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مقدمة
ّ
التنفيذية 1هو تقييم قدرة التالميذ على تطبيق املضامني التي تعلّموها ،وذلك
املهمة
ّ
الهدف من ّ
استراتيجيات التفكير العليا لديهم ،مثل :التخطيط ،تنظيم ودمج املعلومات ،إستخالص
لتفعيل
ّ
النقدية ،وما شابه.
االستنتاجات
ّ

التحدي لديهم ،اً
تتم حتت ضغط
التنفيذية التالميذ وتثير عنصر
املهمة
ّ
ّ
جتذب ّ
فضل عن أ ّنها ال ّ
إمكانية إعطاء حلول مختلفة .في
ومركبة ،تتيح
مهمة بعيدة املدى ،مفتوحة
ّ
الوقت .إ ّنها ّ
ّ
مهمة التنفيذ ,على التالميذ أن يخطّ طوا سير عملهم ،وأن ُيعملوا فكرهم من أجل اختيار
بداية ّ
يتم التعبير عن املعرفة التي اكتسبوها.
املضامني املالئمة واستخدام سيرورات تفكير ّ
مركبة؛ لكي ّ
التعمق في التفكير عن طريق
التنفيذية املشتركني من العمل ضمن املجموعة،
املهمة
ّ
ّ
وتشجع ّ
متكّ ن ّ
التأم ّلية التي يقوم بها التالميذ.
اجلماعية ،والتقييم
املناقشة
الذاتي ،واخلطوات ّ
ّ
ّ

التنفيذية بواسطة تقدمي تقرير ،منوذج ،عرض ،متثيل ،جريدة،
املهمة
ّ
ميكن أن يظهر نتاج ّ
معرض ،وما شابه.
املهمة التي ينتظر أن يو ّفر
التنفيذية بتحديد األهداف،
املهمة
ّ
وتستمر في كتابة ّ
تبدأ سيرورة تطوير ّ
ّ
البينات على مدى حتقيق األهداف.
تنفيذها ّ
متاما.
لتقييم أداء التالميذ
للمهمة يجب حتديد معايير واضحة ً
ّ

1
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التنفيذية املقترحة
املهمة
ّ
وصف ّ

املهمة إلى توسيع معلومات التالميذ في موضوعة "كوكب األرض".
تهدف ّ

املريخ ،قام بزيارة إلى
قصة
املهمة على ّ
تعتمد ّ
ّ
وهمية ،تدور حول سبوك  -كائن غريب من ّ
كوكب األرض.

2
مير في ثالث مراحل:
تنفيذ ّ
املهمة ّ

 .1جمع املعلومات وتنظيمها.
 .2مقارنة املعلومات.

 .3تطبيق املعلومات.

يتم توسيع معلومات التلميذ ،البحث عن معلومات جديدة في
في مرحلة جمع املعلومات ّ
موضوعة األرض وطرح أسئلة البحث.
مت جمعها
تشتمل مرحلة املقارنة على كتابة إجابات عن أسئلة البحث ،مقارنة بني املعلومات التي ّ
مت جمعها عن كوكب األرض.
املريخ وتلك التي ّ
عن كوكب ّ

ّأما مرحلة التطبيق فتشتمل على البحث ومالءمة اإلجابات لألسئلة املختلفة.

3

4
عد
عد للمعلّم والثاني ُم ّ
األول ُم ّ
تتم متابعة العمل في مراحله الثالث بواسطة مئشاري تقييم ّ :
ّ
للتالميذ.

2
3
4

زوجي ،أو مجموعة صغيرة.
فردي،
يتم العمل بإطار
ّ
ميكن أن ّ
ّ
توضيحي (لإلجابة).
لكل سؤال مع جوابه ،كذلك ممكن إضافة رسم
احملبذ ،تخصيص صفحة ّ
من ّ
ّ
يوجه املعلّم في تقييمه أداء
األول ّ
مرفق دليالن مقترحان(مئشاران) ،باالعتماد على األستاذ منوخة بيرنباومّ :
كل مرحلة ،ليقوم بواسطته بفحص وتقدير أداء التالميذ في جميع مراحل عملهم .باإلضافة إلى
تالميذه في نهاية ّ
موجه للتالميذ ،ميكنهم االستعانة به لتقييم مستوى أدائهم؛ ومدى تنفيذهم ملراحل
ذلك ،هنالك ُمقترح ملئشار ّ
عملهم.
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5

 .1إثراء معلومات التالميذ

املريخ ،املكان الذي جاء منه
تقدمي معلومات
أساسية للتالميذ في بداية ّ
ّ
املهمة عن سطح كوكب ّ
املهمة .هذا الزائر
القصة
الزائر الغريب سبوك  -وذلك بحسب ّ
الوهمية التي تعتمد عليها هذه ّ
ّ
يحدد اللوازم واألغراض التي عليه
يريد أن يعرف الظروف السائدة على سطح األرض ،لكي ّ
يتزود بها في رحلته.
أن ّ
املريخ ،وتلك
ينبغي للتالميذ أن يعرفوا ّ
أن هنالك اختالفًا بني الظروف السائدة على سطح ّ
السائدة على سطح األرض.

محور املرحلة األولى للتالميذ هو جمع املعلومات ،لذلك يقوم املعلّم باقتراح قائمة ملصادر
عملية البحث ومساعدة التالميذ على العمل .ينبغي للتالميذ
املعرفة واملراجع املختلفة لتسهيل
ّ
أن يختاروا مصدرين على األقلّ .

				
علمية.
• موسوعات
ّ
		
العنكبوتية.
• مواقع على الشبكة
ّ
				
• االستعانة باألهل.

• مجلاّ ت وجرائد.
وثائقية.
• أفالم
ّ

• زيارة أحد املراصد.

أفضلياته ونواقصه.
مميزات كلّ مصدر،
ّ
يتطرق إلى ّ
مالحظة :بإمكان املعلّم أن ّ

5
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هام لِل ّتالميذِ
َم ُّ

6

ِ
يخ في اڑلجْ َ ْد َولِ (أ) اڑل ّتالي.
يخ :ا ِ ْق َرأ ا ڑ لمْ َ ْع
َ .1ت َع َّر ْف َعلى كَ ْوكَ ِ
لومات َع ِن اڑ لمْ َ ّر ِ
ب ا ڑ لمْ َ ّر ِ
يخ
كَ ْوكَ ُب اڑلمْ َ ّر ِ

فات
َلص ُ
ا ِّ

َال َْك ْوكَ ُب اڑلأْ َ ْح َم ُر.

ميات ُأ ْخرى َل ُه
َت ْس ٌ
َشكْ ُل ُه

وي.
كُ َر ٌّ

رارتِ ِه
َم ُ
ناخ ُه َو َد َر َجةُ َح َ

ً
ڑلص ْف ِر،
وي ًة تحَ ْ َت ا ِّ
بار ٌِد جِ ّداَ 55 ،د َر َج ًة ِم َئ َّ
دام
طار َع َل ْي ِه بِ َس َب ِ
َل ِك ْن ال َت َتساق َُط اڑلأْ َ ْم ُ
ب اڑ ْن ِع ِ
يوم اڑلمْ َ َط ِر.
غُ ِ

ق َُّو ُة جا ِذبِ َّيتِ ِه

ض.
َل َد ْي ِه جا ِذبِ َّيةٌ َ ،و َل ِك ْن َأق َُّل ِم َن اڑلأْ َ ْر ِ

ِغالف ُُه اڑلجْ َ ّو ُّي

فيف اڑل َْكثا َف ِة.
َخ ُ

َع َد ُد اڑلأْ َ ْقما ِر اڑل ّتابِ َع ِة َل ُه

ق ََمرانِ .

يخ لِ ُيكْ ِم َل َد ْو َر ًة
َال َْو ْق ُت اڑلّذي َي ْس َت ْغ ِرق ُُه اڑلمْ َ ّر ُ
ِ
س
واح َد ًة َح ْو َل ا َّ
ڑلش ْم ِ
َمظا ِه ُر ا حْ َ
ڑليا ِة في ِه ،كاڑلمْ ا ِء َم َثل

ِ
ضاريس ِه)
ض َت
َسطْ ُح ُه ( َب ْع ُ
6
7

يخ
َم ْع
ٌ
لومات َع ِن اڑلمْ َ ّر ِ

7

َ 687ي ْو ًما.
غَ ْي ُر َم ْوجو َد ٍة.

َر ْملَ ،براكنيَ ،أ ْو ِد َية.

مهمة للتلميذ.
ما يكتب في اللون األزرق يعني أ ّنه ّ
تضاريس :شكل سطح األرض.
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5

ٍ
ض بِاڑلاِ ْڑستِعا َن ِة
يخَ ،س َن ْب َح ُث َع ْن َم ْع
لومات َح ْو َل كَ ْوكَ ِ
َ .2ب ْع َد َأ ْن َت َع َّر ْفنا َعلى كَ ْوكَ ِ
ب اڑلأْ َ ْر ِ
ب اڑلمْ َ ّر ِ
مِ َب ْص َد َر ْي ِن ِم ْن َمصا ِد ِر اڑلمْ َ ْع ِر َف ِة اڑلمْ ُ ْخ َت ِل َف ِة.

			
سوعات ِع ْل ِم َّيةٌ .
• َم ْو
ٌ
		
ڑلش َب َك ِة اڑل َْع ْن َكبوتِ َّي ِة.
• َموا ِق ُع َعلى ا َّ
			
• اَلاِ ْڑستِعا َنةُ باڑلأْ َ ْه ِل.

• َمجلاّ ٌت َو َجرائِ ُد.
الم َوثائِ ِق َّيةٌ .
• َأ ْف ٌ
ِيار ُة َأ َح ِد اڑلمْ َ ِ
راص ِد.
•ز َ

ا ِ ْس َت ِع ْن بِا ڑ لمْ َ ْص َد َر ْي ِن ا ڑلل َّذ ْي ِن ا ْڑخ َت ْر َت ُهما ،ث َُّم ا ْڑمأل ا ڑلجْ َ ْد َو َل (ب) اڑل ّتالي.

ميات ُأ ْخرى َل ُه
َت ْس ٌ

فات
َلص ُ
ا ِّ

ض
كَ ْوكَ ُب ا أْ َڑل ْر ِ

ض
َم ْع
لومات َع ِن ا أْ َڑل ْر ِ
ٌ

َشكْ ُل ُه

رارتِ ِه
َد َر َجةُ َح َ
ِغالف ُُه اڑلجْ َ ّو ُّي
ق َُّو ُة جا ِذ َّبيتِ ِه

َع َد ُد اڑلأْ َ ْقما ِر اڑل ّتابِ َع ِة َل ُه

ض لِ ُيكْ مِلَ
َال َْو ْق ُت اڑلّذي َي ْس َت ْغ ِرق ُُه كَ ْوكَ ُب اڑلأْ َ ْر ِ

َد ْو َر ًة ِ
ڑلش ْم ِس َّيةُ )
َلسنةُ ا َّ
واح َد ًة َح ْو َل ا َّ
ڑلش ْم ِ
س (ا َ
َمظا ِه ُر ا حْ َ
ڑليا ِة في ِه ،كاڑلمْ ا ِء َم َثل
ِ
ضاريس ِه)
ض َت
َسطْ ُح ُه ( َب ْع ُ
ْقار ِ
ات في ِه
َأ ْس ُ
ماء اڑل َّ
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 .2طرح أسئلة البحث

يعرض املعلّم بواسطة طرح أسئلة موضوعة السفر إلى مكان جديد ،مح ّف ًزا بذلك النقاش
يهمك أن تعرف
واحلديث حول هذه املوضوعة ،نحو :إذا كنت
مسافرا إلى مكان جديد ،ماذا ّ
ً
عن هذا املكان؟
للمهمة الثالثة  -مهارة طرح األسئلة.
متهيدا
تشكّ ل هذه املناقشة ً
ّ

8

بعد املناقشة ،يطلب املعلّم من التالميذ أن يطرحوا أسئلة على لسان الزائر الغريب ،تساعد في
جمع معلومات عن املنطقة التي سيزورها .يقوم التالميذ بالتفكير والبحث عن أسئلة جديدة لم
ت ِرد في اجلدول ،تساعد الزائر الغريب في توسيع معرفته عن كوكب األرض .نحو :ما هي أكبر
قارة؟
ّ

ترد في اجلدول (ب)) ،تدور
املهمة :كتابة ثالثة أسئلة بحث( ،لم ْ
املطلوب من التالميذ في هذه ّ
متهيدا لزيارته له.
حول املعلومات التي يريد الزائر الغريب أن يعرفها عن كوكب األرضً ،
املهمة ،يس ِّلم التالميذ أسئلة البحث للمعلّم ،ليقوم مبراجعتها ،قبل االنتقال إلى
في نهاية هذه ّ
املرحلة التالية.

8

التمرن على طرح أسئلة البحث يقوم التالميذ بالبحث عن املعلومات لكتابة إجابات عن أسئلة
مالحظة :بعد
ّ
البحث.
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7

املرحلة األولى :جمع املعلومات
هام لِل َّتالمي ِذ
َط ْر ُح َأ ْسئِ َل ٍة َ -م ُّ

ا ِ ْق َت ِر ْح ثَال َث َة َأ ْسئِ َل ٍة ُتسا ِع ُد ا ّڑلزائِ َر سبوك في اڑل َّت َع ُّر ِ
ض ْأك َث َر ،كَ ما في اڑلمْ ِثالِ :
ف َعلى اڑلأْ َ ْر ِ
يخ؟
ض َع ْن كَ ْوكَ ِ
كَ ْم َي ْب ُع ُد كَ ْوكَ ُب ا أْ َڑل ْر ِ
ب اڑلمْ َ ّر ِ

.1

؟

؟

.2

؟

.3

ت اڑلمْ َ ْر َح َلةُ اڑلأْ ولى .ما َع َل ْي َك ا آْڑلنَ َعزيزي اڑل ِّت ْل ِم ُ
ا ِ ْن َت َه ِ
تاج
يذِ ،سوى َأ ْن ُت َس ِّل َم اڑلمْ ُع ِّل َم نِ َ
َع َم ِل َك (اڑلجْ َ ْد َولِ (ب) َو َأ ْسئِ َل َة اڑل َْب ْح ِ
ساسي لِلاِ ڑ ْنتِقالِ إلى
راج َعتِ ِه ،كَ َش ْر ٍط َأ
قوم مِ ُب َ
ث) لِ َي َ
ٍّ
اڑلمْ َ ْر َح َل ِة اڑل ّتالي ِة.
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املرحلة الثانية :مقارنة املعلومات
مقترح للمعلّم

في هذه املرحلة يقوم املعلّم بـِ:

 .1توجيه التالميذ لالستعانة باملصادر املختلفة للبحث عن إجابات عن أسئلتهم املقترحة حول
معلومات جديدة عن كوكب األرض.

 .2توجيه التالميذ لتنظيم املعلومات التي جمعوها في قائمة.
منوذج ُمقترح لتنظيم املعلومات بحسب أسئلة البحث:

تسميات أخرى له

الصفات

كوكب األرض

األم ،الكوكب املسكون،
الكوكب ّ
األرضية.
الكوكب األزرق ،الكرة
ّ

شك ُله
درجة حرارته

كروي.
ّ

اجلو ّي
غالفه ّ
جاذبيته
قوة
ّ
ّ

موجود.

عدد األقمار التابعة له

الوقت الذي يستغرق كوكب األرض ليكمل
الشمسية)
دورة واحدة حول الشمس (السنة
ّ
مظاهر احلياة فيه ،كاملاء مثل

سطحه (بعض تضاريسه)
اسماء القارات فيه

معلومات عن األرض

مئوية حتت الصفر
تتراوح بني  71درجة ّ
مئوية فوق الصفر.
إلى  57درجة ّ
موجودة.

لكوكب األرض قمر واحد.
يوما.
ً 365
موجودة.

الصخري (يشكّ ل نحو
اليابسي
الغالف
ّ
ّ
املائي
 29%من سطح األرض) والغالف ّ
(يشكّ ل نحو  71%من سطح األرض).

آسيا ،إفريقيا ،أوروبا ،أستراليا ،أمريكا
اجلنوبية ،أنتاركتيكا.
الشمالية ،أمريكا
ّ
ّ

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
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االبتدائي • ّ
ّ
ّ

ض
كَ ْوكَ ُب ا أْ َڑل ْر ِ
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 .3توجيه التالميذ إلجراء مقارنة بني املعلومات التي قد جمعوها عن كوكب األرض ح ّتى هذه
املرحلة ،وبني املعلومات التي حصلوا عليها في املرحلة األولى (الواردة في اجلدول (أ))
املريخ.
املتعلّقة بكوكب ّ

عملية مقارنة املعلومات وتنظيمها في قائمة من خالل إجراء
بالتدرب على
يقوم التالميذ
ّ
ّ
مهمتني:
ّ
ثم حتديد ثالثة أوجه
ّ
املهمة األولى :يقوم التالميذ بقراءة املعلومات في اجلدولني (أ) و (ب)ّ ،
واملريخ.
اختالف بني كوكبي األرض ّ

املهمة الثانية :يقوم التالميذ مبقارنة بني املعلومات وتطبيق املعرفة من خالل تصنيف بعض اللوازم
ّ
واألغراض في مجموعتني:
املريخ؛
 .1لوازم وأغراض مالئمة للرحلة إلى ّ

يوضح سبب اختياره،
 .2لوازم وأغراض مالئمة للعيش على األرض .ينبغي لكلّ تلميذ أن ّ
وأهم ّية األغراض التي اقترحها لكال املكا َنينْ .
ّ

يقوم املعلّم في نهاية املرحلة الثانية مبراجعة عمل التلميذ ،قبل االنتقال إلى املرحلة الثالثة واألخيرة.

10
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العربية
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الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
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ّ
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املرحلة الثانية :مقارنة املعلومات
هام لِل َّتالمي ِذ
َم ُّ

يخ ؟ ا ُْك ُت ْب ثَال َث َة ُظ ٍ
ثاني ًة :ما هي ا ڑلظُّ
ُ
روف ُم ْخ َت ِلف ٍَة َبينْ َ
ڑلسا ئِ َد ُة َعلى َسطْ ِح ا ڑ لمْ َ ّر ِ
 .1ا ِ ْق َر ْأ َ
روف ا ّ
يخ :
ا ڑ لأْ َ ْر ِ
ض َوا ڑ لمْ َ ّر ِ
ض
• على سطْ ِح اڑلأْ َ ْر ِ

يخ
ّأما على سطْ ِح اڑلمْ َ ّر ِ

ض
• على سطْ ِح اڑلأْ َ ْر ِ

يخ
ّأما على سطْ ِح اڑلمْ َ ّر ِ

ض
• على سطْ ِح اڑلأْ َ ْر ِ

يخ
ّأما على سطْ ِح اڑلمْ َ ّر ِ

ڑلص ْف َح ِة ،ث َُّم َص ِّن ْفها في ا ڑ لْقا ئِ َم ِة
	.2تمَ ََّع ْن في قا ئِ َم ِة ا ڑللَّوا ز ِِم َو ا ڑ لأْ َ ْغ ِ
راض ا ڑ لّتي َتظْ َه ُر في َأ ْسف َِل ا َّ
ڑلس َب َب.
ا ڑل ّتالي ِة شا ر ًِحا ا َّ
راض
اَللّواز ُِم َواڑلأْ َ ْغ ُ
تاجها
اڑل ّتي َي ْح ُ

ض
اڑلإْ ِ ْنسانُ َعلى اڑلأْ َ ْر ِ

َلس َب ُب
ا َّ

راض اڑل ّتي
اَللّواز ُِم َواڑلأْ َ ْغ ُ

قوم
َي ْح ُ
تاجها ڑالإْ ِ ْنسانُ ڑالَّذي َي ُ
يخ
بِ ِر ْح َل ٍة إلى كَ ْوكَ ِ
ب اڑلمْ َ ّر ِ

َلس َب ُب
ا َّ

راض َ :المْ َر َهم ا ڑ لْواقيَ ،ب ْد َلةُ اڑ ْلفَضا ِء ،قَناني ٍ
قا ئِ َم ُة ا ڑللَّوا ز ِِم و ا أْ َ
ار ٌة
ڑل ْغ ِ
ماءَ ،نظّ َ
ْ ُ
س.
ذاء ُم َج َّف ٌف ،كُ َر ُة ق ََد ٍم ُ ،أ ْس
جني لِل َّت َن ُّف ِ
طوانات ُأ ْك ُس ُ
ُ
باس ا ڑ ل َْب ْح ِرِ ،غ ٌ
َش ْم ِس َّيةٌ  ،لِ ُ
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ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
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املرحلة الثالثة :تطبيق املعرفة
مقترح للمعلّم

الهدف من هذه املرحلة هو فحص مدى فهم التالميذ للمعرفة املكتسبة وتطبيقهم لها ،وذلك
النهائية
لكل سؤال ،مراجعتها وتنقيحها ،وتنظيم الصيغة
من خالل البحث عن إجابة مالئمة ّ
ّ

قصير ،على لسان سبوك  -الزائر الغريب ،يوثِّق من
نص
لإلجاباتُ 9.يعرض أمام التالميذ ٌّ
ٌ

عرض لثالثة أسئلة ،تتطلّب من التلميذ مهارة تطبيق
النص
ٌ
خالله ً
جزءا من رحلته .يلي هذا ّ

املهمة.
املعرفة التي اكتسبها خالل هذه ّ

مالحظة :ينبغي للتلميذ أن يقوم – أثناء عمله  -مبراقبة أدائه ،وذلك عن طريق املئشار الذي ُأ ِع َّد
لهذا الغرض (مرفق ص.)16.
املعد لذلك
املهمة بتقييم أداء التالميذ من خالل املئشار ّ
يقوم املعلّم في نهاية ّ
(املرفق ص.)15-14 .

املهمة للمعلّم.
في النهاية ،يس ِّلم التلميذ ّ
يتطرق املعلّم إلى جميع مراحل التنفيذ لدى كلّ تلميذ،
من ّ
املهم أن ّ
وأن يفحص مستوى أدائه فيها.

9

12
12

توضيحي (لإلجابة).
احملبذ تخصيص صفحة لكلّ سؤال مع إجابته ،كذلك باإلمكان إضافة رسم
من ّ
ّ
ض
كَ ْوكَ ُب ا أْ َڑل ْر ِ

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
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املرحلة الثالثة :تطبيق املعرفة
هام لِل َّتالمي ِذ
َم ُّ

روف ا حْ َ
ا ِ ْس َت ِع ْن مِ َب ْع ِر َفتِ َك َح ْو َل ُظ ِ
يخَ ،و َأجِ ْب َع ِن اڑلأْ َ ْسئِ َل ِة اڑل ّتالي ِة:
ڑليا ِة َعلى كَ ْوكَ ِ
ب اڑلمْ َ ّر ِ

ض َج ٌ
ميل َو ُم َت َن ِّو ٌع .
هاي ِة ر ِْح َلتِ ِه إلى كَ ْوكَ ِ
ضَ ،و َصفَه سبوك قائِ اًل" :كَ ْو كَ ُب اڑ لأْ َ ْر ِ
ب ا ڑ لأْ ْر ِ
في نِ َ

وم إلى ِق ْس َمينْ ِ  :اَلل ُ
َّيل
حا َلةُ ا ڑلطَّ ْق ِ
وي ْق َس ُم اڑل َْي ُ
طار َت َتسا ق َُط َأ ْحيا ًناُ .
س في ِه ُم ْن ِع َشةٌ َ ،ل ِك َّن ا ڑ لأْ َ ْم َ
َّيل ق ََم ٌر ِ
واح ٌد".
هارَ ،و َيظْ َه ُر في ا ڑلل ِ
َو ا ڑل َّن ُ

ض ُم َت َن ِّو ًعا؟
• لمِ اذا ا ْڑع َت َب َر سبوك كَ ْوكَ َب اڑلأْ َ ْر ِ
ب
يخ بينما َت َتساق َُط َعلى كَ ْوكَ ِ
طار َعلى كَ ْوكَ ِ
• َر ْغ َم ُبرو َد ِة اڑلجْ َ ِّو ،ال َت ْس ُق ُط اڑلأْ َ ْم ُ
ب اڑلمْ َ ّر ِ
ض .لمِ اذا؟
اڑلأْ َ ْر ِ
• لمِ اذا َ
َّيل َيظْ َه ُر ق ََم ٌر ِ
واح ٌد"؟
قال سبوك" :في اڑلل ِ

ا ِ ْن َت َه ْت ُم ِه َّم ُت َك.

راج َع ِة َم ِ
راح ِل َع َم ِل َك كُ ِّلهاَ ،و َس ِّل ْمها لِل ُْمع ِّل ِم.
ق ُْم بمِ ُ َ
شار.
س َأ ْن مَ ْتأل اڑلمْ ِ ْئ َ
ال َت ْن َ

ڑلص ِّف.
ب اڑلطَّ ري َق ِة اڑلَّتي ا ْڑخ َت ْر َتها َأ ْن َت َو ُز َم ُ
ڑلص ِّف؛ بِ َح َس ِ
ا ِ ْس َت ِع ّد لِ َع ْر ِ
ض اڑلمْ ُ ْن َت ِج َ
الؤ َك في ا َّ
أمام ا َّ

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
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ّ
ّ
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مئشار تقييم املعلّم ألداء التلميذ
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التمرين

مهارات

 5درجات

 3درجات

درجة واحدة

 0درجات

املرحلة األولى:
جمع املعلومات -
مهام للتالميذ.
ّ
تعرف
(التمرينّ :
على كوكب
األرض)

البحث في
املصادر وجمع
املعلومات.

استعان التلميذ
مبصدرين على
األقلّ .

استعان
التلميذ مبصدر
واحد.

اعتمد التلميذ
على معرفته
السابقة /أو
معرفة غيره.

بأي
لم
يستعن ّ
ْ
مصدر.

املرحلة األولى:
جمع املعلومات -
مهام للتالميذ.
ّ
(التمرين :طرح
أسئلة)

صياغة أسئلة.

كتب التلميذ 3
أسئلة لها
صلة
باملوضوع.

كتب التلميذ
سؤالني لهما
صلة
باملوضوع.

كتب التلميذ
اً
واحدا له
سؤال
ً
صلة
باملوضوع.

أي
لم يكتب ّ
سؤال ،أو كتب
أسئلة ال صلة لها
باملوضوع.

املرحلة األولى:
جمع املعلومات
مهام للتالميذ.
 ّ(التمرين:
املالحظة بعد طرح
األسئلة)

حتديد اإلجابات
ِ
املناسبة لألسئلة.

كتب التلميذ
 3إجابات
تستوفي
األسئلة التي
اقترحها.

كتب التلميذ
إجابتني.

كتب التلميذ
إجابة واحدة.

لم يكتب التلميذ
ّأية إجابة ،أو:
ما كتبه ال عالقة
له باألسئلة
وباملوضوع.

املرحلة الثانية:
مقارنة املعلومات
مهام للتالميذ.
 ّ(التمرين :كتابة
ثالثة ظروف
مختلفة بني
واملريخ)
األرض ّ

مقارنة
معلومات.

كتب التلميذ
إجابة كاملة
( 3أوجه
اختالف).

كتب التلميذ
جزئية.
إجابة
ّ

كتب التلميذ
جزئية،
إجابة
ّ
تطرق إلى
لكنه ّ
جانب واحد.

لم يكتب التلميذ
ّأية إجابة ،أو:
ما كتبه ال عالقة
له باألسئلة
وباملوضوع.

املرحلة الثانية:
مقارنة املعلومات
مهام للتالميذ.
 ّ(التمرين :ملء
اجلدول)

تطبيق معرفة،

تصنيف ،إعطاء
تفسير.

كتابة  4أمثلة
صحيحة
وإعطاء شروح
صحيحة.

كتابة  3أمثلة
صحيحة
وإعطاء
شروح
صحيحة.

كتابة مثال
صحيح
أو مثالين
صحيحني مع
الشرح ،أو
كتابة أكثر
من مثالني
صحيحني مع
شروح خاطئة/
جزئية.
ّ

أي مثال
عدم كتابة ّ
صحيح ،أو أخطأ
في اجلميع.
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التمرين

مهارات

 5درجات

 3درجات

درجة واحدة

 0درجات

املرحلة الثالثة:
تطبيق املعرفة -
مهام للتالميذ
ّ
(التمرين :أجب
عن األسئلة).

املواد
تنظيم
ّ
وترتيبها.

قام التلميذ
بتنظيم
اإلجابات
واملواد بشكل
ّ
تام.
ّ

قام التلميذ
بتنظيم
اإلجابات
واملواد بشكل
ّ
جزئي.
ّ

بأقل
قام التلميذ ّ
ما ميكن من
تنظيم اإلجابات
واملواد ،أو:
ّ
لم يكن تنظيم
املعلومات
واضحا أو
ً
مفهوما.
ً

بأي
يقم التلميذ ّ
لم ْ
عمل.

عرض املنتج
أمام التالميذ في
معرض...،

قام التلميذ
بعرض املنتج
وشرحه بشكل
وتام.
واضح ّ

قام التلميذ
بعرض املنتج
وشرحه
بشكل
جزئي.
ّ

قام التلميذ
بعرض املنتج،
بأي
لكن لم يقم ّ
شرح.

بأي
لم يقم التلميذ ّ
عمل أو شرح.

أستنتج من خالل تقييمي هذا:

املهمة القادمة هي...
ّ
أن اخلطوات/املهارات التي يجب أن أتابع العمل فيها في ّ

املهمة القادمة هي...
ّ
أن اخلطوات/املهارات التي يجب أن أعمل على تطويرها في ّ

املهمة القادمة
ّ
أغيرها أو أن أمتنع عن العمل فيها بتاتا في ّ
أن اخلطوات/املهارات التي يجب أن ّ
هي...

هل هناك أسئلة تقييم َب َح ْث َت عنها ولم جتدها في هذا النموذج؟ نعم /ال
للمرات القادمة؟
ما هي اقتراحاتك ّ

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ

ض
كَ ْوكَ ُب ا أْ َڑل ْر ِ

15

قييم اڑل ِّتلْمي ِذ أِ َلدائِ ِه
ِم ْئ ُ
شار َت ُ
َم ِ
راح ُل َت ْنفي ِذ اڑلمْ ُ ِه َّم ِة

صياغَ ةُ َأ ْسئِ َل ٍة ُم َت َن ِّو َع ٍة

اريخ
اَل ّت ُ

ذاتي لِلأْ َ دا ِء
َتقييم ّ

10

ِ
لومات
َال َْب ْح ُث في اڑلمْ َصا ِد ِر َو َج ْم ُع اڑلمْ َ ْع
جابات اڑلمْ ُ ِ
ِ
ناس َب ِة لِلأْ َ ْسئِ َل ِة
ديد اڑلإْ ِ
تحَ ْ ُ
ٍ
لومات
قار َنةُ َم ْع
ُم َ

تيبها
َت ْن ُ
ظيم اڑلمْ َوا ِّد َو َت ْر ُ
ض...
أمام اڑل َّتالمي ِذ ،في اڑلمْ َ ْع َر ِ
َطريقَةُ َع ْر ِ
اج َ
ض اڑل ِّن َت ِ

حد ما؛ الوجه العابس = لم أجنح في
املهمة؛ الوجه األوسط =
 10الوجه املبتسم =
املهمة إلى ّ
ُ
ُ
جنحت في ّ
جنحت في ّ
املهمة.
ّ

16
16

ض
كَ ْوكَ ُب ا أْ َڑل ْر ِ
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