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)الخاصة بالمتعلم( لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میداني فھم  المنطوق والتعبیر الشفوي نموذج  

 المؤشرات المعاییر الرقم
 المتعثر النامي المتمیز

   

1 

 وجاھة العرض

..االستھالل      

..وضعیة الجسم  سالمة 2     

..المناسب للمقام الصوتمستوى 3     

.االتصااللبصري 4 .    

    ..اإلشاراتواإلیماءات 5

...احترام زمن العرض  6     

..الثقة في النفس 8     

9 

 قیمة المحتوى

..للتعلیماتوللوضعیة ابة ستجاال     

..ةسبتكالمف المعطیات یظتو 10     

..القوالب اللغویة المناسبة  للمقام فیظتو 11     

..تضمین قیم متعلقة بالوضعیة 12     

13 

 التحكم في الموضوع

..احترام  الجانب المنھجي     

..تناسب اللغة مع الموضوع والمستقبلین  14     

..عدم تناقض الطرح 15     

..سالمة اللغة من حیث البنیة والتوظیف 16     

17 

 اإلبداع

 

...)..خریطة ، رسم، صور، جھاز ( استعمال سندات      

.. االستدالل 18     

.. اقترح حلول 19     

..ردود فعل مناسبة 20     

  صیغت المؤشرات في شكل مصادر لیتسنى للمعلم اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقیاس بما یتناسب وطبیعة الوضعیة والمتعلم، كما یمكن

  .أخرىاقتراح مؤشرات 
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 )الخاصة بالمتعلم(لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میدانفھم المكتوب  نموذجأ

یز المؤشرات المعاییر الرقم
تم

لم
 ا

ي
ام

لن
 ا

ثر
تع

لم
 ا

   

1 

 وجاھة العرض

.. االستھالل      

.. سالمة وضعیة الجسم 2     

..المناسب للمقام الصوتمستوى 3     

4 

واألداءالتحلیل البصري   

.. التمییزبینالحروفالمتقاربةفیالشكل     

..بعضالحروفوالكلمات)،حذف أو إضافةإبدال( عدم 5     

"..الطویلةوالقصیرة"المد  التمییزبینالحركات 6     

القمریة" ـ ال"الشمسیةو" ـ ال"التمییزبین 7 ..    

"..ھذا" مثل    عدمنطقالحروفالتیتكتبوالتنطق 8     

    ..التمییزبینیاءالمدواأللفالمقصورة 9

..نطقالحركاتعلىأواخرالكلماتبطریقةصحیحة 10     

..واإلشباعنطقالتنوینوالشدة 11     

..استخدامالتنغیمبطریقةصحیحة 12     

..المناسبة السرعة 13     

14 

 تمثیل المعنى

..إخراجالحروفمنمخارجھاالصحیحة     

..كاملةلغویة  قراءة وحدات 15     

..مراعاةعالماتالترقیم 16     

17 
 التمیز

..قوة التأثیرشد االنتباه و     

..جھورة الصوت 18     

صیغت المؤشرات في شكل مصادر لیتسنى للمعلم اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقیاس بما یتناسب وطبیعة 

.الوضعیة والمتعلم، كما یمكن اقتراح مؤشرات أخرى  
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)الخاصة بالمتعلم( لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میدان التعبیر الكتابي نموذجأ  

 المؤشرات المعاییر الرقم
 المتعثر النامي المتمیز

   

1 

 العرض 

    جمالیة اإلخراج -

رسم خطوطا وأشكاال ممّھدة للكتابـة - 2     

خط الحروف منفردة مع احترام مقاییس الكتابـة - 3     

الحرف في مختلف الوضعیات مع احترام مقاییس الكتابـةابة كت - 4     

استعماال سلیما  ،الشدة ،التنویناستعمااللحركات و المدود - 5     

6 

 الوجاھة 

.نقل كلمـات مألوفـة تتضّمـن الحروف المدروسة -     

إمالءمنظور(غیر المكتوبة نسخ الكلمات - 7     مع احترام مقاییس الكتابـة)

قصیرة الجمل النسخ الكلمات وعلىالبعدبینالكلمات عند  ة حافظالم- 8     

استعمال عالمات الترقیم - 9     

10 

 سالمة اإلنتاج

جملةاختار  من متعدد -     .جمالتعبرعمایرونھفیصورةمعطاة /

نجملیستعملونفیھاكلمةأوعبارةمعطاةیكوت - 11 .    

برصید مقدم جملإكمال معاني  - 12     

عدةصورتعبرعنقصة،ترتیب - 13     

جمل 6إلى  4إكمال فراغات لتشكیل نص یتركب من  14     

شخصیةما،أوجملتبینرأیھفیموضوعما إكمال 15     

16 

 اإلبداع

إرشاداتبسیطةبالترتیبحولموضوعماأوصورمعطاةبالترتیب،ةباكت     

المعطیاتھم شخصیةتشتمألإعدادبطاقة ھویة  17     

ألفاظ  عجممستعینینبم، دعوة نموذجلبطاقةتھنئةإنجاز  18     

التحیّة، الترحیب، الشكر، واالستحسان، االعتذار، : استخدام عبارات 19

.التھنئة  

   

    جمالیة الخط 20

صیغت المؤشرات في شكل مصادر لیتسنى للمعلم اشتقاق أفعال قابلة للمالحظة والقیاس بما یتناسب وطبیعة الوضعیة والمتعلم، كما *

.یمكن اقتراح مؤشرات أخرى  

 

مجال المواقف والقیم ومیدان الكفاءات العرضیة نموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویمأ  
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لرقما  
مجال القیم والكفاءات و 

 میدان الكفاءات العرضیة 

دالالتال  

 

 المتعثر النامي المتمیز

   

1 

 الھویة الوطنیة

    یقف للعلم باحترام 

    یتحدث بلغة عربیة سلیمة 2

    یفشي السالم والتحیة 3

    ینشد النشید قسما بشكل سلیم 4

األعیاد الدینیة والوطنیةیتفاعل معاحتفاالت  5     

    یحفظ سور القرآن المدروسة 6

ألحادیث النبویة المدروسةلل  یمتث 7     

8 

 المواطـنة

    یتعاون مع الغیر

التشاركيالعمل  یقبل على 9     

    یساھم في مختلف األنشطة الثقافیة 10

    ینتھج أسالیب الحوار 11

    یتحلى بالصدق 12

    یحافظ على البیئة 13

    ینضبط مع  اآلداب العامة 14

15 

 التفتح على العالم

    یتعایش سلمیا مع اآلخر

    ینبذ العنف 16

    یتقبل موقف  األقلیة في الفوج 17

    یقبل تداول القیادة في الفوج 18

    یمارس مبدأ الترجیح في الفوج 19

20 

 طابع فكري

الحروف اللغویة نطقا وكتابةیتحّكم في      

یبدي أفكارا متطابقة مع الوضعیات المقترحة  21

 علیھ
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    یعبر عن رأیھ بشكل صریح 22

    یبرھن على صحة رأیھ 23

24 

 طابع منھجي

    یختار المساعي المالئمة

    ینضبط مع الزمن المخّصص إلنجاز األنشطة 25

.یرتّب أفكاره 26     

    یساھم في تحضیر العمل 27

    ینظم العمل 28

    یؤدي الوظیفة المطلوبة استجابة للتعلیمات 29

30 

اجتماعي/شخصي. ط  

    ینجز العمل بطریقة فردیة

یساھم في األعمال الفوجیة والجماعیة في  31

 المدرسة
   

طرح التساؤالت داخل الفوجی 32     

    یستمع ألفكار األعضاء 33

    یساھم بالفكرة الخاصة 34

جاه اآلخریبدي عواطفھ تُ  35     

36 

 طابع تواصلي

    یكتب بخّط مقروء

    یطرح أسئلة قصد االستفسار 37

    یوّظف وسائل مختلفة للتواصل 38

    یتناول الكلمة أمام زمالئھ محترما آداب التدّخل 39

    یعرض المنتج بكیفیة مالئمة 40

  علیھا التعرف : یتم انتقاء دالالت المتابعة والتقویم الخاصة بالقیم والكفاءات العرضیة بعد:مالحظة ھامة

 . تذویتھا في وضعیات مختلفة ،جرأتھا خالل عملیة التعلم أ و

 




