبدء في تصميم المشروع   

 أوظف مهارات البرمجة بطريقة صحيحة )لبنات سكراتش(   

 أعرض مشروعي لزمالئي للحصول على التغذية الراجعة   

مشروعي بناء على التغذية الراجعة أطور     

 

  الوصفية التالــيتُقيم أنشطة الطالب بناء على جدول المحددات 

 المحددات الوصفية لمعايير وحدة المشاريع وفق الخطة الفصلية للصف السادس الجزء الثاني 

 

 4 3 2 1 0 المستوى

 المحددات الوصفية

لم يستطع استخدام 

النماذج الرقمية أو 
توظيفها في تعلم 

 المواد األخرى.

يستطيع استخدام 

نموذج رقمي واحد 
وتوظيفه في تعلم 

األخرى مع  دالموا
الحاجة لمساعدة 

 اآلخرين.

يستطيع استخدام 

نماذج رقمية 
وتوظيفها في تعلم 

األخرى  دبعض الموا
مع الحاجة لمساعدة 

 اآلخرين.

يستطيع استخدام 

نماذج رقمية 
وتوظيفها في تعلم 

األخرى مع  دالموا
الحاجة لبعض 
المساعدة من 

 اآلخرين.

يستطيع استخدام 

نماذج رقمية متنوعة 
يفها مع اآلخرين وتوظ

 دفي تعلم الموا
 األخرى.

خطة المعلم لدعم 

 المتعلمين

المعلم يعطي مهام 

 اضافية

المعلم يعطي مهام 

 اضافية

المعلم يعطي مهام 

 اضافية

المعلم يرشد المتعلمين 

 لمواجهة التحديات

المعلم يرشد المتعلمين 

 لمواجهة التحديات

 


