
١                                                           )٨ -٥للصفوف ( وثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات
 

  

   

م٢٠١٨سبتمرب  م٢٠١٩ سبتمبرطبعة تجریبیة    

 وثيقة تقويم تعلم الطلبة
 مادة الرياضيات

)٨- ٥للصفوف (  



٢                                                           )٨ -٥للصفوف ( وثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات
 

  جدول احملتويات

  

   

  احملتويات
  املقدمة

  : التقويم املستمرالفصل األول
."عبارات أستطيع" :الثانيالفصل   

"عبارات أستطيع". لتوظيفلتوظيف  الدليل اإلرشادي :الثالثالفصل   

الرياضيات ةأدوات التقويم املستمر يف ماد: الرابعالفصل   

 : املالحقاخلامسالفصل 



٣                                                           )٨ -٥للصفوف ( وثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات
 

  :المقدمة

   ً ً  یعد التقویم عنصرا  فاعلیة العملیةمن عناصر العملیة التعلیمیة؛ فبواسطتھ یتم الحكم على  أساسیا

التعلیمیة وقدرتھا على تحقیق األھداف التربویة المنشودة، كما یتم عن طریقھ تحسین وتطویر عناصر 

 ً بیانات مھمة عن و مؤشرات لما یوفره من معلومات وما یقدمھ من العملیة التعلیمیة المختلفة نظرا

  العناصر.جوانب القوة ونقاط الضعف في ھذه 

ً  یُعدّ تعدد أنماط التقویم التربوي إال أن التقویم المستمر ورغم    لما یشكلھ  من أبرز ھذه األنماط نظرا

فمن أھمیة كبیرة في تطویر العملیة التعلیمیة؛ فھو یساعد الطالب في معرفة مدى تقدمھ  أولیاء  ویُعِرّ

بمستویات أداء أبنائھم، كما یزود المعلم بمعلومات مھمة حول مدى تحقیق طلبتھ لألھداف األمور 

فبذلك ھو یعمل على تفعیل الشراكة الحقیقیة التعلیمیة، ویساعده في تحسین أسالیب وطرق التدریس 

حقیق من أجل تبین جمیع الفئات المعنیة بتعلیم وتعلم الطلبة من خالل تكامل األدوار والمسؤولیات 

  الجودة في التعلیم.

م وھو نظام ١٩٩٨/١٩٩٩وزارة التربیة والتعلیم نظام التقویم المستمر منذ العام الدراسي وتطبق   

  یتسم بالتنوع واالستمراریة والشمول وتعدد أدوات التقویم مما یسھم في تجوید عملیة التعلم.

یلك إلى تطبیق نظام التقویم المستمر في أختي المعلمة ھي دل /والوثیقة التي بین یدیك أخي المعلم   

 ً ً  المادة التي تقوم بتدریسھا؛ فھي تقدم إطارا لمفھوم التقویم المستمر والمفاھیم المرتبطة  موجزاً  نظریا

ً أبھ، ومبادئھ و ً  سسھ، ومراحلھ وخطواتھ. كما أنھا توفر لك إطارا لكیفیة تنفیذ أدوات التقویم  مرجعیا

المستمر من خالل توضیح آلیات تنفیذ ھذه األدوات والمواصفات الفنیة الالزمة عند إعدادھا وتنفیذھا، 

 المادة تعلم الطلبة في لذا تعد وثیقة تقویم باإلضافة إلى آلیات رصد الدرجات وإعداد تقاریر األداء.

ً من األدوات المھمة في تطبیق الح الدراسیة  صة الدراسیة بفاعلیة، وإنجاح العملیة التعلیمیة، فكان لزاما

  حقق االستفادة المرجوة.الع علیھا وقراءتھا بإمعان لتُ علیك االطّ 

الع على ما ورد في الوثیقة العامة لتقویم تعلم االطّ  ، بضرورةأختي المعلمة /ونأمل منك أخي المعلم   

ترتبط بتقویم تعلم ، والتي عملیة تقویم تعلم الطلبةنظم ) من تشریعات وأسس ت١٢- ١الطلبة للصفوف (
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طلبتك في المادة الدراسیة، فھي بمثابة اإلطار العام الذي یحدد نظام تقویم تعلم الطلبة، ویحدد ضوابط 

أن تستفید من ھذه الوثیقة غایة . وذات العالقة بتقویم أدائھم الموضوعات، وغیرھا من ھمومعاییر نجاح

بداعاتك وإویر قدراتك وصقل مھاراتك في تجوید عملیة التقویم، وأن تضیف من خبراتك االستفادة لتط

المحددات والضوابط المعتمدة في الوثیقة  إطارفي  ما یساعدك على سھولة التطبیق ومرونة التنفیذ

  .العامة لتقویم تعلم الطلبة وھذه الوثیقة

المصطلحات المرتبطة بالتقویم  الفصل األولفصول حیث یتناول  خمسةھذه الوثیقة من  وتتكون

ً  ،المستمر تقاریر  والمبادئ العامة في التقویم المستمر، ومراحل وخطوات التقویم المستمر، وأخیرا

ویتضمن  ن عبارات أستطیع والدلیل اإلرشادي لھا. فیتناوال والثالث الثاني ینالفصلداء. أما األ

مواصفات امتحان نھایة الفصل ویم المستمر، وتوزیع الدرجات، والتعریف بأدوات التق الرابع الفصل

). ، ... الخالختبارات قصیرة (نماذج المالحق الخامسالفصل ، بینما یحتوي الدراسي األول والثاني.

  سائلین هللا سبحانھ وتعالى لك التوفیق والتیسیر.  
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  ٕاداریةمعلومات 

  م٢٠١٩ س�متربال�س�ة �رخي 

   )٨ – ٥الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( تعلم تقویم وثیقة في التعدیالت سجل

  

�رخي ال�س�ة 
  اجلدیدة

ال�س�ة �رخي   وصف التعدیالت
  املعد�

 /٢٠١٤  تقس�مي الوثیقة ٕاىل فصول  م٢٠١٨ٔ�كتو�ر
٢٠١٥  

 فربا�ر
  م٢٠١٩

تعدیالت يف الفصول الثاين والثالث والرابع 
  واخلامس 

ٔ�كتو�ر 
  م٢٠١٨

س�مترب 
  م٢٠١٩

تعدیالت يف الفصول الثاين والثالث والرابع 
ٕ�ضافة التقومي املتعلق �لصفني السابع واخلامس 

  والثامن.

فربا�ر 
  م٢٠١٩
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  جدول احملتويات

  

  

 الصفحة  احملتويات
  ٣  املصطلحاتأولًا: 
  ٣ التقويم املستمر       
  ٣ مفهوم التقويم املستمر أ)               
  ٣  التكويين (البنائي)  التقويمب)                

  ٤  ت) التقويم اخلتامي               
  ٦  العالقة بني التقويم التكويين والتقويم اخلتامي كمكونني للتقويم املستمر               

  ٦ الذاتيالتقويم        
  ٦ األقران تقويم       
  ٦  ملف أعمال الطلبة       
  ٧  الفحص والتدقيق       

  ٧  )١٢ -١(املستمر الفحص والتدقيق        
  والتدقيق املستمرأهداف الفحص              
  

٧  
  ٨ الفحص والتدقيق النهائي للصف الثاني عشر     
  والتدقيق النهائيأهداف الفحص             

 
٨  

  ٩  مبادئ عامة يف التقويم املستمرثانيا: 
  ١٠ وخطوات التقويم املستمر ثالثا: مراحل

   )الوصفية(والتقارير  تقارير األداءرابعا: 
 

١٣  
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  المصطلحات أوًال:

  (Continuous  Assessment)التقویم المستمر  - 

  مفھوم التقویم المستمر:  )أ

ھو التقویم المنظم خالل مسار عملیتي التعلیم والتعلم، الذي یھدف إلى تشخیص مواطن القوة    

والضعف في أداء المتعلمین واالرتقاء بأدائھم، وتفعیل " مبدأ المتعلم محور العملیة التعلیمیة"، والتركیز 

ا المختلفة وتنمیة القدرات على عملیة التعلم من خالل تكامل المھارات والمعارف والمعلومات وتطبیقاتھ

، وتحدید الصعوبات التي یواجھھا كل ه بمجموعة من المھارات والكفایاتالعقلیة العلیا للمتعلم وتزوید

منھم أثناء عملیة التعلم، واتخاذ ما یلزم من أسالیب العالج، ومساعدة المتعلم في التعرف على قدراتھ 

ووسائل تحسینھا إلى أقصى حد ممكن، ومن ثَم إصدار حكم واقعي مكاناتھ وتنمیتھا واقتراح سبل إو

یحدد مستوى أداء الطالب في نھایة كل صف دراسي، كما أن ھذا النوع من التقویم یسھم في الكشف 

المنھج، طرق وأسالیب التدریس و أداء المعلم،..  (عن جوانب القوة والضعف في البرنامج التعلیمي

خر ھ وتعدیلھ وتطویره ویتضمن التقویم المستمر نوعین یكمل أحدھما اآلالخ) بغرض مراجعة مكونات

  ھما: 

  : (Formative Assessment)  (البنائي) التقویم التكویني   )ب

و یھدف إلى تزوید المعلم والمتعلم بنتائج األداء  الیومیة،ھو التقویم الذي یالزم عملیة التدریس 

نواحي القوة والضعف، ومدى تحقیق أي أنھ یستخدم لتعرف  التعلیمیة،وذلك لتحسین العملیة  ؛باستمرار

واالستفادة من نتائج التقویم ومن التغذیة الراجعة في تعدیل المسار نحو تحقیق ھذه األھداف،  األھداف،

فھو جزء ال یتجزأ من عملیة التدریس والتعلم وبذلك یسھم في عملیة تحسین  وتطویر عملیة التعلیم

 التعلم كما یطلق على ھذا النوع من التقویم التقویم من أجل .التغذیة الراجعةالتعلم من خالل توفیر 

Assessment for learning      ً بمھارات ، فإن ھذا النوع من التقویم یتطلب أنشطة متعلقة وإجرائیا

وأھداف المادة، من أجل التعرف على مستوى الطالب، وإعطائھ التغذیة الراجعة المناسبة، بحیث یتم 

تعزیز جوانب القوة لدیھ، ومعالجة جوانب الضعف، بالطریقة المناسبة التي یراھا المعلم في إطار 

  ي االنتباه إلیھ:. ومما ینبغ وتنویع طرق التدریس، وال یھدف لرصد الدرجة بشكل نھائي تطویر
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التقویم التكویني كأداة بحث للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مدى تعلم  استخدام -

وماذا یحتاجون من أجل التغلب على الفجوة بین مستواھم الحالي وما  ،عملھوما یستطیعون  الطالب

  ھو متوقع منھم ومطلوب تحقیقھ من األھداف والمخرجات التعلمیة.

 التعلیم بتفریدیقوم ویمكن للمعلم أن  .الضعاف في التحصیل أثناء تنفیذ الدرس الطلبةالتركیز على  -

مھمات تعلیمیة تتناسب مع حاجاتھ، وقدراتھ الخاصة، ومستویاتھ المعرفیة بحیث یندمج الطالب في 

والعقلیة، ونمط تعلمھ لتحقیق األھداف، من خالل األنشطة أو طریقة التدریس أو األدوات والمواد 

  راسي.للتعلم والتقدم في تحصیلھ الد وبذلك یتم إتاحة الفرصة لكل طالب ؛الخ  ...لیمیةالتع

شراكھم في تعلمھم مما یؤدي إلى إللتعلم و توظیف التقویم التكویني إلثارة دافعیة الطلبة والتزامھم - 

  تغییر ثقافة المتعلم نحو تحقیق النجاح في تعلمھ.

في تحقیقھم ألھداف  تیة بما یتناسب مع مستویات الطلبةالتنویع في تدریبات األنشطة والواجبات البی -

ویتم تدریجیا رفع مستوى ھذه األنشطة  الدرس ، بحیث یكلف كل طالب بإعداد ما یتناسب مع مستواه،

حراز التقدم في تعلمھ لیصل في إمن خالل تقدیم الدعم الالزم ومساعدتھ على  ،مع تحسن أداء الطالب

  .قا في خطة التحضیروالتخطیط لھا مسب النھایة إلى مستوى األداء المطلوب تحقیقھ 

  .وعدم االكتفاء بالتصحیح وإعطاء الدرجة ألعمال الطلبة، المباشرة تقدیم التغذیة الراجعة -

  )Summative Assessment( (التجمیعي) التقویم الختامي  )ت

صدار حكم على مدى نجاح المتعلم في استیفاء إھو التقویم الذي یھدف لقیاس تعلم الطلبة أي   

التقویم لقیاس أھداف / مخرجات التعلم بنھایة تدریس وحدة معینة أو مجموعة دروس أو معاییر 

ویستخدم إلعطاء الدرجة  ،مخرجات تعلم محددة خالل الفصل الدراسي أو بنھایة الفصل الدراسي

ة و المرحلأالنھائیة لقیاس األداء ولتوفیر بیانات ومؤشرات  التخاذ القرار لنقل المتعلم لمستوى جدید 

صحة وموثوقیة التقویم الختامي ذات أھمیة  تُعدّ التالیة من التعلیم أو تخرجھ من التعلیم المدرسي، وبذلك 

فھو یصمم لتقدیم الدلیل للطالب وولي أمره وغیرھم من التربویین عن المستوى التحصیلي  ؛قصوى

ُ والحقیقي للطالب،  ھذه المؤشرات على ھیئة درجات أو رموز أو تقاریر تشیر إلى مستوى جودة  دمقَّ ت
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یسمح باستخدام أدوات تقویم  )Assessment of learning( لدى الطالب. والتقویم الختامي التعلم

وبذلك فھو یوفر معلومات ذات قیمة تشخیصیة وبنائیة  ،متنوعة لقیاس أھداف / مخرجات التعلم المحددة

  .لبلتعلم الطا

وإجرائیا، فإن ھذا النوع من التقویم یتطلب أنشطة تقویمیة متعلقة بمھارات وأھداف المادة، من 

تعكس مستوى تحصیلھ الدراسي لمخرجات  مستواه، إذورصد درجة  الطالب أجل قیاس مدى تعلم

  :ھنا إلى ما یأتي ینبغي التنبیھووال یعاد تطبیقھ إال بعذر مقبول.  المادة،التعلم / أھداف 

وات التقویم المتنوعة المحددة یتم تنفیذ تقویم التعلم للمخرجات أو األھداف التعلیمیة للمادة باستخدام أد -

  .الوثیقةفي 

  .المستمرالمعلم لنفسھ خطة لتنفیذ ھذا النوع من التقویم  عدّ ال بد أن یُ  -

، عذر رسميبعلى الطالب نفسھ بعد تنفیذھا إال من التقویم  أدوات ھذا النوع تطبیق بإعادةال یسمح  -

  .الصدق والثبات والموضوعیةوالبد أن تعد وتنفذ بصورة تضمن تحقیق 

د عند كل تسجل الدرجة التي یحصل علیھا كل طالب في ھذه المرحلة في سجل الدرجات الموجو -

لالستفادة من المالحظات الواردة فیھا، ثم تعاد للمعلم لحفظھا في ملف لطالب معلم، ثم تسلم األداة إلى ا

  .الطالب

إلى المعلومات التي یحصل علیھا عن  باإلضافةالختامي  في ضوء مؤشرات التقویم –یقوم المعلم  -

   .مالمتنوعة بھدف تحسین وتطویر التعل واإلثرائیةبإعداد الخطط العالجیة  – الطالب من التقویم التكویني

عاییر كل أداة تقویمیة منذ بدایة مبھا، وون ضرورة إعالم الطلبة بآلیات التقویم واألدوات التي سیقوم -

   الفصل الدراسي.
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  :العالقة بین التقویم التكویني والتقویم الختامي كمكونین للتقویم المستمر 

والتقویم  التقویم التكوینيیمكن وصف عملیة التقویم المستمر للطلبة على أنھا مزیج من 

 إلى االستفادة من التغذیة الراجعة في بناء مھارات التعلم وتطویر التقویم التكویني یھدف الختامي. حیث

وتمكینھم من المعلومات والمعارف والمھارات الالزمة لتحقیق  الطلبة،أداء مستویات  وتحسین

التقویم الختامي للحكم  ویھدف دریس الیومیة.الدراسیة خالل عملیة الت مخرجات/ أھداف تعلم المادة

  على مدى التعلم. ویوضح الشكل اآلتي ھذه العالقة:

  
 

 

  

  :(Self- assessment) التقویم الذاتي 

وإصدار أحكام تتعلق بمدى  أعمالھم،مشاركة الطلبة في تحدید مستویات ومحكات بغرض تطبیقھا على 

 (من خالل تفعیل عبارات استطیع)تحقیقھم لھذه المحكات والمستویات 

  : (peer - assessment)تقویم األقران - 
قیام جماعة صغیرة غیر متجانسة من المتعلمین بالتعاون الفعلي لتقویم عمل أنجزه أحد أعضائھا أو 

وذلك لتحقیق ھدف أو أھداف مرسومة في إطار اكتساب معرفي أو اجتماعي یعود  أخرى،مجموعة 

  .ھملعلیھم جماعة وأفرادا بفوائد تعلیمیة متنوعة أفضل مما یعود علیھم من خالل تقویم المعلم 

  : (Portfolio)  ملف أعمال الطالب - 
 المتنوعة، التيھو عبارة عن ملف وثائقي یتم فیھ حفظ نماذج من األنشطة الصفیة وأعمال الطالب     

 أو أھدافتم تقییمھا من قبل المعلم والتي تشیر إلى مستوى أدائھ وتوضح مدى اكتسابھ للمخرجات 

مع تحدید ملف واحد لكل طالب في جمیع المواد  مدرسةفي أي مكان في الالتعلم، ویحفظ ھذا الملف 

ھذا الملف مرجعا للمعلم ولمدیر المدرسة ولولي األمر، ولغیرھم من المتابعین  الدراسیة، ویعتبر

 التقومي املس�متر طوال العام ا�رايس
 التقومي التكویين لٔ�هداف ٔ�و ا�ر�ات التعلميیة

 التقومي اخلتايم لٔ�هداف ٔ�و ا�ر�ات التعلميیة املنهتیة
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لمستوى الطالب وبیان مدى تقدم تعلمھ، مع ضرورة اطالع ولى األمر على ھذا الملف مرة واحدة على 

  .األقل شھریا

  : ( Moderation ) والتدقیقالفحص  -

ق السلیم ألدوات التقویم یعرف الفحص والتدقیق بأنھ عملیة المتابعة التي تتم للتأكد من التطبی   

، ومصداقیة الدرجات المعطاة للطلبة في ضوء المعاییر والمواصفات الفنیة الواردة في وثائق المستمر

  .الى  : الفحص والتدقیق المستمر ، والفحص والتدقیق النھائي الطلبة، وینقسمتقویم تعلم 

  

  

  

  ):١٢ -١الفحص والتدقیق المستمر (

ھو عملیة المتابعة المستمرة خالل العام الدراسي التي تتم للتأكد من تطبیق المعلمین ألدوات التقویم    

یضمن الموضوعیة والمصداقیة في تقییم أداء جمیع الطلبة وفق الضوابط  وثابتا،تطبیقا دقیقا 

ذ الفحص والتدقیق ینف .والمواصفات الفنیة الواردة في وثائق تقویم تعلم الطلبة في المواد الدراسیة

المدرسة أو المعلم األول أو المشرف أو عضو التقویم في المدیریة  قِبل المعلمین داخلالمستمر من 

  التعلیمیة بالمحافظة أو في المدیریة العامة للتقویم التربوي.

  :المستمرأھداف الفحص والتدقیق 

  :) إلى١٢ – ١یھدف الفحص والتدقیق المستمر طوال العام الدراسي للصفوف (

    .التأكد من التطبیق السلیم ألدوات التقویم المستمر لضمان الدقة والثبات . ١

  .التأكد من فھم المعلمین لعملیة التقویم المستمر واّطالعھم على وثائق التقویم . ٢

 .تقدیم المقترحات الخاصة بمعالجة أوجھ القصور في التقویم . ٣

  

قالفحص والتدقی

النھائي المستمر
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   .في تقویم تعلم الطلبة متابعة خطة المعلم . ٤

  .یقوم بھا المعلمون لتقویم أداء الطلبة التيتطویر الممارسات  . ٥

  .تطویر فھم المعلمین لمعاییر التقویم في أدوات التقویم المختلفة . ٦

  .للطلبة المعطاةالتأكد من مصداقیة وموضوعیة الدرجات  . ٧

  :الفحص والتدقیق النھائي للصف الثاني عشر

المتابعة التي تتم في نھایة كل فصل دراسي للتأكد من تطبیق یقصد بالفحص والتدقیق النھائي عملیة    

معلمي الصف الثاني عشر أدوات التقویم المستمر بصورة صحیحة وفق المعاییر والمواصفات الفنیة 

في وثائق تقویم تعلم الطلبة في المواد الدراسیة، وتنفذ من قبل المحافظات التعلیمیة بإشراف  لھا الواردة

     .التربوية للتقویم المدیریة العام

  :النھائيأھداف الفحص والتدقیق  

   :إلىیھدف الفحص والتدقیق النھائي 

المستمر االطالع على ملفات أعمال الطلبة والتحقق من توافر األدلة على أدوات التقویم  . ١

    .دراسیةفي وثیقة تقویم تعلم الطلبة في كل مادة  المحددة

التحقق من مطابقة أدوات التقویم المستمر للمواصفات الفنیة والمعاییر الواردة بوثائق تقویم  . ٢

المصداقیة والعدالة في تقویم األداء على مستوى جمیع طلبة الصف الثاني  الطلبة لضمانتعلم 

  .عشر

  .لزمالتأكد من دقة رصد المعلم للدرجات وتعدیلھا إن  . ٣

تطبیق المعلمین ألدوات التقویم المستمر في االستمارة رصد المالحظات الفنیة الخاصة ب . ٤

  .المخصصة

االنماء المھني المقترحة للمعلمین في مجال التقویم التربوي في الجزء المخصص  نبرصد جوا . ٥

  .باالستمارة

   (انظر دلیل الفحص والتدقیق). 
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  :المستمرمبادئ عامة في التقویم : ثانیا

ینبغي من جمیع المعنیین في الحقل التربوي، أثناء تنفیذھم ومتابعتھم للتقویم المستمر، مراعاة ما 

  یأتي:

ممارسة عملیة التقویم بشكل مستمر أثناء التعلم الیومي، والعمل على تطویر مسار تعلم الطلبة  . ١

  بناء على ما یتم اكتشافھ من جوانب القوة والضعف لدیھم.

 التقویم بمخرجات أو أھداف التعلم الخاصة بكل مادة دراسیة.ربط عملیات  . ٢

إتاحة الفرصة للمعلم في توظیف أدوات التقویم المتنوعة والمحددة في وثیقة تقویم تعلم الطلبة  . ٣

 في كل مادة دراسیة بما یتناسب مع طبیعة كل مخرج من مخرجات التعلم.

 ماالبتكاریة، ومھاراتھ مالناقد، وقدراتھ مكرھوتنمیة ف الطلبةمراعاة جوانب التعلم المختلفة لدى  . ٤

 اإلبداعیة.

 المختلفة.في عملیات التقویم  والمتعددةاالستفادة من استراتیجیات التعلیم والتعلم المختلفة  . ٥

تشجیع التقویم الذاتي، وذلك بإتاحة الفرصة للطالب في تقویم بعض أعمالھ بنفسھ، والحكم على  . ٦

 اف ومخرجات الدرس أو وحدة معینة.مستوى أدائھ في اكتسابھ ألھد

وتطویر قدراتھم من خالل  دراسیا،مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة، مع االھتمام بالمجیدین  . ٧

 اإلبداع.أنشطة تساعدھم على اإلجادة و 

تقدیم المساعدة المناسبة للطلبة الذین لم یحققوا مستوى اإلنجاز المطلوب، ممن یعانون من   . ٨

 صعوبات في التعلم، أو طلبة التربیة الخاصة وفق معطیات كل حالة وظروفھا.

 تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة والمستمرة على أعمال الطالب ومشاركاتھ المتنوعة. . ٩

 تعلیم والتعلم.ارتباط التقویم بعملیتي ال . ١٠

االھتمام بتطبیق كل من التقویم التكویني (التقویم من أجل التعلم) والختامي (تقویم التعلم) بشكل  . ١١

  متوازن.

تفعیل دور األسرة في عملیات التوجیھ والمتابعة، وإشراكھا في تنفیذ البرامج اإلثرائیة  . ١٢

والعالجیة المقترحة، وتزویدھا بالمخرجات أو األھداف التعلمیة المطلوبة، وبمعلومات دقیقة 

 عن مدى تقدم أبنائھا وعن الصعوبات التي یواجھونھا.
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  المستمر:وخطوات التقویم  ثالثا: مراحل
  الطلبة أن تتبع اآلتي: تعلمالمعلمة،،، إنھ من الضروري عند قیامك بعملیة تقویم  المعلم. أختيأخي 

على درایة بأھداف المادة الدراسیة ألن ذلك ضروري  أن تكون كوذل للتقویم:التخطیط .  ١

األھداف الموجودة المخرجات/منك الرجوع إلى  ىویرج الفعال.للوصول إلى تحقیق التدریس والتقویم 

أن التخطیط ینبغي أن یراعي المعارف والمھارات والقیم  . كما(دلیل المعلم)الدراسيفي المنھاج 

الوقت نفسھ مراعاة الخبرات القدیمة والحالیة والقدرات  المنھج، وفيسیتم تغطیتھا في  واالتجاھات التي

  نك من:ویعتبر التخطیط أمراً مھما ألنھ یمكــّ  طالب.وإمكانات كل 

 الطلبة،، والبعد عن العشوائیة في عملیة تقویم تعلم مرتبطة بأھداف التعلمإعداد أنشطة  •

 للمخرجات.بحیث تكون ھذه األدوات مبنیة وفق األوزان النسبیة 

أنشطة تساعد على النمو المعرفي والمھاري وتمتاز في بعض  الطلبةالتأكد من إعطاء  •

  الطلبة.وتكون مناسبة لمستوى  البالغة، تتصف بالصعوبة واالبتكار والاألحیان بالتحدي 

في المخرج التعلمي  تقویمھ -التقویم التكویني – إلعادةوطالبة توفیر الفرص لكل طالب  •

 .الذي لم یحققھ

 .أدوات وأسالیب التقویماستخدام مجموعة متنوعة من  •

لتسلیم الطلبة أعمالھم مثل: المشاریع والتقاریر محددا تسلیم الطلبة استمارة تُحدد موعدا  •

، ویجب التأكید من أن جمیع أعمال أدوات التقویم الختامي لتقییمھااألعمال وغیر ھا من 

 .االمتحانات النھائیة الطلبة قبل أداء المعلم) تم االنتھاء منھا (تقویم

  
  

  
  
  
  



١١          الفصل األول: التقویم المستمر –) ٨- ٥(الطلبة مادة الریاضیات للصفوف وثیقة تقویم تعلم   

  الیومیة:الممارسة الطبیعیة الفعالة للتقویم أثناء تنفیذك لألنشطة الصفیة . ٢
اعتبارك  تضع فيینبغي أن یتم التقویم في الوقت المناسب أثناء العملیة التعلیمیة التعلمیة، على أن    

وطبیعة األھداف التي یتم تقویمھا عند تحدید وقت التقویم ونوعھ.  لبةبعض العوامل مثل استعداد الط

أو أھداف  اسیةدر أو وحدة معین ففي بعض الحاالت یتم التقویم بشكل ختامي؛ في نھایة موضوع

بینما في حاالت أخرى یتم التقویم لبعض مخرجات التعلم في مرحلة متقدمة من العملیة التعلیمیة  ،مكتملة

  التعلمیة ، مع األخذ في االعتبار استمراریة عملیة التقویم .

  وتسجیلھا بطریقة مناسبة ومقنعة: لبة.  الدقة في رصد مستویات الط٣
  إن رصد الدرجات وتسجیلھا یعتبر أمراً حیویاً كأساس لمساعدتك على:

 الطلبة.تحدید احتیاجات  •

 تقدمھم.بتغذیة راجعة عن مستوى  بةتزوید الطل •

 أبنائھم.تزوید أولیاء األمور بتقاریر تبین إنجاز  •

أدواتھ وطرائق التدریس البرنامج التعلیمي وتقویم فاعلیة إعطاء مؤشرات وبیانات تفید في  •

 .المستخدمة

وكذلك  ،وینبغي أن تكون عملیة رصد الدرجات وتحدید مستویات اإلنجاز سھلة وغیر معقدة •

من المھم أن تقوم برصد الدرجات ذات األھمیة والتي تعكس بوضوح ما حققھ الطالب من تعلم 

بیر من التدریب وتقدیم تغذیة راجعة ألعمال وفق معاییر واضحة ومحددة لألداء مسبوقة بكم ك

وحتى تكون األحكام حول مدى التقدم الذي یحققھ الطالب دقیقة وصادقة فإنھ من المھم  الطالب.

أن تتضمن معلومات تم جمعھا من خالل األنشطة الیومیة االعتیادیة ومعلومات من أدوات 

  التقویم.
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اآلخرین من خالل  أمورھم والمعلمینوأولیاء  للطلبةراجعة .  إعطاء تغذیة ٤
  تقاریر األداء:

وھذا بشكل تقلیدي ھو  الحسبان،بإنجازه في  الطلبةإن مصطلح "تقریر األداء" یتضمن وضع ما قام   

فھي تشكل أساساً للتحاور بین المدرسة وولي األمر . ولكن على  المدرسیة، وبالتاليھدف التقاریر 

 اریر األداء یمكن أن توظف بطریقة أشمل من خالل:   الرغم من ذلك فإن تق

حصول الطالب على مالحظات شفویة وكتابیة حول أعمالھم مما سیساعدھم على تقویم ما  •

 قاموا بھ حتى یكونوا مدركین لما یجب فعلھ أو یحتاجون إلیھ بعد ذلك.

توفیر معلومات واضحة حول اإلنجاز السابق لكل طالب ومدى التقدم الذي حققھ متضمنة نقاط  •

القوة والضعف لكي یستفید منھا المعلمون المعنیون بتدریس الطالب في المستقبل وذلك لتحقیق 

  مبدأ التواصل واالستمراریة في التعلیم والتعلم. 
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   )الوصفیةقاریر (والت تقاریر األداءرابعًا: 
  على النحو اآلتي: ، وذلكالطالب /یتم فیھا رصد مستوى أداء التلمیذ

  

  الصفوف

٤ – ١  

  

  التقریر

  تقریر وصفى أول في منتصف الفصل الدراسي األول.

  تقریر وصفى ثان في نھایة الفصل الدراسي األول.

 تقریر وصفى ثالث في منتصف الفصل الدراسي الثاني.

  ختامي لجمیع المواد بمستوى أداء التلمیذ في نھایة العام الدراسي.تقریر 

  الصفوف

 )١٢ -٥(  

  تقریر وصفى أول في منتصف الفصل الدراسي األول.

  تقریر بمستوى أداء الطالب في نھایة الفصل الدراسي األول.

 تقریر وصفى ثان في منتصف الفصل الدراسي الثاني.

 بمستوى أداء الطالب في نھایة العام الدراسي.تقریر ختامي لجمیع المواد 

یمنح الناجحون في الصف العاشر األساسي شھادة (الدراسة العامة للتعلیم 

  األساسي).

یمنح الناجحون في الصف الثاني عشر مؤھل "دبلوم التعلیم العام وما في 

 مستواه".
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   یأتي:ینبغي على المعلم االنتباه لھ ما  ومما 

  المختلفة.بحساب درجاتھ في أدوات التقویم  الفصل الدراسيیحدد إنجاز الطالب في نھایة   )أ

درجة  ، و النھایة  ١٠٠) ١٢- ١(  الدراسیة في الصفوفتكون النھایة الكبرى لجمیع المواد   )ب

  درجة. ٥٠الصغرى 

  مادة على النحو اآلتي: ال، في ) ١٢ – ١(توى الطالب في الصفوف یتم تحدید مس  )ج

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  المستوى  الرمز  الدرجة

  ممتاز  أ  ١٠٠ – ٩٠

  جید جدا  ب  ٨٩ – ٨٠

  جید  ج  ٧٩ – ٦٥

  مقبول  د  ٦٤ – ٥٠

  یحتاج إلى مساعدة  ھـ  ٥٠أقل من 



١٥          الفصل األول: التقویم المستمر –) ٨- ٥(الطلبة مادة الریاضیات للصفوف وثیقة تقویم تعلم   
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  الفحص والتدق�ق.

٢٠١٤/ 
٢٠١٥  

س�مترب 
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تعدیل عنوان الفصل يف الوثیقة ٕ�ضافة الصفني 
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 مقدمة

اسي األول للصفین الخامس والسادس. وھناك وثیقة منفصلة في مادة الریاضیات للفصل الدراسي الثاني خالل الفصل الدرمادة الریاضیات في  "أستطیع"تبیّن ھذه الوثیقة التطور الذي یحدُث في عبارات 
في مادة الریاضیات في كل صف  الطالبلدعم عملیة تقویم وتقییم التقدم الذي یحرزه طالب لل صدیقة التعلیمیة) معاییر نجاح (معاییر تحقیق األھداف  "أستطیع"وتمثل عبارات للصفین الخامس والسادس. 

 .بفعالیة داخل الغرف الصفیة" أستطیع"إرشادات تفصیلیة حول كیفیة استخدام عبارات  الدلیل اإلرشادي مجموعة أدوات التقویم والتقییم لمادة الریاضیات للصفین الخامس والسادستقدم  ومن صف إلى آخر.
  

  كما تتبع نفس بنیة الوحدة.للصفین الخامس والسادس، الدراسیة بالمحتوى الذي تغطیھ الكتب  "أستطیع"ترتبط عبارات 
  

 أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم:"عبارات 
  المعلِّم.  دلیلالخاصة بالمعرفة والفھم من كتاب  یةمیھداف التعلاألأستطیع" تتناول "تتضمن كل وحدة عبارات 

 
  الخاصة بحل المشكالت "أستطیع"عبارات 

وذلك الن التعلیم والتعلم في جمیع الوحدات ینبغي ان یرتكز على حل المشكالت من أجل  الخاصة بحل المشكالت لكل فصل دراسي بالكامل ولیس لكل وحدة، لألھداف التعلیمیة أستطیع""تم إعداد عبارات 
  . بفعالیةدعم تنمیھ مھارات المتعلمین 

" أستطیع"الخاصة بحل المشكالت وعبارات األھداف التعلیمیة ، مزیدًا من المعلومات لتوضیح التقدم والتطّور في والسادس: دلیل التوجیھمجموعة أدوات التقویم والتقییم لمادة الریاضیات للصفین الخامس تقدم 
  خالل الفصول الدراسیة والصفوف المختلفة.

  
وتسھیل العمل على تحقیقھا داخل الوحدة. الطالب فھم كل من ھذه العبارات على  ھذا لتسھیلاألحیان یكون  وفي بعض ،"أستطیع" عبارات من واحدةتتضمن العدید من األھداف التعلیمیة أكثر من عبارة 

اول كما تتن تعزیز وتوسیع المعرفة والفھم والمھارات. من أجلأكثر من مرة خالل الوحدات  مراجعتھااألھداف التعلیمیّة التي سیتم  لتعكسمتدرجة في التطور" ستطیعأ"وفي حاالت أخرى، ترد عبارات 
للصفین معاییر تحقیق األھداف التعلیمیة لمادة الریاضیات انظر  .الفصل دراسي للصف المعلم لذلك  دلیلجمیع األھداف التعلیمیّة الواردة في كتاب  فصل دراسيكل  بشكل كامل في " أستطیع"عبارات 

   .باألھداف التعلیمیّة "أستطیع"للحصول على مزید من المعلومات حول مدى ارتباط عبارات  ،اإلرشاديالدلیل  الخامس والسادس:
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  الصف الخامس، الفصل الدراسي األول

 المعرفة والفھم لكل وحدة

 معاییر النجاح: عبارات "أستطیع" األھداف التعلیمیة 
 نظام األعداد (األعداد الكاملة) ١

5Nn1  ّالصفر دون ما العدّ  ویستطیع ومتساویة ثابتة بخطوات وتنازلیًا تصاعدیًا یعد. 
 .الكاملة األعداد بخطوات تصاعدیًا أعد أن أستطیع •
 . الصفر دون مامتضمناً العد  ،الكاملة األعداد بخطواتنازلیًا ت أعد أن أستطیع •

5Nn2 أرقام ستة أو خمسة من الُمكّونة األعداد في رقم كلّ  یُمثِّلھ ما یعرف. 
 . أرقام خمسة من المكونة الكاملة األعداد في رقم كل قیمة أقول أن أستطیع •
 .أرقام ةتس من المكونة الكاملة األعداد في رقم كل قیمة أقول أن أستطیع •

5Nn3 في  ٥٦٩٣٨٧، مثالً: یكتب وآحاد وعشرات ومئات آالف إلى ملیون حتى عدد أي یجزيء
  .٧+ ٨٠+ ٣٠٠+ ٩٠٠٠+ ٦٠٠٠٠+ ٥٠٠٠٠٠صورة 

 . أرقام خمسة من المكونة الكاملة األعداد أجزيء أن أستطیع •
 . أرقامستة  من المكونة الكاملة األعدادأجزيء  أن أستطیع •

5Nn5 عن الناجم التأثیر ویفھم ١٠٠ أو ١٠ على ١٠٠٠٠ وحتى ١ من عدد أي ویقسم یضرب 
 .ذلك

 .أن أشرح إجابتيو ١٠٠ أو ١٠في  ١٠٠٠٠ حتىاألعداد الكاملة  ضربأ أن أستطیع •
 .أن أشرح إجابتيو ١٠٠ أو ١٠على  ١٠٠٠٠ حتىأقسم األعداد الكاملة  أن أستطیع •

5Nn6 ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ ألقرب أرقام أربعة من الُمكّونة الكاملة األعداد ّربأق أن أستطیع • .١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ ألقرب أرقام أربعة من الُمكّونة األعداد یقّرب. 

5Nn8 و>  العالمتین باستخدام ویقارنھا ملیون حتى األعداد یرتّب.> 
 .ملیون حتىأرتب األعداد الكاملة  أن أستطیع •
  .ملیون حتىلتوضیح ترتیب األعداد الكاملة  <و> استخدم العالمتین  أن أستطیع •

5Nn12 وأكملھا البیانیة التي تطابق األنماط الموضحة في المخططات العددیة المتتالیة أصف أن أستطیع • .ویكملھاالعددیة ات المتتالی إلى یتعّرف . 

5Nn13 ٢٠، ١٠، ٥تصاعدًیا أو تنازلیًا بمضاعفات األعداد المتتالیات العددیة وأكملھا للعد أستطیع أن استخدم  •  .١٠٠٠حتى  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یة ومضاعفات یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوج ،
١٠٠، ٥٠، ٢٥.  

 والطرح للجمع والكتابیة الذھنیة االستراتیجیات ٢

5Nc8  ّالطرح أو الجمع أجل من واآلحاد والعشرات والمئات باآلالف تنازلیًا أو تصاعدیًا یعد. 
  .٥، ثم ٢٠، ثم ٣٠٠، ثم أوالً  ١٠٠٠و ١٣٢٥مثالً: یجمع 

 للجمع بطریقة ذھنیة. واآلحاد والعشرات والمئات باآلالفأستطیع أن أستخدم العد  •
 للطرح بطریقة ذھنیة. واآلحاد والعشرات والمئات باآلالفأستطیع أن أستخدم العد  •

5Nc10 أرقام وثالثة رقمین من مكونة أعداد أزواج طرح أو لجمع مناسبة استراتیجیات یستخدم 
 ٤٥٫٩ ،٤٫٦+١٨٫٧مثال: ( دواح عشري رقم بھا وأعداد )٣٦-٤٢٣، ١٤٩+٦٤٩(مثال: 

 .الضرورة عند كتابیة مالحظات باستخدام) ١٦٫٣ –
 

 رقمین من مكونةكاملة  أعداد أزواج وطرح لجمعأستطیع أن اختار واستخدم استراتیجیة مناسبة  •
 . أرقام وثالثة

 منزلةبھا الكاملة على جمع وطرح أعداد  عداداأل وطرح جمعأستطیع أن أطبق فھمي الستراتیجیات  •
 عشریة واحدة.
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 معاییر النجاح: عبارات "أستطیع" األھداف التعلیمیة 
 الذھنیة. حساباتي أن أدون مالحظات لدعم  أستطیع  •

5Nc18 أرقام ثالثة أو رقمین من مكونة أعداد ثالثة من أكثر جمع حاصل یجد 
  .كتابیة طریقة باستخدام) ٩٥+١١٣+١٠٨+٩٩(مثال:

  .رقمین من مكونة أعداد ثالثة من أكثرلجمع  كتابیة طریقة استخدمأستطیع أن  •

 ضرب والقسمة االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة لل ٣
5Nc3 9( )×6(و )×5(و )×4( )×3(و )×2(حقائق الضرب والقسمة لجداول  أسترجعأستطیع أن  • )١٠×( جدولال حتى )٢(× جدولال من والقسمة الضرب حقائق یعرف×( 

 )×10(و
  )×٧(حقائق الضرب والقسمة لجدول  أسترجعأستطیع أن  •
  )×8(الضرب والقسمة لجدول  ائقحق أسترجعأن أستطیع  •

5Nc20 في أعداد مكونة من رقم  أرقام ثالثة من مكونة أعدادضرب لأستطیع أن أستخدم استراتیجیة مناسبة  • .واحد رقم من مكّونة أعداد مع أرقام ثالثة من مكّونة أعداد یقسم أو یضرب
 واحد. 

على أعداد مكونة من رقم  أرقام ثالثة من مكونة أعدادقسمة لأستطیع أن أستخدم استراتیجیة مناسبة  •
 . ملیات القسمة التي ینتج عنھا باقذلك عویشمل واحد، 

5Nc23 عملیات ذلك ویشمل واحد، رقم من مكّونة أعداد على أرقام ثالثة من المكّونة األعداد یقسم 
 ).٣٠ من أكبر لیست اإلجابات( باقٍ  عنھا ینتج التي القسمة

5Nc21 یضرب  ً  رقمین. من مكونة أعدادأزواج من ضرب ل مناسبة استراتیجیة أستخدم أن أستطیع • .رقمین من مكّونة أعداد في رقمین من مكّونة أعدادا

5Nc22  عشریة واحدة في أعداد مكّونة من رقم واحد،  منزلةیضرب أعداداَ مكّونة من رقمین بھا
 .٧ × ٣٫٦على سبیل المثال 

ً ضرب ل مناسبة استراتیجیة أستخدم أن أستطیع •  فيمنزلة عشریة واحدة  بھا رقمین من مكّونة أعدادا
 .٧ × ٣٫٦ المثال سبیل على واحد، رقم من مكّونة أعداد

5Nc25 أو) علیھ المقسوم ومضاعفات الضرب حقائق استخدام( التجمیع ینبغي كان ما إذا ما یقرر 
 .القسمة عملیات لحل) والتربیع التنصیف( المشاركة

 لعملیات القسمة.  مناسبة استراتیجیة اختار أن أستطیع •

5Nc26 على بناءً  القسمة، بعد األصغر للعدد أو األكبر للعدد الناتج تقریب ینبغي كان إذا ما یقرر 
 السیاق

 بباقي. أستطیع أن أشرح ما إذا كان ینبغي التقریب لألكبر أو لألصغر لناتج مشكلة قسمة لفظیة  •

5Nc27  یبدأ في استخدام األقواس لترتیب العملیات الحسابیة وفھم العالقة بین العملیات األربعة وكیفیة
  تطبیق القوانین الحسابیة في عملیة الضرب. 

  باستخدام مجموعة من استراتیجیات عملیة الضرب.لحسابات ا بینلعالقات لأستطیع أن أعرض فھمي  •

 والعوامل المربَّعة واألعداد المضاعفات ٤

5Nc4 شرحأو ١٠٠ وأ ١٠ وأ ٥أو  ٢ على القسمة تقبل ١٠٠٠ حتى األعداد كانت إذاما  أقول أن أستطیع • .١٠٠و ١٠و ٥و ٢ على القسمة قابلیة اختبارات ویطبّق یعرف 
 .السبب

5Nc5 ٦٠ حتى ٦ العدد مضاعفات إلى أتعرف أن أستطیع • .العاشر المضاعف حتى ٩و ٨و ٧و ٦ األعداد مضاعفات إلى یتعّرف. 
 .٧٠ حتى ٧ العدد مضاعفات إلى أتعرف أن أستطیع •
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 .٨٠ حتى ٨ العدد مضاعفات إلى أتعرف أن أستطیع •
 .٩٠ حتى ٩ العدد مضاعفات إلى أتعرف أن أستطیع •

5Nc6 عات یعرف  . 100 حتى المربعة األعداد أسترجع أن أستطیع • .١٠×  ١٠ حتى األعداد كل مربَّ

5Nc7 أجد عوامل األعداد المكونة من رقمین.  أن أستطیع • .رقمین من المكّونة األعداد عوامل یجد 

 األشكال واستخدام التفكیر المنطقي الھندسي  ٥
5Gs1 د  متساویة أو الضلعین متطابقة كانت إذا ویُصنِّفھا ویصفھا، المثلثات خصائص یُحدِّ

 .الضلعین متطابقة غیر أو األضالع
 .المثلثات خصائص أصف أن أستطیع •
 لتحدید نوع المثلث. المثلثات خصائصستخدم أ أن أستطیع •

5Gs2 ف  أجد خطوط التماثل في مختلف أنواع المثلثات. أن أستطیع • .المنتظمة المضلعات في والدوراني المنعكس التماثل إلى یتعرَّ

5Gs4 المثال سبیل على األبعاد، ثنائیة ورسومات شبكات من األبعاد الثالثیة األشكالصور یت 
 .مفتوح أو مغلق مكعب من مختلفة شبكات

 یالت من شبكاتھا وصورھا. المستط متوازیاتالمكعبات أو  إلى أتعرف أن أستطیع •

5Gs5 ف  .والبیئة األبعاد الثنائیة والرسومات األشكال في والمتوازیة المتعامدة الخطوط إلى یتعرَّ
 في األشكال والمخططات والبیئة.  المتوازیة الخطوطأحدد  أن أستطیع •
 والبیئة.  عامدة في األشكال والمخططاتالمت الخطوطأحدد  أن أستطیع •

 المكان والحركة ٦

5Gp1 األول الدائرة ربع في موضعھا ویحدّد اإلحداثیات یقرأ. 
  الشبكة على نقطة موضع لتحدید اإلحداثیات أعطي أن أستطیع •
 أستطیع أن أحدد نقطة بإحداثیات معینة على الشبكة.  •

5Gp2  األضالع، یتوقع أین سیكون المضلع بعد االنعكاس حیث یكون خط الِمرآة موازًیا ألحد
 ویشمل ھذا عندما یكون الخط مائًال.

  اإلنعكاس معنى أشرح أن أستطیع •
 .خط مرآة عمودي أو أفقي على ما شكل إنعكاس أعرض أن أستطیع •

5Gp3  بعد المضلعات أماكن ستكون أین ویحدّد مستقیم، خط بطول حركة أنھ على االنسحابیفھم 
 .نقلھا مطلوب ألشكال تعلیمات ویعطي ،االنسحاب

   االنسحاب معنى أشرح أن أستطیع •
 .الموقع الجدید لشكل ما بإنسحاب معلوم أعرض أن أستطیع •
 .خرآإلى  موقع معطىمن  تحرك لشكلاالنسحاب أصف  أن أستطیع •

 الكتلة ٧

5Ml1 لھا ویستخدمھا ویختارھا القیاسیة الوحدات یقرأ  والسعة والكتلة الطول وقیاس لتقدیر ویُسّجِ
   .الدقة من مناسبة لدرجة

 . بدقة الكتل وأسجل أقرأ وأن األنسب الوحدة باستخدام وأقیسھا الكتل أقدر أن أستطیع •

5Ml2  یحّول الوحدات المتریة األكبر إلى وحدات متریة أصغر (الوحدات التي بھا منازل عشریة
 غرام. ٢٦٠٠كیلو غرام تساوي  ٢٫٦)، على سبیل المثال إلى منزلة واحدة

عشري من وحدة الكیلو غرام إلى الغرام، على سبیل المثال كتابة  الممثلة بعددالكتلة أستطیع أن أغیر  •
 .غرامبال غرام كیلو ٢٫٦
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5Ml3 أستطیع أن أرتب الكتل المعطاة بوحدات مختلفة.  • .مختلفة بوحدات القیاسات یُرتِّب 

5Ml4 ب  العشریة إلى أقرب وحدة كاملة. أو األعداد باألرقام أستطیع أن أقرب الكتل  • .كاملة وحدة ألقرب القیاسات یُقّرِ

5Ml5 ر  أستطیع أن أحدد قیاسات الكتلة التي تقع بین تقسیمین غیر مرقمین.  • .ما میزان في مرقمین غیر تقسیمین بین تقع التي القراءة یُفّسِ

5Ml6  .مختلفة موازینعلى  الكتل أقرأ أن أستطیع • یقارن القراءات على موازین مختلفة . 

  الزمنیة والجداول لوقتا ٨

5Mt1 والشھور واألیام والساعات والدقائق الثواني( ویستخدمھا الوقت وحدات لىع یتعّرف 
 ).والسنوات

 . مختلفة سیاقات في المناسبة الوقت وحدات أستخدم أن أستطیع •

5Mt2 ٢٤ نظام تستخدم التي عقاربب والساعات الرقمیة الساعات باستخدام ویقارنھ الوقت یقرأ 
 .ساعة

 .ساعة ٢٤نظام  إلىساعة  ١٢ وقات من نظاماألأستطیع أن أغیر  •
 .ساعة ١٢  نظام إلىساعة  ٢٤ وقات من نظام األ أستطیع أن أغیر  •

5Mt3 ساعة.  ٢٤أستطیع أن أجد معلومات من الجداول الزمنیة التي تعرض الوقت في صیغة  • .ساعة ٢٤ نظام باستخدام الزمنیة الجداول یقرأ 

5Mt4 ساعة أو رقمیة ساعة باستخدام والساعات والدقائق بالثواني الزمنیة الفترات یحسب 
 .بعقارب

 والدقائق.ساعة بالساعات  ٢٤من األوقات بنظام أزواج أستطیع أن أجد الفترات الزمنیة بین  •

5Mt5 شھور في األیام معرفة باستخدام( واألسابیع باألیام الزمنیة الفترات لحساب تقویًما یستخدم 
 ).التقویم

من التواریخ في أزواج بین  الزمنیة الفترات لحساب) الروزنامة(المیالدي  تقویمالأستطیع أن استخدم  •
 نفس الشھر. 

 ) ١( والمحیط المساحة ٩

5Ma1 ھاویحسب المنتظمة وغیر المنتظمة المضلعات محیط یقیس . 
 أستطیع أن أجد محیط األشكال بالقیاس. •
 طول أحد أضالعھ.  تعرفأستطیع أن أحسب محیط شكل منتظم إذا  •
 محیطھ.  تعرفشكل منتظم إذا ضلع أستطیع أن أحسب طول  •

5Ma2 أستطیع أن أحدد أنماط بین مساحة شبكة بالسنتیمترات المربعة وبین صفوفھا وأعمدتھا.   • ).٢سم( المربعة بالسنتیمترات قیاسھا یتم التي المساحة یفھم 

 المتتالیة العددیةواألعداد  ١٠

5Nn9 أستطیع أن أضع األعداد الموجبة واألعداد السالبة بالترتیب الصحیح على خط األعداد.  • .الحرارة ومقیاس األعداد خط على والموجبة السالبة األعداد ویقارن یرتّب 

5Nn10 البدایة حرارة درجة انخفاض أو ارتفاع بعد الجدیدة الحرارة درجة ستكون ماذا أقول أن أستطیع • .الحرارة درجة في االنخفاض أو االرتفاع یحسب 
 . السالبة أو الموجبة

5Nn12 ثابت الخطوة حجم یكون ال عندما وأكملھا العددیة المتتالیة أصف أن أستطیع • .ویكملھاالعددیة ات المتتالی إلى یتعّرف . 
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 . أشكالتالیة تكون مطابقة لمت عندما وأكملھا العددیة المتتالیة أصف أن أستطیع •

5Nn13 وحتى ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥ ومضاعفات والزوجیة الفردیة األعداد إلى یتعّرف 
١٠٠٠. 

 . زوجیًا أم فردیًاعدداً  حسابیة مسألةناتج  كان إذا ما أقول أن أستطیع •
 األعداد ومضاعفاتالمجموع والفرق  حول) عامة عبارات( دائًما صحیحة عبارات أكون أن أستطیع •

 .والفردیة الزوجیة األعداد ومضاعفات الجمع عملیات حول عامة عبارات یكّون 5Nn14 .بینھا والفرق والفردیة الزوجیة

 األعداد العشریة ١١

5Nn4  یستخدم الترمیز العشري ألجزاء العشرة وأجزاء المائة ویفھم ما یمثلھ كّل رقم. مثالً: فھم
  ).٠٫٠٣من المائة ( ٣تعبر عن  ٧٦٫٨٣في  ٣أن الرقم 

 .وأكتبھا المئةأجزاء و العشرة بأجزاء العشریة األعداد أقرأ أن أستطیع •
 .العشریة العالمة بعد رقمین حتى العشري العدد في رقم كل قیمة أقول أن أستطیع •

5Nn7  یقّرب العدد الذي یحتوي على منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین إلى أقرب عدد
 كامل.

 ألقرب عدد كامل. بعد العالمة العشریة رقم واحد من العشریة المكونة األعداد أستطیع أن أقرب  •
 ألقرب عدد كامل.بعد العالمة العشریة رقمین من المكونة العشریة األعداد أستطیع أن أقرب  •

5Nn11 
یرتّب األعداد التي تحتوي على منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین ویقارنھا 

 ین > و<.باستخدام العالمت
 

 العشریة العالمة رقم واحد بعد من المكونة العشریة األعداد أرتب أن أستطیع •
  العشریة العالمة رقمین بعد من المكونة العشریة األعداد أرتب أن أستطیع •
 أن أستطیع العشریة العالمة رقم واحد أو رقمین بعد من المكونة العشریة األعداد أرتب أن أستطیع •

 رقم واحد أو رقمین بعد المكون من األكبر أو األصغر العشريالعدد ستخدم عالمتي < و > لتوضیح أ
 . العشریة العالمة

 الذھنیة االستراتیجیات ١٢

5Nc2 ١أخرى یكون مجموعھا و ١٠عداد العشریة یكون مجموعھا یشتق سریعًا أزواجاً من األ. 

والتي یكون  العشریة العالمة رقم واحد بعد من المكونة العشریةالكسور من أزواًجا أجد أن أستطیع •
 .١حاصل جمعھا 

 العشریة العالمة رقم واحد بعد من المكونة العشریة الكسور أو األعداد من أزواًجا أجد أن أستطیع •
 .١٠والتي یكون حاصل جمعھا 

5Nc1 على ،١ مجموعھا حاصل یكون والتي واحدة منزلة من العشریة األعداد أزواج یحفظ 
  .٠٬٢ + ٠٬٨ المثال سبیل

 یكون والتي العشریة العالمة رقم واحد بعد منالمكونة  العشریة األعدادمن  زواجأأسترجع  أن أستطیع •
 .١ جمعھا حاصل

5Nc12 واحد رقم من مكون عدد في ٩٠٠ إلى ١٠٠ مضاعفاتو ٩٠ إلى ١٠ مضاعفات ضربأستطیع أن أ • .واحد رقم من عددب ،٩٠٠ إلى ١٠٠مضاعفات و ٩٠ إلى ١٠ مضاعفات یضرب. 

5Nc13  ٢١ أو ١٩ أوال لكي أضرب في ٢٠ ضرب فيأستطیع أن أ • وتعدیلھ. ٢٠بإستخدام الضرب في  ٢١أو  ١٩یضرب في. 

5Nc14  ٢٥ أوال لكي أضرب في ١٠٠ ضرب فيأستطیع أن أ •  .٤والقسمة على  ١٠٠الضرب في  بإستخدام ٢٥یضرب في. 

5Nc15 أستطیع أن أستخدم عوامل عددًا ما للمساعدة في عملیة الضرب • .٦ في للضرب یضاعف ثم ٣ في یضرب المثال سبیل على للضرب، العوامل یستخدم 
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5Nc16 
ویستخدم ھذه العملیات  ٢٠٠الزوجیة حتى وینّصف األعداد  ١٠٠یضاعف أي عدد حتى 

لمضاعفة وتنصیف األعداد التي تتضمن منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین، على 
 .٨٫٦ویقسم  ٣٫٤سبیل المثال یضرب 

  ١٠٠ حتىاألعداد الكاملة  ضاعفأستطیع أن أ •
 ٢٠٠ حتىأستطیع أن أنصف األعداد الزوجیة  •
 سبیل على العشریة،األعداد أستطیع أن أطبق استراتیجیات مضاعفة األعداد الكاملة أو تنصیفھا على  •

  .٨٬٦ نّصفأو ٣٬٤ ضاعف، أستطیع أن أالمثال

5Nc17 المثال سبیل على ،١٠٠٠٠ إلى ١٠٠ ومضاعفات ١٠٠٠ إلى ١٠ مضاعفات یضاعف 
 .المقابلة األنصاف ویشتق ٣٦٠٠ مضاعفة أو ٣٦٠ مضاعفة

) وأن أعطي ٥٦٠ مضاعفة المثال سبیل على( ١٠٠٠ إلى ١٠ مضاعفات ضاعفأستطیع أن أ •
 .المقابلة األنصاف

) وأن أعطي ٥٦٠٠ مضاعفة المثال سبیل على( ١٠٠٠٠ إلى ١٠٠ مضاعفات ضاعفأستطیع أن أ •
 .المقابلة األنصاف

 

  والطرح للجمع والكتابیة الذھنیة االستراتیجیات ١٣

5Nc8  یعدّ تصاعدیًا أو تنازلیًا باآلالف والمئات واآلحاد والعشرات من أجل الجمع أو الطرح.على
 .٥، ثم ٢٠، ثم ٣٠٠أوالً، ثم  ١٠٠٠عدٍد آخر بإضافة  إلى ١٣٢٥سبیل المثال: إضافة 

بطریقة  الطرح أو الجمع أجل مناستراتیجیة جیدة  تنازلیًاو تصاعدیًا أستطیع أن أقرر متى یكون العد •
 .ذھنیة

5Nc9 ٢٩٩ - ٤٣٨٧ المثال، سبیل على ،١٠٠ أو ١٠ من القریبة المضاعفات یطرح أو یجمع. 
 .٢٩٩ + ٤٣٨٧ المثال، سبیل على ،١٠٠ أو ١٠ من القریبة المضاعفاتأستطیع أن أجمع  •
 ٢٩٩ – ٤٣٨٧ المثال، سبیل على ،١٠٠ أو ١٠ من القریبة المضاعفاتأستطیع أن أطرح  •

5Nc10 
یستخدم استراتیجیات مناسبة لجمع أو طرح أزواج أعداد مكونة من رقمین وثالثة أرقام 

أو  ١٨٫٧+٤٫٦) وأعداد بھا رقم عشري واحد(مثال:٣٦ - ٤٢٣ أو ٦٤٩+١٤٩(مثال: 
 )، باستخدام مالحظات كتابیة عند الضرورة.٤٥٫٩-١٦٫٣

+  ٥٫٦عشریة (على سبیل المثال  أعدادكسور أو  لجمعأستطیع أن اختار واستخدم استراتیجیة مناسبة  •
 ) وأدون مالحظات لدعم الحسابات الذھنیة ٣٫٨

) ٣٫٨ - ٥٫٦عشریة (على سبیل المثال  أعدادطرح لأستطیع أن اختار واستخدم استراتیجیة مناسبة  •
 ھنیة وأدون مالحظات لدعم الحسابات الذ

5Nc11  ٤٩٩٨ - ٥٠٢٦، على سبیل المثال، ١٠٠٠یحسب الفروق بین المضاعفات القریبة من ،
 .٢٫٦ - ٣٫٢أو المضاعفات القریبة من العدد واحد، على سبیل المثال، 

 ٤٩٩٨ - ٥٠٢٦ المثال، سبیل على ،١٠٠٠ من القریبة المضاعفات بین الفرق أستطیع أن أجد •
 - ٣٬٢ المثال، سبیل على ،١ من القریبة المضاعفاتعددین عشریین من  بین الفرق أستطیع أن أجد •

٢٬٦. 

5Nc18  :یجد حاصل جمع أكثر من ثالثة أعداد مكونة من رقمین أو ثالثة أرقام (مثال
 باستخدام طریقة كتابیة. )٩٩+١٠٨+١١٣+٩٥

 .أرقام ثالثة منكل منھا  مكونأعداد  ثالثة من أكثرأستطیع أن استخدم طریقة كتابیة لجمع  •

5Nc19 
یجمع أو یطرح أي زوج من األعداد المكّونة من ثالثة و/أو أربعة أرقام، على أن یكون 

 – ٦٫٦٥٠لكل األعداد نفس عدد المنازل العشریة، بما في ذلك المبالغ المالیة. مثالً:   
 لایر عماني. ٣٫٩٦٠

 المبالغ المالیة. أستطیع أن استخدم طریقة كتابیة لجمع •
 المبالغ المالیة. طریقة كتابیة لطرحأستطیع أن استخدم  •

 الطرق الكتابیة للضرب والقسمة ١٤

5Nc20 یقسم أو یضرب  ً  .واحد رقم من مكّونة أعداد مع أرقام ثالثة من مكّونة أعدادا
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5Nc23 عملیات ذلك ویشمل واحد، رقم من مكّونة أعداد على أرقام ثالثة من المكّونة األعداد یقسم 
 ).٣٠ من أكبر لیست اإلجابات( باقٍ  عنھا ینتج التي القسمة

 .واحد رقم من مكّونة أعداد في أرقام ثالثة من مكّونة أعداد ضربأستطیع أن أستخدم طریقة كتابیة ل •
، واحد رقم من مكّونة أعدادعلى  أرقام ثالثة من مكّونة أعدادأستطیع أن أستخدم طریقة كتابیة لقسمة  •

 .باقٍ  عنھا ینتج التي القسمة عملیات ذلك ویشمل

5Nc21 یضرب  ً  .رقمین من مكّونة أعداد فيرقمین  من مكّونة أعداد ضربأستخدم طریقة كتابیة ل أن أستطیع • .رقمین من مكّونة أعداد في رقمین من مكّونة أعدادا
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5Pt1/ 
5Ps1 

یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدمھا إلجراء 
 عملیات حسابیة بسیطة.

  العملیات الحسابیة. في استخدمھا وأن الكتلة وحدات مختلف بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
  العملیات الحسابیة. في استخدمھا الوقت وأن وحدات مختلف بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 الوحدات الزمنیة. مستخدًماأستطیع أن أحسب  •
 وحدات درجة الحرارة. مستخدًماأستطیع أن أحسب  •

5Pt2  ذات الخطوة الواحدة أو الخطوات المتعددة (العملیات األربع جمیعھا):  لفظیةال المشكالتیحل
 یمثلھا، على سبیل المثال عن طریق المخططات أو خط األعداد.

 .  لفظیةمشكلة أستطیع أن أحدد المعلومات األساسیة في  •
 . لفظیةمشكلة أستطیع أن أقرر العملیات الحسابیة المطلوبة لحل  •
 ذات الخطوة الواحدة.  اللفظیة شكالتأستطیع أن أحل الم •

5Pt3  عند جمع أعداد متعددة أو باستخدام المعكوس عند جمع أو یتحقق من خالل ترتیب مختلف
 طرح زوج أعداد.

 االستراتیجیة التي اتبعھتھا للتحقق.  وشرح والطرح الجمع لعملیات إجاباتي من أتحقق أن أستطیع •

5Pt4  ٣٫٧یستخدم عملیة الضرب للتحقق من صحة ناتج عملیة قسمة. على سبیل المثال، یضرب  ×
 .٨÷  ٢٩٫٦صحة ناتج للتحقق من  ٨

 االستراتیجیة التي اتبعھتھا للتحقق. الضرب وشرح لعملیات إجاباتي من أتحقق أن أستطیع •

5Pt6 حسابیة عملیة على إجابتي لتقدیر التقریب استخدم أن أستطیع • .تأكد من طریقة الحسابیلحسابیة، مثل استخدام التقریب ویقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات ا . 
 .حسابیة عملیة على إجابتي استخدم التقدیر للتحقق من صحة أن أستطیع •

5Pt7 .أم ال منطقیة لفظیةمشكلة على  إجابة كانت إذا فیماأستطیع أن أقرر  • یدرس إذا كانت اإلجابة منطقیة في سیاق المشكلة. 

5Ps2 لإلجابة الوصول كیفیة شرحأن أو حسابیة لعملیة مناسبة استراتیجیة ختارا أستطیع أن • .لإلجابة الوصول كیفیة ویشرح حسابیة لعملیة مناسبة استراتیجیة یختار. 

5Ps3 .یستكشف ویحل المشكالت العددیة واأللغاز، مثل مسائل المنطق 
 واأللغاز العددیة. المشكالتلحل  مناسبةات استراتیجیواستخدم  ختارا أستطیع أن •

5Ps4 جدیدة.  معلوماتألجد  بالفعل أعرفھ ما استخدم أن أستطیع • .المشكالت لحل الموجودة المعلومات من جدیدة معلومات یستنتج 

5Ps6  ؛ ویحدد العالقات …، ١٨−،   □،  □،  ٢٧−،  ٣٠-یصف ویكمل المتتالیات العددیة، مثل
  بین األعداد.

  األعداد بین العالقات إیجاد خالل من المتتالیات العددیة من متنوعة مجموعة وأكمل أصف أن أستطیع •

5Ps8 سبیل على معھا، تتوافق ال أو تتوافق أمثلة إیجاد طریق عن بسیطة عامة عبارة صحة یتحرى 
 .لثالثةا اتمضاعفمن  یكون ما دائًما متتالیة كاملة أعداد ثالثة مجموع المثال،

 معھا تتوافق أمثلة إیجاد محاولة طریق عن ال أم دائًما صحیحة ما عبارة كانت إذا ما أقول أن أستطیع •
 ال تتوافق معھا.  ىرأخ وأمثلة

5Ps9 .ولماذا اخترتھا.  ما مشكلة لحل اتبعتھا التي الطریقة أشرح أن أستطیع • یشرح طرق التوصل إلى الحل ویبرر منطقیتھ شفھیًا وكتابةَ؛ ویكون فرضیات ویختبر صحتھا 
 اختار طرق شیقة لتوصیل ما اكتشفتھ.  أن أستطیع •
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5Ps10 أكثر تعقیدًا. شكلة م لحل المطلوبة الخطوات أحدد أن أستطیع • .المخططات باستخدام تمثیلھا أو فرعیة مشكالت إلى تقسیمھا خالل من أكبر مشكلة یحل 

5Ps5  األنماط. منق ي في التحقتساعدتفي جداول مرتبة ل المعلومات أنظمأستطیع أن  •  منھجیًا.یستخدم الجداول والقوائم المرتبة لتساعده في حل المشكالت حال  
 

 

 الصف السادس، الفصل الدراسي األول

 المعرفة والفھم لكل وحدة

 معاییر النجاح: عبارات "أستطیع" األھداف التعلیمیة 

 )١(نظام األعداد  ١

6Nn2 رقمین بعد العشریة المكونة من األرقام حتى ملیون وفي  الكاملة األعداد في رقم كل قیمة أقول أن أستطیع • .ملیون حتى الكاملة األعداد في رقم كلّ  یمثلھ ما یعرف
  یعرف ما یمثلھ كّل رقم في األعداد التي تحتوي على منزلة عشریة واحدة ومنزلتین عشریتین. 6Nn3 . العالمة العشریة

6Nn8 ألف أو مئة أو عشرة ألقرب ملیون حتى األعداد أقرب أن أستطیع • .١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ ألقرب الكاملة األعداد یقّرب  . 
 یقدّر األعداد الكبیرة ویقّربھا ویبرر طریقة الحل. 6Nn10  .تقدیريأن أقدر مكان األعداد حتى ملیون على خط األعداد وأشرح سبب  أستطیع •

6Nn13  ّ١٠٠٠٠ - ٠ من فارغ أعداد خط على أرقام ٤ من أعداد وجود مكان یقدر. 

6Nn11 أعرض الترتیب باستخدام العالمتین < و >.و ملیون حتى األرقام أرتب أن أستطیع • .مناسب مستوى حتى السالبة واألعداد ملیون حتى الموجبة األعدادبین  ویقارن یرتب 

6Nn12 صحیحة بطریقة< و>  العالمات یستخدم. 

 األولیة واألعداد والعوامل الُمضاِعفات ٢

6Nn6 رقمین من المكونة األعداد لعوامل فھمي استخدم أن أستطیع • .رقمین من المكّونة األعداد عوامل یجد . 

6Nn17 ١٠٠٠ حتى ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥ لمضاعفات فھمي أستخدم أن أستطیع • .١٠٠٠ حتى ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥ ومضاعفات والزوجیة الفردیة األعداد إلى یتعّرف 
 .والفردیة الزوجیة األعداد ومضاعفات والفرق الجمع عملیات حول عامة عبارات یكّون 6Nn18 عداد الفردیة والزوجیة. باألحسابیة  ةعملی   اباتإجأستطیع أن أكون عبارات عامة حول  •

6Nn19 ١٠٠ من األصغر األولیة األعداد كلّ  ویجد ٢٠ حتى األولیة األعداد إلى یتعّرف. 
 أستطیع أن أشرح ما ھو العدد األولي.  •
 .٢٠أستطیع أن أتعرف إلى األعداد األولیة حتى  •
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 .١٠٠أستطیع أن أجد جمیع األعداد األولیة حتى  •

 )١القسمة والضرب ( ٣

6Nn4 ویشرح ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ علىفي و ١٠٠٠٠ وحتى ١ من كامل عدد أي ویقسم یضرب 
 .ذلك عن الناجم التأثیر

 .إجابتي شرحأن أو ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠في  ١٠٠٠٠ حتى ةكاملاألعداد ال ضربأستطیع أن أ •
 .إجابتي شرحأن أو ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠على  ١٠٠٠٠ حتى ةكاملاألعداد ال أستطیع أن أقسم •

6Nc8/
6Nc14 

 مثل ١٠٠و ١٠ العددین مضاعفات أو ٤٠×  ٣٠ مثل ،١٠ العدد مضاعفات أزواج یضرب
٤٠×  ٦٠٠. 

 ٤٠×  ٣٠ مثل ،١٠ العدد مضاعفاتأستطیع أن أضرب أزواج  •
 ٤٠×  ٦٠٠ مثل ،١٠في مضاعفات العدد  ١٠٠ العدد مضاعفاتأستطیع أن أضرب  •

6Nc15 
  .وتعدیلھ ١٠ مضاعف بضرب ١٠ مضاعفات من القریبة األعداد یضرب

 
 ) بالضرب في٧×  ٢٩و  ٥١×  ٧(مثل  ١٠العدد  مضاعفات من القریبة ضرب في األعدادأستطیع أن أ •

 .أوال ١٠مضاعفات العدد 

6Nc16 ١٦×  ٣٥ نتیجة حساب مثل اآلخر العدد ومضاعفة واحد عدد تنصیف طریق عن یضرب 
 .٨×  ٧٠ باستخدام

 حساب مثللجعل عملیة الضرب أسھل  اآلخر العدد ومضاعفةزوجي  عدد تنصیفأستطیع أن أستخدم  •
 .٨×  ٧٠ باستخدام ١٦×  ٣٥ نتیجة

 المزید حول األعداد ٤

6Nn1  ویكرر ٠٫١أو  ١/٣یعد تصاعدیًا وتنازلیًا بالكسور واألرقام العشریة، على سبیل المثال ،
  .الخطوات مع األعداد الكاملة (وحتى الصفر)

  .متتالیة عددیة بھا أعداد كاملة موجبة وسالبة وكسور وأعداد عشریةوأكمل  أستطیع أن أصف •

6Nn15 یتعّرف إلى المتتالیات العددیة ویكملھا 

6Nc1 ١ مجموعھا یبلغ والتي واحدة عشریة منزلة من المكونة العشریة األعدادمن  أزواج یتذكر، 
 .٠٫٦+  ٠٫٤ المثال سبیل على

 یبلغ والتي عشریةالرقم واحد بعد العالمة  من المكونة العشریة األعداد من أزواج أستخدم أن أستطیع •
 للمساعدة في جمع أعداد عشریة أخرى ذھنیًا.  ١ مجموعھا

عشریة مكونة من نفس عدد األرقام  أعداد لجمعأستطیع أن اختار واستخدم طریقة ذھنیة أو كتابیة مناسبة  •
یجمع أعداداً مكونة من رقمین وثالثة مع أعداد بنفس عدد األرقام أو المنازل العشریة أو مختلفة  6Nc11  ة عنھا.مختلفبعد العالمة العشریة أو 

 عنھا.

6Nc10 القسمة عملیات ذلك ویتضمن واحد، رقم من مكونة أعداد على رقمین من المكونة األعداد یقسم 
 .باقٍ  عنھا ینتج التي

وثالثة أرقام  رقمین من المكونة األعدادمناسبة لقسمة  كتابیة أو ذھنیة طریقة واستخدم اختار أن أستطیع •
 على أعداد مكونة من رقم واحد. 

6Nc19 
 ً من ثالثة أرقام على أعداداً مكونة من رقم واحد ویتضمن ذلك عملیات  مكونة  یقسم أعدادا

القسمة التي ینتج عنھا باٍق، ویقسم أعداداً مكونة من ثالثة أرقام على أعداداً  مكونة من رقمین 
  (بدون باٍق) بما في ذلك النقود.

 الطول  ٥

6Ml1  العشریة باألعداد القیاسات وأسجل أقرأ وأن المناسبة الوحدة باستخدام األطوال وأقیس أقدر أن أستطیع • ویكتب حتى مكانتین عشریتین أو ثالث.یختار ویستخدم وحدات القیاس المعیاریة. یقرأ . 

6Ml2 (كغم ،غم ، ل ،مل ، كم ، م ، سم  ، ملم) مستخدًما األعداد العشریة  ،یحّول بین وحدات القیاس
 سم. ٢٤٬٥م و ١م یساوي  ١٬٢٤٥حتى ثالث منازل عشریة، فمثالً یتعّرف إلى أن 

    العشریة العالمة بعد أرقام ٣ من المكونة األطوال معنى أفسر أن أستطیع •
سم  ١٢٫٤والملیمتر، على سبیل المثال كتابة  والسنتیمتر والمتر غرام الكیلو بین أحول أن أستطیع •

 یتعّرف إلى األعداد العشریة ویستخدمھا حتى ثالث منازل عشریة في سیاق القیاس. 6Nn16  .والمتربالملیمتر 
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6Ml3 الموازین بمختلف األطوال أقرأ أن أستطیع • .القیاس أدوات من مجموعة مستخدًما مختلفة، بمقاییس القراءات یفسر. 

6Ml4 وملیمتر سنتیمتر أقرب إلى الخطوط قیسأو رسمأ أن أستطیع • .وملیمتر سنتیمتر أقرب إلى الخطوط ویقیس یرسم. 

 )١الوقت ( ٦

6Mt1  یتعّرف إلى وحدات قیاس الوقت ویفھمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام واألسابیع
 والقرون)، ویحّول وحدة وقت واحدة إلى أخرى.والشھور والسنوات والعقود 

 حدات الوقت، بما في ذلك العقود والقرون.  و بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 ) لحل المشكالت  الروزنامةأستطیع أن أستخدم فھمي لوحدات الوقت والتقویم المیالدي ( •

 6Mt6  الفترات الزمنیة باألیام أو األسابیع أو الشھور.یستخدم التقویم المیالدي(الروزونامة) لحساب 

6Mt2 واألربع  ساعة عشرة االثني بنظام بعقارب والساعات الرقمیة الساعات على الوقت أقرأ أن أستطیع • .ساعة ٢٤ نظام مستخدًما العقارب وساعات الرقمیة الساعات باستخدام الوقت یقرأ
 .مبكًرا وأیھا متأخًرا، وأقول أي األوقات وعشرین ساعة

6Mt3 إال الرابعة الساعة أن معرفة مثل( العقارب وساعات الرقمیة الساعات في األوقاتبین  یقارن 
 ).٣:٤٠ بعد ھي ربع

6Mt4 جد الفترات أل ساعةاألربع وعشرین  نظامب الزمنیة الجداولالمعلومات الموجودة في أستطیع أن أستخدم  • .ساعة ٢٤ بنظام الزمنیة الجداول ویستخدم یقرأ
  یحسب الفترات الزمنیة باستخدام األوقات على الساعات الرقمیة وساعات العقارب. ٦Mt5 .الزمنیة

6Mt7 واألشھر.لحساب الفترات الزمنیة بالسنوات واألیام  الخط الزمنيأستطیع أن أستخدم  • .السنوات أو الشھور أو باألیام الزمنیة الفترات یحسب 

 )١( والمحیط المساحة ٧

6Ma1 .یقیس ویحسب محیط ومساحة األشكال مستقیمة الخطوط 
 . المستطیل محیط إلیجاد طریقة وأستخدم استرجع أن أستطیع •
 .المستطیلة حسام إلیجاد طریقة وأستخدم استرجع أن أستطیع •

6Ma2 على شبكة المربعات. منتظم غیر شكل مساحة أقدر أن أستطیع • المربعات عدّ  خالل من منتظم غیر شكل مساحة یقدّر 

6Ma3 منھا طیلةأجزاء مستاستبعاد تم مستطیالت  مساحةحسب أ أن أستطیع • .مستطیالت إلى تقسیمھا یمكن التي البسیطة المركبة األشكال ومساحة محیط یحسب. 

 )١( األبعاد والثالثي األبعاد الثنائي الشكل ٨

6Gs1 ال أم مضلعًا األبعاد الثنائي الشكل كان إذا ما ویفھم المختلفة المضلعات یصّنف. 
 . المضلع ھو ما أصف أن أستطیع •
 .مجموعات في لتصنیفھا المضلعات خصائص أستخدم أن أستطیع •

6Gs3  یحدّد ویصف خصائص المضلعات الرباعیة (بما في ذلك متوازي األضالع والُمعین وشبھ
  ، ویصنفھا باستخدام األضالع المتوازیة واألضالع المتساویة والّزوایا المتساویة.المنحرف)

  .الرباعيالمضلع  ھو ما أصف أن أستطیع •
 . الرباعیة. المضلعات أحدد مختلف أنواع  أن أستطیع •
 .الرباعیة. المضلعات خصائص مختلف أنواع  أصف أن أستطیع •

6Gs2 والرؤوس والحواف األوجھ المثال سبیل على األبعاد ثالثیة األشكال خصائص ویصفصور یت. 
 باستخدام المصطلحات الدقیقةخصائص األشكال ثالثیة األبعاد  أصف أن أستطیع •
  من معرفة وصف لخصائصھا األشكال ثالثیة األبعاد  ذكر مسمىأستطیع أن  •
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6Gs4 .یتعّرف إلى تمثیالت ثنائیة األبعاد ألشكال ثالثیة األبعاد وینشئ تلك األبعاد بما في ذلك الشبكات 
 .وشبكاتھم األبعاد ثالثیة األشكال أطابق أن أستطیع •
 .األبعاد شكل ثالثي أرسم أن أستطیع •
 .األبعاد شبكة شكل ثالثي أرسم أن أستطیع •

وایا ال ٩  مثلثالفي زَّ

6Gs5 وایا یقدّر  أقرب إلى الزوایا لقیاس المنقلة ویستخدم ویرسمھا إلیھا ویتعّرف والمنفرجة الحادة الزَّ
 .درجة

 أقیسھا وأن المثلث زوایا أقدر أن أستطیع •

6Gs6 وایا مجموع أنتأكد ی بالقیاس أو بطي ورقة؛ ویحسب على سبیل المثال ، ١٨٠º ھو المثلث زَّ
 الزوایا في مثلث أو حول نقطة.

 ١٨٠º یساوي المثلث زوایا مجموع أن أثبت أن أستطیع •
 زاویتین األخرتین. ال قیاس أعرف كنت إذا المثلث في الناقصة الزاویة قیاس أحسب أن أستطیع •

 األشكال واالستدالل الھندسي ١٠
6Gp1 كلھا األربعة األرباع في اإلحداثیات موضع ویحدد یقرأ. 

  األربعة األرباع إحداثیات شبكة على نقطة أحداثیات أعطي أن أستطیع •
 األربعة األرباع إحداثیات شبكة على ما بإحداثیات نقطة موضع أحدد أن أستطیع •

6Gp2 
واحدة حیث تكون أضالع الشكل یتنبأ بالموضع الذي سیقع فیھ الُمضلَّع بعد إجراء انعكاس لمرة 

° ٩٠عد إجراء استدارة بزاویة ؛ وبعد إجراء تحویل أو بتوازیة أو متعامدة لخّطِ الِمرآةغیر م
 إحدى الرؤوس. حول

  . إلنعكاسلذلك ا الِمرآة خطِّ  أحدد وأن ھل نعكاسجراء إإ بعد مضلع أعرض أن أستطیع •
  .ریاضیةلھ باستخدام مصطلحات  انسحابجراء إ بعد مضلع أعرض أن أستطیع •
 . ریاضیةالمضلع باستخدام مصطلحات  انسحاب أستطیع أن أصف  •
  . رؤوسھ إحدى حول° ٩٠ بزاویة دوران لھجراء إ بعد مضلع أعرض أن أستطیع •

 )٢نظام األعداد ( ١١
6Nn8 المقربة األعداد عن الناتجة المحتملة البدایة أعداد أحدد أن أستطیع • .١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ ألقرب الكاملة األعداد یقّرب 

6Nn11 خط على وأضعھا األعداد لترتیب أرقام أربعة من المكونة األعداد حجم عن أعرفھ ما أستخدم أن أستطیع • .مناسب مستوى حتى السالبة واألعداد ملیون حتى الموجبة األعدادبین  ویقارن یرتب 
 .١٠٠٠٠ - ٠ من فارغ أعداد خط على أرقام ٤ من أعداد وجود مكان یقدرّ  6Nn13 .األعداد

6Nn20 القدیمة العصور في األعداد كتابة طریقة على مثاال أعطي أن أستطیع • .تطوره كیفیة فھم في ویبدأ نتبعھ الذي األعداد لنظام التاریخیة األصول إلى یتعّرف . 
 األعداد العشریة ١٢

6Nn5  ویقسم علیھما (اإلجابات على أسئلة القسمة تصل إلى  ١٠٠و ١٠العشریة في یضرب األعداد
 منزلتین عشریتین كحد أقصى).

 .   إجاباتي أشرح وأن 100 أو 10 في العشریة األعداد أضرب أن أستطیع •
 .إجاباتي أشرح وأن 100 أو 10على  العشریة األعدادقسم أ أن أستطیع •

6Nn14  المكونة من رقمین بعد العالمة العشریة.  العشریة األعدادرتب أ أن أستطیع • أعداداً ذات منزلتین عشریتین اثنتین كحد أقصى (بما في ذلك المنازل المختلفة لألرقام).یرتب 

6Nn9 عشریتین إلى أقرب جزء من عشرة أو إلى أقرب عدد كامل. یقّرب عددًا ذا منزلنین 
 ألقرب جزء من عشرة.  المكونة من رقمین بعد العالمة العشریة العشریة األعداد أقرب أن أستطیع •
المكونة من رقمین بعد العالمة العشریة ألقرب عدد كامل أو جزء من  العشریة األعداد أقرب أن أستطیع •

 عشرة. 
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6Nc2  و  ٧٬٨، على سبیل المثال. ١٠یشتق سریعًا أزواج أعداد بھا منزلة عشریة واحدة ومجموعھا
 .٠٬٢٢+  ٠٬٧٨، على سبیل المثال. ١، وأعداد بھا منزلتین عشریتین ومجموعھا ٢٬٢

المكونة من رقم واحد بعد العالمة العشریة التي یعطي حاصل  العشریة األعداد من أزواج أجد أن أستطیع •
المكونة من رقمین بعد العالمة العشریة التي یعطي حاصل  العشریة األعداد من أزواجو، ١٠جمعھا 
 .١جمعھا 

6Nc9 المقابلة األنصاف ویشتق ،٠٬٧٨و ٧٬٨و ٧٨ مثل رقمین، من مكّون عدد أي سریعًا یضاعف. 

أیجاد  المثال سبیل على العشریة، األعداد إلیجاد ضعف الكاملة األعداد مضاعفة أستخدم أن أستطیع •
 .٠٬٧٨ وضعف ٧٬٨ ضعف إلیجاد ٧٨ ضعف

 ٩٤تنصیف  المثال سبیل على العشریة، األعدادتنصیف ل الكاملة األعداد تنصیف أستخدم أن أستطیع •
 .٠٬٩٤نصف و ٩٫٤نصف  إلیجاد

6Nc11  یجمع أعداداً مكونة من رقمین وثالثة مع أعداد بنفس عدد األرقام أو المنازل العشریة أو مختلفة
نفس  من المكونةالعشریة  األعدادمناسبة لجمع وطرح  كتابیة أو ذھنیة طریقة واستخدم اختار أن أستطیع • عنھا.

 العشریة.عدد األرقام أو عدد مختلف بعد العالمة 

6Nc12  المبالغ المالیة. یجمع أو یطرح أعداد لھا نفس عدد المنازل العشریة أو عدد مختلف، بما في ذلك
 لایر. ٤٫٢٨٠ -لایر  ١٠مثال: 

 األعداد الموجبة واألعداد السالبة ١٣
6Nn11 والسالبة الموجبة األعداد من مجموعة أرتب أن أستطیع • .مناسب مستوى حتى السالبة واألعداد ملیون حتى الموجبة األعدادبین  ویقارن یرتب  

6Nc13  یجد الفرق بین عدد صحیح موجب وآخر سالب، وبین عددین صحیحین سالبین في أي سیاق
 مثل درجة الحرارة أو على خط أعداد.

 األعداد خط باستخدام سالب وعدد موجب عدد بین الفرق أجد أن أستطیع •
 األعداد خط باستخدام ینسالبین عدد بین الفرق أجد أن أستطیع •

 الستخدامھما الذھنیة واالستراتیجیات والعوامل المضاعفات ١٤

6Nn6 .والمضاعفات للعوامل فھمي أطبق أن أستطیع • یجد عوامل األعداد المكّونة من رقمین  
 ).٥و ٤یجد بعض الُمضاِعفات المشتركة (مثل للعددین  6Nn7 أحدد األعداد التي تعتبر مضاعفات مشتركة لمجموعة من األعداد  أن أستطیع •

6Nc4 
یستخدم القیمة المكانیة وحقائق األعداد لجمع أو طرح أعداد كاملة مكونة من رقمین ولجمع أو 

 ٥٦٠باإلضافة إلى أزواج األعداد العشریة، مثل المكونة من ثالثة أرقام  ١٠طرح مضاعفات 
 +٠٬٢٣+  ٠٬٧٨، ٢٬٧+  ٢٬٦، ٢٧٠. 

االستراتیجیة التي  أشرح وأن ذھنیة بطریقة رقمین من مكونة كاملة أعداد وأطرح أجمع أن أستطیع •
 .استخدمتھا

 أشرح وأن ذھنیة بطریقة ماأرق ثالثة من مكونةال ١٠مضاعفات العدد  وأطرح أجمع أن أستطیع •
 . االستراتیجیة التي استخدمتھا

االستراتیجیة التي استخدمتھا،  أشرح وأن ذھنیة بطریقة العشریة األعداد أزواج وأطرح أجمع أن أستطیع •
  ٠٫٢٣+  ٠٫٧٨، ٢٫٧+  ٢٫٦على سبیل المثال 

6Nc11  العشریة أو مختلفة یجمع أعداد مكونة من رقمین وثالثة مع أعداد بنفس عدد األرقام أو المنازل
  .عنھا

6Nc5  یجمع أو یطرح المضاعفات القریبة من العدد واحد عند جمع أرقام مكونة من منزلة عشریة
  ٢٫١-١٣٫٥، ٢٫٩+  ٥٫٦واحدة، على سبیل المثال 

) وأن أشرح االستراتیجیة ٢٫٩+  ٥٫٦(مثال  ١عشري قریب من مضاعفات العدد  عددأستطیع أن أجمع  •
 التي اتبعتھا. 

) وأن أشرح ٢٫١ - ١٣٫٥(مثال  ١عشري قریب من مضاعفات العدد  عددأستطیع أن أطرح   •
  االستراتیجیة التي اتبعتھا.
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6Nc6 
نقود كاملة قریبة،  ، أو وحدة١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠یجمع/یطرح أعداداً قریبة من مضاعفات 

لایر  ٥٫٩٠٠+ ٤٫٢٥٠ ،١٩٩٦ – ٥٦٧٨، ٤٩٩٨+  ٣١٢٧باإلضافة إلى تعدیلھا، مثل 
 عماني.

 ٤٩٩٨+  ٣١٢٧المثال ، على سبیل ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ مضاعفات من قریبةا أعدادً أستطیع أن أجمع  •
 .االستراتیجیة التي استخدمتھا أشرح وأن

 – ٥٦٧٨، على سبیل المثال ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ مضاعفات من قریبةا أعدادً أستطیع أن أطرح  •
 .االستراتیجیة التي استخدمتھا أشرح وأن ١٩٩٦

لایر عماني +  ٤٫٢٥٠، على سبیل المثال مانيلایر ع ١ قریبة منمبالغ مالیة  وأن أطرحأستطیع أن أجمع  •
 استخدمتھا. ، وأن أشرح االستراتیجیة التي لایر عماني ٥٫٩٠٠

6Nc17 الجدولین من) ×١٧( جدول تكوین مثل جدیدة ضرب حقائق لتكوین األعداد حقائق یستخدم 
)٧) + (×١٠×.( 

 ×١٠ جدولي استخداممثًال  جدیدة، ضرب حقائق أجد لكي أعرفھا التي الضرب حقائق أستخدم أن أستطیع •
  ٦×  ١٧إلیجاد ناتج  ×٧+ 

6Nc22  یعرف القوانین الحسابیة ویطبّقھا أثناء إجراء عملیات الضرب (دون الحاجة إلى استخدام
 مصطلحات اإلبدال أو التجمیع أو التوزیع).

6Nc8/
6Nc14 

مثل  ١٠٠و ١٠أو مضاعفات العددین  ٤٠×  ٣٠، مثل ١٠یضرب أزواج مضاعفات العدد 
٤٠×  ٦٠٠. 

 االستراتیجیة التي استخدمتھا  أشرح وأن أضرب أزواج من األعداد الكاملة المكونة من رقمین أن أستطیع •

6Nc15  وتعدیلھ. ١٠بضرب مضاعف  ١٠یضرب األعداد القریبة من مضاعفات 

6Nc16  ١٦×  ٣٥یضرب عن طریق تنصیف عدد واحد ومضاعفة العدد اآلخر مثل حساب نتیجة 
 .٨×  ٧٠باستخدام 

 )٢القسمة والضرب ( ١٥
6Nc3 .السبب شرحأو ١٠٠أو  ٢٥ وأ ١٠ وأ ٥أو  ٤أو  ٢ على القسمة قبلی ما دعدن كا إذاما  أقول أن أستطیع • یعرف ما یُمثّلھ كّل رقم في األعداد الكاملة حتى ملیون. 

6Nc18  عدد مكون من رقم واحد (بما في ذلك  أربعة فيیضرب أعداداً مكونة من رقمین أو ثالثة أو
 مكونة من رقمین أو ثالثة في أعداد مكونة من رقمین. ) وأعداد٤×  ٣٫٧٥٠مثال: النقود، 

 أستخدم طریقة كتابیة للضرب في عدد مكون من رقم واحد.   أن أستطیع •
 عدد مكون من رقمین أو ثالثة أرقام في أعداد مكون من رقمین. لضربأستخدم طریقة كتابیة  أن أستطیع •

6Nc19 
من ثالثة أرقام على أعداداً مكونة من رقم واحد ویتضمن ذلك عملیات  یقسم أعداداً مكونة

باٍق، ویقسم أعداداً مكونة من ثالثة أرقام على أعداداً مكونة من رقمین  القسمة التي ینتج عنھا
 (بدون باٍق) بما في ذلك األعداد الكاملة للمبالغ المالیة.

أعداد مكونة من ثالثة أرقام على أعداد مكونة من رقم  نموذجیة لقسمةأستخدم طریقة كتابیة  أن أستطیع •
   باق عنھا ینتج التي القسمة عملیات ذلك ویشمل واحد،

 األعداد الخاصة ١٦

6Nn15  األعداد ، و١٢مضاعفات العدد الفردیة، و مثل: األعداد، األعدادحدد أنواع مختلفة من األعداد أ أن أستطیع • ویكملھا.العددیة ات المتتالییتعّرف إلى
  األولیة 

وأن أحدد عبارات عامة  عددیة متتالیةأستخدم ما أعرفھ عن مختلف أنواع األعداد وأن أكمل  أن أستطیع •
 وأحل المشكالت. 

6Nn17  ١٠٠٠حتى  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات. 
6Nn18 والفردیة الزوجیة لألعداد والمضاعفات والفرق الجمع عملیات حول عامة عبارات یكّون. 

6Nn19 ١٠٠ من األقل األولیة األعداد كلّ  ویجد ٢٠ حتى األولیة األعداد إلى یتعّرف. 
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6Pt1 أو جمع بھا حسابیة عملیة إلجراء والفعالة المناسبة الكتابیة أو الذھنیة االستراتیجیات یختار 
 .قسمة أو ضرب أو طرح

إلجراء العملیات الحسابیة بطریقة  والذھنیة الكتابیة االستراتیجیات من مجموعة بین من أختار أن أستطیع •
 سریعة ودقیقة. 

6Pt2  یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والوزن والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدم ھذه
 األنظمة إلجراء حسابات بسیطة.

 .ستطیع أن أحل مشكالت حول الطول ودرجة الحرارة والوقت، وأن أعطي اإلجابة بالوحدة المناسبةأ •

6Pt3 عند ویتحقق األعداد، من طویلة قائمة إضافة عند وذلك مختلف بترتیب الجمع من یتحقق 
 .المعكوس مستخدًما الطرح

 وأستخدم االستراتیجیة المناسبة للتحقق من إجابتي على عملیة حسابیة. أختار أن أستطیع •

6Pt4 األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد وعالقاتھا، على سبیل المثال متوازي المستطیالت لھ  یمیز
  مقطع عرضي مستطیل الشكل.

 أستخدم خصائص األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد لتحدیدھا.  أن أستطیع •
 أستطیع أن أتعرف إلى العالقات بین األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد.  •
 عن قص منشور. نتج ی ذيالألبعاد ا الشكل ثنائي أستطیع أن أتصور •

6Pt5 .لإلجابة وأن أستخدم ھذه االستراتیجیات للتحقق التقریبي المقدار استراتیجیات إلیجاد  أستخدم أن أستطیع • یقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مثل استخدام التقریب والتأكد من النتیجة
 من حساباتي. 

6Ps1 .یشرح سبب اختیاره طریقة معینة إلجراء عملیة حسابیة ویعرض طریقة حسابھ  
  حسابیة عملیة إلجراء استخدمتھا التي الطریقة ودقة سرعة سبب أشرح أن أستطیع •
 أو مالحظات أو كتابیة طریقة باستخدام حسابیة عملیة على إجابتي إلى توصلت كیف أعرض أن أستطیع •

 . بیانیة مخططات

6Ps2 كیف أستخدم ما أعرفھ بالفعل إلیجاد معلومات جدیدة. أشرح أن أستطیع • .األخرى على المعلومات ھذه تأثیر ویدرك الموجودة المعلومات من جدیدة معلومات یستنتج 

6Ps3 .وباستخدام المعلومات التي  خطوات في بالعمل الریاضیة واأللغاز العددیة المشكالت أحل أن أستطیع • یستخدم االستدالل المنطقي في استكشاف المشكالت العددیة واأللغاز الریاضیة وحلھا
 التالیة. وجدتھا في خطوة لحل الخطوة 

6Ps4 
 العددیة بشكل منھجي. المشكالتیستخدم قوائم وجداول مرتبة لمساعدتھ في حل 

 
 للمساعدة في حل المشكالت بشكل منظم.  مرتبة جداول وأ قوائمأستخدم  أن أستطیع •

6Ps6 
ویحلھا، بما في ذلك المشكالت ذات الخطوة الواحدة والمتعددة یفھم منطقیا المشكالت اللفظیة 

الخطوات (العملیات األربع كلھا) مع تمثیلھا، مثالً بالمخططات أو على خط األعداد، 
  ویستخدم األقواس إلظھار التسلسل الالزم للعملیات الحسابیة.

، المطلوبة الحسابیة والعملیات والخطوات الرئیسیة المعلومات بتحدید اللفظیة المشكالت أحل أن أستطیع •
 وكیفیة تفسیر اإلجابات عن العملیات الحسابیة.

أسجل طریقة تفكیري حول مشكلة ریاضیة عن طریق عرض العملیات الحسابیة المطلوبة  أن أستطیع •
 واضحة. بطریقة 

6Ps9 
ألسباب أو یتوصل إلى فرضیات ویختبرھا وینقحھا، كما یشرح ویبرر الطرق أو ا

 االستراتیجیات أو النتائج أو االستنتاجات شفھیًا.
 

 . إلیھ توصلت ما أساس على وأعدلھا واختبرھا فرضیات إلى أتوصل أن أستطیع •
 وأن إلیھا توصلت التي واالستنتاجات والنتائج أستخدمھا التي االستراتیجیات بوضوح أشرح أن أستطیع •

 .صواب على بأنني اآلخرین أقنع
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السابع للصفین  الریاضیاتلمادة عبارات أستطیع وثیقة 
   والثامن

 األولعبارات "أستطیع" للفصل الدراسي 
 

 ٢٠١٨سبتمبر 



 

 



 

 

 المحتویات

 
 ٤ مقدمة

 ٥ الصف السابع، الفصل الدراسي األول

 ٥ عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم لكل وحدة

 ١١ حل المشكالت خالل الفصل الدراسي األول

 ١٣ الصف الثامن، الفصل الدراسي األول

 ١٣ بالمعرفة والفھم لكل وحدةعبارات "أستطیع" الخاصة 

 ١٧ حل المشكالت خالل الفصل الدراسي األول



 

 

 مقدمة

 
توضح ھذه الوثیقة معاییر نجاح الطالب لدعم عملیة . الثانيالدراسي  وھناك وثیقة منفصلة للفصلاألول، للفصل الدراسي ثامن وال السابعللصفین  الریاضیاتتعرض ھذه الوثیقة تدرج "عبارات أستطیع" في مادة 

كیفیة استخدام عبارات  وتقدم ھذه الوثیقة إرشادات تفصیلیة حولمتمثلة في "عبارات أستطیع".  الریاضیاتلكل صف ومن صف إلى آخر في مادة  الریاضیاتتقویم وتقییم التقدم الذي یحرزه الطالب في مادة 
   .فعالیة داخل الغرف الصفیةب "أستطیع"

  ، كما تتبع نفس بنیة الوحدة.ثامنوال السابعللصفین الدراسیة بالمحتوى الذي تغطیھ الكتب  "أستطیع"ترتبط عبارات 
 

    أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم:"عبارات 
  المعلِّم.  دلیلالفھم من الخاصة بالمعرفة واألساسیة أستطیع" تتناول األھداف التعلیمیة "تتضمن كل وحدة عبارات 

 
  الخاصة بحل المشكالت: "أستطیع"عبارات 

وھذا نظًرا لضرورة دعم عملیتي التدریس والتعلُّم في جمیع الوحدات من خالل حل  لألھداف التعلیمیة الخاصة بحل المشكالت لكل فصل دراسي بالكامل ولیس لكل وحدة، أستطیع""تم إعداد عبارات 
خالل الفصول الدراسیة " أستطیع"مزیدًا من المعلومات لتوضیح التقدم والتطّور في األھداف التعلیمیة الخاصة بحل المشكالت وعبارات  ھذه الوثیقةمھارات الطالب بفعالیة. تقدم  المشكالت لدعم تطویر

  والصفوف المختلفة.
في بعض األحیان یكون الھدف من ذلك ھو تسھیل فھم كل من ھذه العبارات على الطالب وتسھیل العمل على تحقیقھا و ،أستطیع"" عبارات من تتضمن العدید من األھداف التعلیمیة أكثر من عبارة واحدة

رفة والفھم والمھارات. كما " في صورة تدریجیة لتعكس األھداف التعلیمیّة التي سیتم تناولھا أكثر من مرة خالل الوحدات بھدف تعزیز وتوسیع المعستطیعأ"داخل الوحدة. وفي حاالت أخرى، ترد عبارات 
للصفوف من الخامس لمادة الریاضیات  اطلع على وثیقة معاییر تحقیق األھداف التعلیمیة .بشكل كامل في كل صف جمیع األھداف التعلیمیّة الواردة في دلیل المعلم لذلك الصف " أستطیع"تتناول عبارات 

    .باألھداف التعلیمیّة "أستطیع"رتباط عبارات للحصول على مزید من المعلومات حول مدى ا: إلى الثامن
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 األعداد الصحیحة والقوى والجذور ١

7Ni1 والسالبة.   ةالموجب وأطرحھاأستطیع أن أجمع األعداد الصحیحة  • ، ویقسمھا.یجمع األعداد الصحیحة، ویطرحھا، ویضربھا 
 والسالبة.  ةوأقسمھا الموجبأستطیع أن أضرب األعداد الصحیحة  •

7Ni2 

 
یستخدم طریقة "الغربال" لتكوین األعداد األولیة التي طورھا إراتوستینس. یستخدم اختبارات 

ات والعوامل والعوامل المشتركة والعامل المشترك قابلیة القسمة البسیطة لتحدید المضاعف
ً  األكبر والمضاعف المشترك األصغر كناتج ضرب  واألعداد األولیة ویستخدمھا. یكتب عددا

 ٣ ٥×  ٢٢=  ٥٠٠ مثال ألعداد أولیة،

 . رصغوالعوامل المشتركة والعامل المشترك األأستطیع أن أجد المضاعفات  •
 . ل المشتركة والعامل المشترك األكبرالعوامل والعوامأستطیع أن أجد  •
 أستخدمھا.واختبارات قابلیة القسمة أستطیع أن أصف  •
 األعداد األولیة.طریقة منظمة ألجد  أستطیع أن أستخدم •
 أولیة. عداد ألأستطیع أن أكتب األعداد الصحیحة كناتج ضرب  •

مكعبات األعداد والجذور ین بووالجذور التربیعیة األعداد أستطیع أن أشرح العالقة بین مربعات  •  
 التكعیبیة.

 .والجذور التربیعیة المقابلة لھا ٢٠×  ٢٠حتى  األعدادأستطیع أن أتذكر مربعات  •
 .المقابلة لھاكعیبیة والجذور الت ٥×٥×٥ حتى األعدادأستطیع أن أتذكر مكعبات  •
 ة. كعیبیالتربیعیة والجذور التأستطیع أن أستخدم حقائق الترمیز للقوى والجذور  •
 األكبر.  مكعبات األعدادمربعات وأستطیع أن أحسب  •
 م الجذور التربیعیة التي أعرفھا ألجد الجذور التربیعیة ألعداد مربعة أكبر.استخد أستطیع أن •

والجذور المقابلة للعثور  ٥×  ٥×  ٥مكعبات إلى ال، و٢٠×  ٢٠المربعات إلى م استخد أستطیع أن •
 أكبر. ةمن أرقام مكعب ةمكعبكبر وجذور بعة من أرقام مربعة أعلى جذور مر

7Nc8 
والجذور التربیعیة المقابلة لھا ومكعبات  ٢٠×  ٢٠یتذكر مربعات األعداد الكاملة حتى 

 والجذور التكعیبیة. ٥×  ٥×  ٥األعداد حتى 

7Ni3 
یحسب المربعات والجذور التربیعیة الموجبة والسالبة والمكعبات والجذور التكعیبیة؛ 

  والترمیز األسي لقوى األعداد الصحیحة الموجبة. 364و  49 الترمیز ویستخدم

7Nc1  ر السریع لحقائق األعداد، بما في ذلك متممات العدد الصحیح الموجب حتى یعزز التذكُّ
 وحقائق القسمة المرتبطة. ١٠×  ١٠، وحقائق الضرب حتى ١٠٠

األعداد الصحیحة وأشرح االستراتیجیة باستخدام یة المعروفة ألحسب أستطیع أن أستخدم الحقائق العدد •
 . استخدمتھاالتي 

 
7Nc2 .یستخدم الحقائق المعروفة لیستنتج حقائق جدیدة 

7Nc6 .ب الصحیح. أستطیع أن أطبق العملیات الحسابیة بالترتی • یستخدم ترتیب العملیات، بما في ذلك األقواس، الحتساب العملیات الحسابیة البسیطة 



 

© Cambridge Assessment International Education 2018 

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 
 

 العبارات والمعادالت والصیغ ٢

7Ae1 
الحد،  المفردات:یستخدم الحروف لتمثیل األعداد أو المتغیرات المجھولة، ویعرف معاني 

 .الجبریة، والصیغة والمعادلة ةوالمتغیر، والعبار
 والمعادلة. الجبریة أستطیع أن أشرح معاني مفردات الحد والعبارة  •
 .حروف لتمثیل األعداد المجھولةال أستطیع أن أستخدم •

7Ae2 .بالترتیب الصحیح. الجبریة في العبارات  الحسابیة أستطیع أن أطبق العملیات • یعرف أن العملیات الجبریة تتبع نفس ترتیب العملیات الحسابیة 
 

7Ae3 .لتمثیل مشكلة ما. جبریة أن أكتب عبارة  أستطیع • یكتب عبارات جبریة بسیطة باستخدام الحروف (المتغیرات) لتمثیل األعداد المجھولة 
 

7Ae4 
المتشابھة، والضرب بالحد خارج األقواس  بتجمیع الحدودیبّسط العبارات الجبریة، مثال: 

 (فك األقواس).
 ب + أ  ٤أ + ٢متشابھة، مثال: ا حدودالجبریة التي تتضمن أستطیع أن أبسط العبارات  •
 س) ٢+  ٣(٣. مثال: اأقواستضمن الجبریة التي تأستطیع أن أفك العبارات  •

7Ae5 .لتغییر الساعات إلى دقائق.أستطیع أن أكتب صیغة لتمثیل عالقة، مثال:  • یستنتج الصیغ البسیطة ویستخدمھا، مثال: لتغییر الساعات إلى دقائق 
عندما  ٦باألعداد الصحیحة الموجبة في العبارات لحساب قیمتھا، مثال قیمة س + أستطیع أن أعوض  •

 .٤ون س = تك
باألعداد الصحیحة الموجبة في الصیغ لحساب قیمة مفقودة، مثال قیمة أ عندما تكون أ أستطیع أن أعوض  •

 .٦والعرض =  ٣العرض والطول = × = الطول 
7Ae6 .یعوض بقیمة المتغیر في المعادالت والصیغ البسیطة 

7Ae7 
د الصحیحة (مجھول في طرف یكتب المعادالت الخطیة البسیطة باستخدام معامالت األعدا

 ٧س=٢-٩، ١٤=٥س+٣، ٨س = ٢واحد فقط) ویحلھا. مثال 
 أستطیع أن أكتب معادلة لتمثیل مشكلة ما.  •
 ٧س = ٢ – ٩، ١٤=  ٥س + ٣، ٨س = ٢أستطیع أن أحل المعادالت، مثال  •

7Ae8  أستطیع أن أشرح معنى كلمة صیغة.  • صیغة.یعرف أن الحروف تلعب أدواًرا مختلفة في المعادالت والصیغ؛ ویعرف معنى كلمة 
 رح الفرق بین المعادلة والصیغة. أستطیع أن أش •

 األعداد العشریة والكسور العشریة ٣

7Np1 
قوى العدد عشرة لألعداد الصحیحة الموجبة ویكتبھا، ویضرب األعداد الصحیحة  یقرأ
 ویقسم علیھما. ٠٬٠١، ٠٬١ داد العشریة والكسور العشریة فيواألع

 طیع أن أكتب قوى العدد عشرة باألعداد والحروف. أست •
  ٠٬٠١و  ٠٬١أستطیع أن أضرب األعداد الصحیحة واألعداد العشریة في  •
 ٠٬٠١و  ٠٬١أستطیع أن أقسم األعداد الصحیحة واألعداد العشریة على  •

7Np2  تطیع أن أرتب األعداد العشریة والقیاسات.أس • و > و <.≠ یرتب األعداد العشریة، بما في ذلك القیاسات، ویستخدم العالمات = و 
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 للمقارنة بین األعداد العشریة والقیاسات.  و > و <≠ = و  أستطیع أن أستخدم العالمات • 

7Np3 

أو  ١٠٠أو  ١٠، مثال ١٠یقرب األعداد الكاملة إلى قوى األعداد الصحیحة الموجبة للعدد 
تین نزلأو منزلة عشریة أو م أو ....، واألعداد العشریة إلى أقرب عدد كامل ١٠٠٠

 عشریتین.

مئة أو إلى أقرب  أقرب لىإإلى أقرب عشرة أو  :أستطیع أن أقرب إلى أقرب قوى العدد عشرة، مثال •
 .ألف

 أستطیع أن أقرب األعداد العشریة إلى أقرب عدد صحیح.  •
 أستطیع أن أقرب األعداد العشریة إلى أقرب منزلة عشریة أو منزلتین عشریتین.  •

7Nc11 

الصحیحة واألعداد العشریة والكسور العشریة، بما في ذلك  وطرح األعدادیعزز جمع 
 األعداد التي تحتوي على أعداد مختلفة من المنازل العشریة.

 

التي تحتوي أستطیع أن أستخدم طریقة كتابیة قیاسیة لجمع أو طرح األعداد الصحیحة واألعداد العشریة  •
 من المنازل العشریة. أو أعداد مختلفة  العشریةعداد من المنازل نفس األعلى 

7Nc12  یضرب األعداد العشریة التي لھا منزلة واحدة و/أو منزلتین في األعداد المكونة من رقم
  .٨×  ١٣٬٧واحد، مثال 

لھا منزلة عشریة واحدة أو  التيأستطیع أن أختار طریقة كتابیة أو ذھنیة مناسبة لضرب األعداد العشریة  •
  ٨×  ١٣٬٧األعداد المكونة من رقم واحد، مثال ن عشریتین في منزلتی

7Nc3 
یستخدم الحقائق المعروفة والقیمة المكانیة لضرب وقسمة األعداد العشریة البسیطة على 

 ٣÷  ٢٬٤، و ٩× ٠٬٠٧ و ،٦×  ٠٬٨مثال: أعداد مكّونة من رقم واحد، 
في األعداد العشریة البسیطة لمعروفة لضرب أستطیع أن أشرح كیف یمكن أن أستخدم الحقائق العددیة ا •

 ٣÷  ٢٬٤، و ٩× ٠٬٠٧ و ،٦×  ٠٬٨مثال: وقسمتھا علیھا،  أعداد مكّونة من رقم واحد

7Nc13 

على عدد مكون من رقم واحد، بما في ذلك  واألعداد العشریةیقسم األعداد الصحیحة 
زل العشریة، مثال: االستمرار في عملیة القسمة إلى أن یصل إلى عدد محدد من المنا

٧÷٦٨ . 

قسم األعداد الصحیحة واألعداد العشریة ألأستطیع أن أختار طریقة كتابیة أو ذھنیة مناسبة وأستخدمھا  •
 .من رقم واحد ةد مكوناعدعلى أ

 محدد من المنازل العشریة.  بعدد ناتج على ألحصلقسمة كتابیة أستطیع أن أستمر في عملیة  •

 الطول والكتلة والسعة ٤

7Nc10 .(الكتلة والطول والسعة) أستطیع أن أتذكر الوحدات المتریة للطول والكتلة والسعة. • یتذكر العالقات بین وحدات القیاس 
 أستطیع أن أحول بین الوحدات المتریة للكتلة والطول والسعة. •

7Ml1 
یختار وحدات القیاس المناسبة لیقدر ویقیس ویحسب ویحل المشكالت في مجموعة من 

 اقات، بما في ذلك وحدات الكتلة أو الطول أو المساحة أو السعة.السی
 أستطیع أن أختار الوحدات المناسبة لقیاس الكتلة والطول والسعة واستخدمھا في سیاق محدد.    •
 الوحدات المناسبة للكتلة والطول والسعة. أستطیع أن أقدر القیاسات باستخدام  •

 الزوایا ٥

7Gs1 تسمیة صحیحة واألشكال والّزوایا أستطیع تسمیة النقاط والخطوط • ز والتسمیة للنقاط، والخطوط، والّزوایا، واألشكال.یستخدم حقائق الترمی.  

7Gs3  ألقرب عشر درجات. قیاس الزوایاأستطیع أن أقدر  • °.١٠یقدّر قیاس الّزوایا الحادة والمنفرجة والمنعكسة ألقرب 
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7Gs4 
الّزوایا الناتجة من قطع خط مستقیم (القاطع) لخطوط  یبدأ في التعرف إلى العالقات بین

 متوازیة.
 الخطوط. أستطیع أن أحدد بعض العالقات بین الزوایا الناتجة من تقاطع  •

7Gs5 

یحسب مجموع الزوایا عند نقطة، وعلى خط مستقیم، وفي المثلث ویبرھن أن الزوایا 
° ٣٦٠ایا رباعي األضالع ھو المتقابلة بالرأس متساویة؛ ویستنتج خاصیة أن مجموع زو

 ویستخدمھا.

 .وعلى خط مستقیم وفي مثلثعند نقطة  لزوایالمجموع اأستطیع أن أطبق فمھي  •
 خطین مستقیمین ھي زوایا متساویة.   تقاطعأستطیع أن أوضح أن الزوایا المتقابلة الناتجة عن  •
 °٣٦٠یساوي  رباعي األضالعأي شكل زوایا أستطیع أن أوضح أن مجموع  •
 في رباعي األضالع.  الناقصةستطیع أن أحسب الزوایا أ •

7Gs6 
الھندسیة البسیطة باستخدام خواص األضالع والّزوایا لتحدید األطوال شكالت یحل الم

 المتساویة أو یحسب الّزوایا المجھولة ویشرح االستدالل.
األطوال وأن أشرح واألضالع متساویة  الزوایاالزوایا المجھولة باستدالل خواص أستطیع أن أحسب  •

 االستدالل. 

7Gs10  المتوازیة. أستطیع أن أمیز الزوایا المتساویة عندما یقطع خط مستعرض الخطوط  • بین الّزوایا المتبادلة والّزوایا المتناظرة.یمیز 

 )١الكسور ( ٦

 

7Nf1 

 یبسط الكسر باختصار العوامل المشتركة، ویحدد الكسور المتكافئة، ویحول الكسور غیر
  د كسري والعكس. مثالفي صورة عد االعتیادیة

=  ٠٬٢٣؛ ویحّول الكسر العشري المنتھ إلى كسور، مثال ٧١/١٢=  ١١٥/١٢، ٣٢/٨=  ٣٨/١٦
٢٣/١٠٠. 

 أستطیع أن أبسط الكسور المتكافئة وأحددھا.  •
 د كسري والعكسفي صورة عد االعتیادیةالكسور غیر أستطیع أن أكتب  •

 

7Nf3 أستطیع أن أحول أي كسر إلى عدد عشري.  • دد عشري باستخدام القسمة، ویعرف أن العدد العشري المتكرر ھو كسر.یحّول الكسر إلى ع 
 ة بطرق مختلفة. المتكرر ةد العشریاعداألأستطیع أن أصف كیف یمكن كتابة  •

7Nf4 ن أرتب الكسور وأشرح االستدالل. أستطیع أ • لتحویلھا إلى أعداد عشریة.  لكسور المتكافئة أوالقسمةا یرتب الكسور باستخدام 

7Nf5 
؛ ویجد كسور الكمیات (إجابات ٥/٦ – ١١/١٢؛ ٩/٨+  ١/٨یجمع ویطرح كسرین بسیطین، مثال 

 كغم؛ ویضرب كسر في عدد صحیح. ١٨٠من  ١/٩األعداد الكاملة)، مثال. 
 ٥/٦ – ١١/١٢؛ ٩/٨+  ١/٨أستطیع أن أجمع وأطرح الكسور البسیطة، مثال  •
 أضرب كسر في عدد صحیح. أستطیع أن  •
   .كغم ١٨٠من  ١/٩ من الكمیات، مثال  البسیطةأستطیع أن أحسب الكسور  •

7Nc5 
 ٥٠من  ٢٠، ٪٦٤یحسب الكسور البسیطة والنسب المئویة للكمیات، مثال ربع واحد من 

 كغم.
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7Nc2 .روفة لتساعدني في جمع الكسور وطرحھا وإیجاد الكمیات وشرح أستطیع أن أستخدم الحقائق المع • یستخدم الحقائق المعروفة لیستنتج حقائق جدیدة
 االستراتیجیات التي استخدمتھا. 

7Nc14 

 باق في أي عملیات قسمة ال یكون فیھا المقسوم مضاعفًا للمقسوم ھناك أنھ سیكونیعرف 
. یمكن التعبیر عن الباقي ككسر للمقسوم علیھ، مثال ٧والباقي  ٦=  ٢٥÷  ١٥٧. مثال: علیھ
٧٦/٢٥=  ٢٥÷  ٥٧١.  

 .ملیة القسمة باقعلأستطیع أن أحدد متى یكون  •
 . باق وجود عند القسمة عملیة ألعبر عن ناتجأستطیع أن أستخدم الكسور  •

7Nc15 
یقرب الناتج ألصغر أو أكبر عدد كامل بناًء على السیاقات الحیاتیة عند حل مشكالت القسمة 

 التي تتضمن باق. 
 الناتج، وأن أشرح ما إذا كان ینبغي تقریب الناتجكلة قسمة تحتاج إلى تقریب أستطیع أن أشرح سیاق مش •

 عدد.كبر ألألصغر عدد أم 

 المساحة والمحیط ٧

7Ml1 
یختار وحدات القیاس المناسبة لیقدر ویقیس ویحسب ویحل المشكالت في مجموعة من 

  .السیاقات، بما في ذلك وحدات الكتلة أو الطول أو المساحة أو السعة
 أستطیع أن أختار الوحدات المناسبة لقیاس المساحة في سیاق ما وأستخدمھا.    •
 أستطیع أن أقدر القیاسات باستخدام الوحدات المناسبة لقیاس المساحة. •

7Ma1 
) والملیمتر ٢) والسنتیمتر المربع (سم٢یعرف االختصارات والعالقات بین المتر المربع (م

  ).٢المربع (ملم
 دم اختصارات وحدات المساحة المتریة. أستطیع أن أستخ •
 أستطیع أن أحدد العالقات بین مختلف وحدات المساحة المتریة. •

7Ma2 

یستنتج صیغ مساحة ومحیط المستطیل، ومساحة المثلث ومتوازي األضالع وشبھ المنحرف 
 ثنائیة األبعاد. المركبةویستخدمھا، ویحسب مساحات األشكال 

 

 محیط ومساحة المستطیل واستخدمھا.  أستطیع أن أتذكر صیغ حساب •
 أستطیع أن أشرح صیغة حساب محیط ومساحة المستطیل.   •
 حساب مساحة المثلث.  یغ أستطیع أن أستخدم ص •
 .متوازي األضالع حساب مساحةیغ أستطیع أن أستخدم ص •
 حساب مساحة شبھ المنحرف.یغ أستطیع أن أستخدم ص •
 مساحات األشكال المركبة.  حساب في المختلفة شكالاال مساحات لحساب أستطیع أن أستخدم فھمي •

7Ma3 
یعرف الدائرة ویسّمي مكوناتھا، ویعرف الصیغ الخاصة بمساحة الدائرة ومحیطھا 

 ویستخدمھا.

•  ُ  .عرف الدائرةأستطیع أن أ
 أستطیع أن أسمي مكونات الدائرة. •
 أستطیع أن أذكر صیغة حساب محیط الدائرة واستخدمھا.  •
 صیغة حساب مساحة الدائرة واستخدمھا.  أستطیع أن أذكر •

 النسب المئویة ٨

7Nf1  ٢٣/١٠٠=  ٠٬٢٣مثال األعداد العشریة إلى كسور،  أستطیع أن أحول •یبسط الكسر باختصار العوامل المشتركة، ویحدد الكسور المتكافئة، ویحول الكسور غیر. 
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 د كسري والعكس. مثالفي صورة عد االعتیادیة

=  ٠٬٢٣؛ ویحّول الكسر العشري المنتھ إلى كسور، مثال ٧١/١٢=  ١١٥/١٢، ٣٢/٨=  ٣٨/١٦
٢٣/١٠٠. 

7Nf2 .الكسور المتكافئة واألعداد العشریة والنسب المئویةأستطیع أن أوجد  • یجد الكسور المتكافئة واألعداد العشریة والنسب المئویة عن طریق التحویل بینھم. 

7Nf6 ف أجزاء من الكمیات والقیاسات.یستخدم الكسور والنسب المئویة لیص 
 .٢٠من   =   ١٥في صورة كسر بسیط من كمیة أكبر، مثال  ما أستطیع أن أعبر عن عدد •

سم =  ٦٥في صورة نسبة مئویة بسیطة من كمیة أكبر، مثال ما أستطیع أن أعبر عن جزء من كمیة  •

 متر. ١من  %□
7Nf7 

 ١٥، ٢٠من  ١/٤ ھو ٥سبة مئویة لكمیة أكبر، مثال یعبر عن كمیة أقل في صورة كسر أو ن
 ٢٠٪ من ٧٥ھو 

7Nf8 .٧أستطیع أن أحول إلى النسب المئویة لمقارنة الكمیات المختلفة، مثال ما ھي درجة االختبار األفضل،  • یستخدم النسب المئویة لتمثیل الكمیات المختلفة ومقارنتھا 
 ؟٥٠من  ٣٦أم  ١٠من 

7Nc5 كجم.  ٥٠من  %٢٠ مثال:أستطیع أن أحسب نسب بسیطة من الكمیات،  • كغم. ٥٠من  ٢٠، ٪٦٤ ربع منسیطة والنسب المئویة للكمیات، مثال یحسب الكسور الب 

7Nf10 
یستخدم الكسور المتكافئة واألعداد العشریة والنسب المئویة لمقارنة الكمیات المختلفة مثال، 

 ؟٥٥من  ١/٣أو  ٥٠٪ من ٣٥ما األكبر؟ 
ن أستخدم فھمي للكسور والنسب المئویة واألعداد العشریة لمقارنة الكمیات، مثال، أیھما أكبر أستطیع أ •

 ؟٥٥من  ١/٣أم  ٥٠من  %٣٥

7Nc1 
ر السریع لحقائق األعداد، بما في ذلك متممات العدد الصحیح الموجب حتى یعزز  التذكُّ
 وحقائق القسمة المرتبطة. ١٠×  ١٠، وحقائق الضرب حتى ١٠٠

 . استخدمتھاأن أستخدم الحقائق العددیة المعروفة لحساب النسب المئویة وأشرح االستراتیجیة التي  أستطیع •

7Nc4 .واألعداد العشریة والنسب المئویة.أستطیع أن أتذكر الكسور المتكافئة البسیطة  • یتذكر الكسور المتكافئة البسیطة واألعداد العشریة والنسب المئویة 
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7Pt1 
یستخدم قوانین الحساب والعملیات العكسیة لتبسیط العملیات الحسابیة التي تحتوي على األعداد 

 الصحیحة واألعداد العشریة والكسور العشریة والكسور االعتیادیة.
 والعملیات العكسیة لمساعدتي في الحساب. أستطیع أن أستخدم قواعد العملیات  •

7Pt2 .یتعامل مع األعداد، والعبارات الجبریة، والمعادالت، ویطبق الخوارزمیات المنھجیة 
  في الحساب.  لمساعدتي العددیة الحسابیة العملیات إلى أتعرف أن أستطیع •
 الحدود الجبریة إلیجاد العبارات المتكافئة.  إلى أتعرف أن أستطیع •
 الحدود الجبریة لحل المعادالت.  إلى أتعرف أن أستطیع •
 .المعلومات ألجدطریقة منظمة  أستخدم أن أستطیع •

7Pt3 العالقات بین الزوایا وأستخدمھا.  إلى أتعرف أن أستطیع • ویستخدمھا.أو ثالثة أبعاد  یتعرف إلى العالقات المكانیة الموجودة ببعدین 
 ن أطوال أضالع األشكال ثنائیة األبعاد ومساحتھا وأستخدمھا.العالقات بی إلى أتعرف أن أستطیع •

7Pt5 .العملیات الحسابیة وأشرح استراتیجیة التحقق التي استخدمتھا. ناتج أستطیع أن أتحقق من  • یتحقق من نتائج العملیات الحسابیة باستخدام العملیات العكسیة 
 رح سبب فائدة ذلك.عملیة حسابیة قبل حسابھا وأن أش ناتجأستطیع أن أقدر  •
  یقدر ویقرب ویتحقق من عملھ. 7Pt6 أستطیع أن أستخدم طریقة التعویض للتحقق من حل المعادالت. •

7Pt7 

الكالمیة التي تتضمن األعداد الكاملة أو النسب المئویة أو األعداد العشریة أو  المشكالتیحل 
ة أو الكتابیة المناسبة لألعداد النقود أو القیاسات: یختار العملیات وطرق الحسابات الذھنی

 التي بھا أكثر من خطوة. المشكالتوالسیاق، بما في ذلك 

تنطبق ھذه األھداف التعلیمیة على المعرفة القَبلیة للطالب وفھمھم حول األعداد : مالحظة(
 ).والقیاسات

 . المختلفة السیاقات من مجموعة في اللفظیة المشكالتأستطیع أن أحل  •
التي بھا خطوة واحدة أو  اللفظیة المشكالت حل واستراتیجیات یاتللعم اختیاري حأستطیع أن أشر •

  أكثر. 
 

7Ps1 
، مع االستخدام الصحیح لألعداد، المشكالتیحدد ویمثل المعلومات أو األعداد المجھولة في 

 والرموز، والكلمات، والمخططات، والجداول، والرسوم البیانیة.
 في العبارات الجبریة والمعادالت لمساعدتي في حل المشكالت.  جھولةالم األعداد أمثل أن أستطیع •
ً أستخدم المالحظات والرسوم البیانیة والجداول استخداًما  أن أستطیع •  حل لمساعدتي في صحیحا

 . المشكالت

7Ps2 
یتعرف على الخصائص الریاضیة، واألنماط، والعالقات، كما یقوم بتعمیمات في الحاالت 

 البسیطة.
  في ذلك تكوین عبارات عامة عنھا. بما وخصائصھا، األعداد في واألنماط العالقات أحدد أن یعأستط •
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7Ps3 .منطقیة بطریقة المشكالت أستقصي أن أستطیع • یعمل بطریقة منطقیة ویتوُصل إلى استنتاجات بسیطة. 
 أستخلص االستنتاجات من نتائج االستقصاءات الریاضیة. أن أستطیع •

7Ps4  السبب أشرح وأن للسیاق مناسبة بطریقة لفظیة مشكلة على إجابتي من أتحقق أن أستطیع • األصلي ویتحقق من منطقیتھا. ائج بالسیاقالنتیربط . 

7Ps5 .رحھاشوأ واستنتاجاتي ونتائجي طرقي أسجل أن أستطیع • یسجل ویشرح الطرق، والنتائج، واالستنتاجات . 

7Ps6 
 ا وكتابیاً.یناقش ویربط النواتج بفاعلیة شفھیً 

 

 بوضوح كتابًیا وفي صورة رسوم بیانیة.  نتائجي أسجل أن أستطیع •
 بوضوح شفھیًا. نتائجيأربط  أن أستطیع •
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 ، الفصل الدراسي األولالثامنالصف 

  عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم لكل وحدة 

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 

 لصحیحة والقوى والجذوراألعداد ا ١

8Ni1 بما في ذلك األعداد العشریةاألعداد الموجبة والسالبةأستطیع أن أحسب ب • .یجمع ویطرح ویضرب ویقسم األعداد الموجبة والسالبة ،. 

8Ni2 .مل. ألقرب عدد كا التربیعیة والجذور التكعیبیةأستطیع أن أقدر الجذور  • یقدر الجذور التربیعیة والجذور التكعیبیة 
 ذات المنزلتین العشریتین.  التكعیبیةوالتربیعیة جد الجذور أستطیع أن أستخدم اآللة الحاسبة أل •

8Ni3 
یستخدم األسس الموجبة والسالبة والصفریة وقوانین األسس لضرب وقسمة قوى األعداد 

 الصحیحة الموجبة

 .  ا إلى قوةمرفوعً و األساألساس وأستطیع أن أشرح معنى المصطلحات الریاضیة مثل  •
 أستطیع أن أكتب األعداد مرفوعة إلى قوة الصفر بطرق مختلفة.  •
 أستطیع أن أكتب األعداد ذات األسس الموجبة بطرق مختلفة.  •
 أستطیع أن أكتب األعداد ذات األسس السالبة بطرق مختلفة.  •
 . أشرح قانون األسس للضرب وأستخدمھأستطیع أن  •
 . مة وأستخدمھقانون األسس للقس أشرحأستطیع أن  •

8Nc4 .لمساعدتي في الحساب.أستطیع أن أشرح كیف استخدمت قواعد العملیات والعملیات العكسیة  • یعزز استخدام قواعد العملیات الحسابیة والعملیات العكسیة لتبسیط العملیات الحسابیة 

 القیمة المكانیة والترتیب والتقریب ٢

8Np1 
؛ ویضرب ویقسم األعداد الكاملة واألعداد ١–١٠و  ١/١٠و  ٠٬١یتعرف إلى التكافؤ بین 

 مرفوعا إلى قوة أي عدد صحیح موجب أو سالب. ١٠العشریة على 
 في صورة كسر أو عدد عشري. ١- ١٠أستطیع أن أعبر عن  •
 . ١٠أستطیع أن أضرب األعداد الكاملة واألعداد العشریة في أي عدد صحیح مرفوًعا إلى قوة  •
 .١٠د الكاملة واألعداد العشریة على أي عدد صحیح مرفوًعا إلى قوة أستطیع أن أقسم األعدا •

8Np2 
یقرب األعداد إلى عدد محدد من المنازل العشریة أو األرقام المعنویة ویستخدمھا إلیجاد 

 بدرجة مناسبة من الدقة. للمشكالتحلول 
 أستطیع أن أقرب األعداد إلى عدد محدد من األرقام المعنویة.  •
 أقرب األعداد إلى عدد محدد من المنازل العشریة. أستطیع أن  •
 من الدقة إلیجاد حلول المشكالت.أستطیع أن أختار درجة مناسبة  •
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أستطیع أن أستخدم الترتیب الصحیح للعملیات للحساب، بما في ذلك العملیات الحسابیة التي تحتوي على  •  
 أسس.  

، بما في ذلك العملیات الحسابیة التي تحتوي على أستطیع أن أستخدم الترتیب الصحیح للعملیات للحساب •
 مجموعة من العملیات. 

8Nc3 .یستخدم ترتیب العملیات، بما في ذلك األقواس في العملیات الحسابیة األكثر تعقیدًا 

8Nc1 
یوسع نطاق استخدام الطرق الذھنیة للعملیة الحسابیة، بالتعامل مع األعداد العشریة 

 المالحظات الكتابیة حیثما یكون ذلك مناسًبا. ویة واستخدامالمئوالكسور والنسب 
، وأشرح ٠٫٠٤×  ١٢، ٠٫١٤×  ٠٫٥أستطیع أن أضرب في األعداد العشریة بطریقة ذھنیة، مثال  •

 االستدالل. 
، وأشرح ٠٫٨ ÷ ٢٫٤، ٠٫٠٣ ÷ ٦أستطیع أن أقسم على األعداد العشریة بطریقة ذھنیة، مثال  •

 االستدالل. 
 ن مالحظات لدعم عملیاتي الذھنیة مع األعداد العشریة.أستطیع أن أكو •

  

8Nc5 

یضرب في األعداد العشریة، مع فھم أماكن وضع العالمة العشریة بالتفكیر في العملیات 
الحسابیة المتكافئة، ویقسم على األعداد العشریة عن طریق التحویل إلى قسمة على عدد 

 صحیح.

8Nc6 ١و ٠بین أستطیع أن أحدد ما یحدث لحجم العدد عندما أضربھ في عدد عشري یقع  • .١و ٠ة عند الضرب في أو القسمة على األعداد التي تقع بین یتعرف على األثار المترتب. 
 .١و ٠بین أستطیع أن أحدد ما یحدث لحجم العدد عندما أقسمھ على عدد عشري یقع  •

8Nc2 رق الذھنیة لحل المشكالت اللفظیة التي تتضمن الضرب في قوى العشرة والقسمة أستطیع أن أستخدم الط • اللفظیة ذھنیًا.شكالت یحل الم
 علیھا. 

 الشبكات والزوایا ٣

8Gs1 

 یفھم البرھان الذي یثبت أن:

ومجموع زوایا الشكل الرباعي یساوي ° ١٨٠مجموع زوایا المثلث یساوي  •
٣٦٠.° 

ین الداخلتین قیاس الزاویة الخارجیة للمثلث یساوي مجموع قیاسات الزاویت •
 المقابلتین لھا.

 أستطیع أن أشرح االختالف بین البرھان والشرح.   •
 .°١٨٠زوایا المثلث یساوي قیاسات أستطیع أن أشرح كل خطوة في البرھنة على أن مجموع  •
 .°٣٦٠زوایا أي شكل رباعي یساوي قیاسات أستطیع أن أشرح كل خطوة في البرھنة على أن مجموع  •
قیاسات الزاویة الخارجیة للمثلث تساوي مجموع قیاس خطوة في البرھنة على أن  أستطیع أن أشرح كل •

 الزاویتین الداخلتین المقابلتین لھا.

8Gs2 
یحل المشكالت الھندسیة باستخدام خصائص الزوایا والخطوط المتوازیة والمتقاطعة 

 صوص.والمثلثات والمضلعات الرباعیة الخاصة ویشرح االستنتاجات بالمخططات والن
الخطوط المتقاطعة والمثلثات والمضلعات ذات الصلة ب صائص الزوایاأستطیع أن أستخدم فھمي لخ •

 لحل المشكالت الھندسیة. الرباعیة
 حل المشكالت الھندسیة. أستطیع أن أستخدم المخططات والمالحظات لشرح استداللي لكل خطوة عند  •

8Gs3 
المنتظم،  األوجھستطیالت، ورباعي یرسم شبكات لمجسمات بسیطة، مثل: متوازي الم

 والھرم الرباعي، والمنشور الثالثي.
 أستطیع أن أتصور شبكات األشكال ثالثیة األبعاد وأرسمھا. •
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 الكسور  ٤

8Nf1 .أستطیع أن أستخدم العامل المشترك األكبر ألكتب كسر في أبسط صورة.  • یعزز كتابة الكسر في أبسط صورة بأخذ العوامل المشتركة 

8Nf2 

  
یجمع الكسور ویطرحھا ویضربھا ویقسمھا ویفسر عملیة القسمة بأنھا عكس عملیة الضرب 

 مع أخذ العوامل المشتركة قبل الضرب أو القسمة.

 أستطیع أن أجمع الكسور وأطرحھا وأضربھا وأقسمھا.  •
 أستطیع أن أشرح خطوات قسمة الكسور.    •
 ة ضرب أو قسمة الكسور بطریقة أكثر فعالیة.  أستطیع أن أستخدم معرفتي بالعوامل لتوضیح طریق •
 أستطیع أن أكون مالحظات وتعلیقات تفسیریة لدعم العملیات الحسابیة بالكسور. •

8Nc1 
یوسع نطاق استخدام الطرق الذھنیة للعملیة الحسابیة، بالتعامل مع األعداد العشریة 

 یكون ذلك مناسًبا.المالحظات الكتابیة حیثما  المئویة واستخداموالكسور والنسب 

8Nc2 أستطیع أن أقرر متى یمكن حل مشكلة لفظیة تتضمن كسور بطریقة ذھنیة.  • اللفظیة ذھنیًا.شكالت یحل الم 
 أستطیع أن أحل المشكالت اللفظیة المناسبة التي تتضمن كسور بطریقة ذھنیة. •

 المعادالت والعبارات والصیغ ٥

8Ae1  الجبرأستطیع أن أتذكر منشأ كلمة  • بأعمال عالم الریاضیات العربي الخوارزمي.یعرف منشأ كلمة الجبر وارتباطھا . 

8Ae2 
ینشئ ویحل المعادالت الخطیة بمعامالت األعداد الصحیحة (مجھول في طرف واحد أو في 

 الطرفین، مع أو بدون أقواس).

الطرفین إلى یمین أو أستطیع أن أحل المعادالت التي یكون فیھا العدد المجھول في طرف واحد أو في  •
 .    ٢س + ٢=  ٤ –س ٤؛ ٢س + ٥= ٧یسار عالمة =، مثال، 

 ٢٤) = ٣(س +  ٣أستطیع أن أحل المعادالت التي بھا أقواس، مثال  •
أستطیع أن أكتب معادالت لتمثیل المشكالت، بما في ذلك المعادالت التي بھا أقواس أو التي بھا عدد  •

 مجھول في طرفیھا. 

8Ae3 للضرب والقسمةمستخدًما قوانین األسس  تالعباراأستطیع أن أبسط  • نین األسس للضرب والقسمة على العبارات الجبریة البسیطة.یطبق قوا. 

8Ae4 .أستطیع أن أكتب عبارات لتمثیل المشكالت، بما في ذلك العبارات التي تتضمن أسس.  • یكتب العبارات الجبریة 

8Ae5  ١ -س ٣س (٢ –س = ٢ – ٢س٦أستطیع أن أحلل العبارات إلى عوامل بإضافة أقواس، مثال  • عن طریق إخراج العوامل المشتركة ذات الحد الواحد.یبسط العبارات الجبریة ویحولھا ( 

8Ae6 .أستطیع أن أجمع الكسور التي تحتوي على متغیرات وأطرحھا.  • یجمع الكسور الجبریة البسیطة ویطرحھا 

8Ae7   
البسیطة یغیر المجھول، ویستخدم الصیغ من الریاضیات یشتق الصیغ، وفي الحاالت 

 أستطیع أن أكتب صیغة لتمثیل عالقة بین متغیرات. •
 أستطیع أن أعید ترتیب صیغة ألوجد المتغیر المطلوب.  •
أستطیع أن أطرح أمثلة على الصیغ المستخدمة في الریاضیات والمواد األخرى، وأن أشرح الغرض  •
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 منھا.   والمواد األخرى.

8Ae8 .یعوض األعداد الموجبة والسالبة في العبارات والصیغ 
، بما في ذلك العبارات التي تتضمن مجموعة األعداد الموجبة والسالبة في العباراتأستطیع أن أعوض  •

 . ١-، ص = ٢) عندما تكون س = ٢ص – ٣(س٣من العملیات، مثال، قیمة 
وجد قیمة المتغیر المطلوب، بما في ذلك الصیغ صیغة ألاألعداد الموجبة والسالبة في أستطیع أن أعوض  •

 التي تحتاج إلى إعادة ترتیب.  

8Ae11 
  

 ص) ویبسط العبارة التربیعیة الناتجة.± یفك ناتج عبارتین خطیتین (س 
 ).٣ -) (س ٤أستطیع أن أضرب عبارتین بین أقواس، مثال (س +  •

 المساحة والمحیط والحجم ٦

   

8Ma1 
 ٣والحجم، مثال ملم ٢وم ٢، وسم٢وسم ٢لمتریة للمساحة، مثال ملمیحول بین الوحدات ا

 مل. ١=  ٣سم ١؛ ویعرف ویستخدم العالقة ٣وم ٣، وسم٣وسم
 أستطیع أن أحول بین الوحدات المتریة المختلفة للمساحة وبین الوحدات المتریة المختلفة للحجم. •
 أستطیع أن أصف االختالف بین السعة والحجم.   •
 ل بین الوحدات المتریة للسعة والحجم.أستطیع أن أحو •

   

8Ma2 
في اآللة   πالتي تتضمن محیط ومساحة الدوائر، بما في ذلك استخدام مفتاحالمشكالت یحل 

 .)الحاسبة
 عند استخدام صیغة الدائرة.  في اآللة الحاسبة  πمفتاحأستطیع أن أستخدم  •
 احتھا.أستطیع أن أحل المشكالت التي تتضمن محیط الدائرة ومس •

8Ma3 
  

 ویة واالسطوانة.ایحسب األطوال ومساحة السطح / الوجھ والحجم في المنشور القائم الز

 أستطیع أن أحسب مساحة سطح المنشور.  •
 أستطیع أن أحسب حجم المنشور. •
 صیغة ألحسب مساحة سطح االسطوانة وحجمھا. أستطیع أن أستخدم  •
 الدائرة عندما یكون الحجم معلوًما. أستطیع أن احسب طول ضلع مجھول في المنشور أو  •

 االحتماالت ٧

8Db1 

 -  ١ل(ح)، فإن احتمال عدم وقوعھ ھو إذا كان احتمال وقوع حدث ما ھو  یعرف أنھ
  ل(ح)   

  

 أستطیع أن أشرح كیف أجد احتمال عدم وقوع حدث، إذا كنت أعرف احتمال وقوعھ.  •

8Db2 أستطیع أن أستخدم البیانات الخاصة بتجاربي أو بتجارب اآلخرین ألجد االحتماالت التجریبیة.  • المتساویة في السیاقات العملیة. یجد االحتماالت استنادًا إلى نتائج الفرص 
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 أستطیع أن أجد االحتماالت النظریة بالتفكیر في النتائج المتساویة المحتملة لحدث ما.  •

8Db3 
  

 الفردیة ولحدثین متتالیین. لألحداثملة المحت المتنافیةیجد ویكتب بصورة منظمة كل النتائج 
 المحتملة لحدث ما بصورة منظمة.     المتنافیةأستطیع أن أسجل جمیع النتائج  •
 بصورة منظمة. نمتتالییالمحتملة لحدثین  المتنافیةأستطیع أن أسجل جمیع النتائج  •

8Db4 

 نھ:یقارن االحتماالت التجریبیة المقدرة باالحتماالت النظریة، علًما بأ

 عند تكرار التجارب، قد تنتج نتائج مختلفة.  •
 .زیادة عدد مرات تكرار التجربة یؤدي إْجماالً إلى تقدیرات أفضل لالحتمال •

 أستطیع أن أشرح لما قد ال تكون االحتماالت التجریبیة ھي نفس االحتماالت النظریة.  •
 موثوقیة.أستطیع أن أقترح كیف یمكنني ان أجعل االحتماالت التجریبیة أكثر  •

8Nc2 .أستطیع أن أستخدم الطرق الذھنیة لحل المشكالت اللفظیة التي تتضمن احتماالت. • یحل المسائل اللفظیة ذھنًیا 

 النسب المئویة  ٨

8Nf3 

التي تتضمن تغییرات النسب المئویة، واختیار األعداد الصحیحة باعتبارھا  المشكالتیحل 
البسیطة التي تتضمن الشؤون  المشكالتفي ذلك  ٪ أو باعتبارھا عددًا كامالً، بما١٠٠

المالیة الشخصیة أو األسریة، مثال، الفائدة البسیطة والخصم والمكسب والخسارة 
 والضریبة.

 أستطیع أن أحل مشكالت تتضمن زیادة أو نقصان في النسب المئویة وأن أشرح االستدالل. •
 .والفائدة والضریبة المكسب والخسارة والخصمأستطیع أن أشرح معنى مصطلحات  •
 المكسب والخسارة والخصم والفائدة والضریبة. أستطیع أن أحل مشكالت تتضمن •

8Nf4 .میات.إلى الكسور أو النسب المئویة للمقارنة بین الكأستطیع أن أحدد متى تكون ھناك حاجة  • یحدد متى تكون ھناك حاجة إلى الكسور أو النسب المئویة للمقارنة بین الكمیات المختلفة 

8Nc1 
یوسع نطاق استخدام الطرق الذھنیة للعملیة الحسابیة، بالتعامل مع األعداد العشریة 
 والكسور والنسب المئویة ، واستخدام المالحظات الكتابیة حیثما یكون ذلك مناسبًا.

 أستطیع أن أحسب النسب المئویة من الكمیات بطریقة ذھنیة بالجمع بین النسب المئویة األسھل.  •
 تطیع أن أكون مالحظات لدعم عملیاتي الذھنیة مع النسب المئویة.أس •

 

 

 األولحل المشكالت خالل الفصل الدراسي 
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8Pt1 .یحسب بدقة، باختیار العملیات والطرق الذھنیة أو الكتابیة المناسبة لألعداد والسیاق 
واستخدامھا في حساب األعداد  المناسبة الكتابیة أو الذھنیة والطرق لیاتأستطیع أن أختار العم •

 الصحیحة والعشریة والكسور والنسب المئویة.
 أستطیع أن اختار العملیات والطرق المناسبة لحل المشكالت بدقة وفعالیة. •
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8Pt2 
 یتعامل مع األعداد، والعبارات الجبریة، والمعادالت، ویطبق الخوارزمیات.

 

 أستطیع أن أطبق قواعد الحساب بما في ذلك األعداد السالبة واألسس. •
 أستطیع أن أبسط العبارات الجبریة بما فیھا األسس. •
أستطیع أن أتعرف إلى المصطلحات الجبریة لحل المعادالت التي تتكون من أقواس والمعادالت التي  •

 تحتوي على قیم مجھولة في الجانبین.
 غ بما في ذلك تغییر موضوع الصیغة.أستخدم الصی أستطیع أن •

8Pt3 .القیاس لحل المشكالت التي تتضمن المساحة والمحیط والحجم. نظمةألأستخدم فھمي  أن أستطیع • یفھم أنظمة القیاس الیومیة، ویستخدمھا لتقدیر القیاس وإجراء الحسابات 

8Pt4  أستطیع أن أتعرف إلى العالقات بین الزوایا واستخدامھا لحل المشكالت. • ویستخدمھا.یتعرف إلى العالقات المكانیة الموجودة ببعدین أو ثالثة أبعاد 
 ثنائیة األبعاد لألشكال ثالثیة األبعاد. الوجوهأستطیع أن أحل المشكالت عن طریق تصور  •

8Pt5 .رباعي القاعدة، والھرم المنتظم، األوجھ ورباعي یالت،المستط متوازيل شبكات ارسم أن أستطیع • یرسم المخططات والرسوم البیانیة واألشكال اإلنشائیة بدقة 
 .الثالثي والمنشور

8Pt6 

  :یقرر طریقة التحقق من النتائج، عن طریق
استخدم التقریب لتقدیر األعداد وتقریبھا إلى رقم معنوي واحد واحتساب ذلك ذھنیًا،  •

 ثم مقارنتھا بالتقدیر.
 .كلةالمشالنظر في منطقیة اإلجابة بالنسبة لسیاق  •
 استخدام العملیات العكسیة. •

الطرق  شرحأن أو احتسابھا طریق عنإجابات العملیات الحسابیة  من تحققكیف أ أقرر أن أستطیع •
 التي استخدمتھا.

8Pt7 یحل مجموعة من المسائل اللفظیة التي تتضمن عملیات حسابیة بخطوة واحدة أو خطوات متعددة. 
  .یقدر ویقرب ویتحقق من عملھ

للفظیة بخطوة أو أكثر في مجموعة من السیاقات وتفسیر سبب صحة االمشكالت  أحل أن أستطیع •
 الحلول التي توصلت إلیھا.

8Ps1 
؛ ویجرب التمثیالت الریاضیة ویقارنھا باستخدام ترمیز المشكلةیحدّد السمات الریاضیة للسیاق أو 

  دقیق.
 أحدد السمات الریاضیة بھا.ولخص المشكلة أ أن أستطیع •
 یع أن أمثل المشكلة مستعیًنا بالترمیز الدقیق.أستط •
 أستطیع أن أقارن التمثیالت المختلفة لنفس المشكلة وأناقشھا. •

8Ps2 .یستخدم التخمین والتعمیم، مع تحدید الحاالت االستثنائیة أو األمثلة العكسیة 
ریة والنسب لعامة لحساب األعداد الصحیحة والكسور واألعداد والعشا القواعد اصف أن أستطیع •

 المئویة.
 األمثلة العكسیة إلظھار عدم صحة عبارة عامة عن عملیة حسابیة. أحددأستطیع أن  •
 أستطیع أن أصف القواعد العامة للعمل مع العبارات الجبریة والمعادالت. •

8Ps3 .أوصل الحجة المنطقیة لصحة إجابتي. أن أستطیع • یستخدم الحجة المنطقیة لتفسیر المشكالت الریاضیة في سیاقھا أو إلثبات صحة العبارة 
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8Ps4 .الحل الدقیق لمشكلة لفظیة وضمان توافقھا مع سیاق المشكلة. أستطیع أن أحسب • یوفر حلوالً دقیقة ومناسبة للسیاق أو المشكلة 

8Ps5 .قمت بھا بوضوح. االستدالل والحلول واالستنتاجات التي اسجل أن أستطیع • یسجل ویقارن االستدالل والحلول واالستنتاجات 
 أستطیع أن أقارن االستدالل والحلول واالستنتاجات التي قمت بھا بتلك التي قام بھا اآلخرین. •

8Ps6 .النتائج مع اآلخرین.و الطرق أناقش ان أستطیع • ینقح الطرق والنتائج على أساس المناقشات مع اآلخرین 
 ونتائجي.اتبعھا  التي أستطیع أن أتأمل المناقشات واستخدمھا لتحسین الطرق •
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ثانيفصل الدراسي الللعبارات "أستطیع"   
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للصفوف من لمادة الریاضیات  عبارات "أستطیع"وثیقة 
 الخامس إلى الثامن
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  المحتویات

 
 ٤ مقدمة

 ٥ الصف الخامس، الفصل الدراسي الثاني

 ٥ عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم لكل وحدة

 ١١ حل المشكالت خالل الفصل الدراسي الثاني

 ١٢ الصف السادس، الفصل الدراسي الثاني

 ١٢ عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم لكل وحدة

 ١٨ الثانيحل المشكالت خالل الفصل الدراسي 
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  مقدمة
 

توضح ھذه الوثیقة معاییر نجاح الطالب لدعم عملیة . والسادس للفصل الدراسي الثاني. وھناك وثیقة منفصلة للفصل الدراسي األولتعرض ھذه الوثیقة تدرج "عبارات أستطیع" في مادة الریاضیات للصفین الخامس 
بفعالیة داخل  "أستطیع"كیفیة استخدام عبارات  حولوتقدم ھذه الوثیقة إرشادات تفصیلیة تقویم وتقییم التقدم الذي یحرزه الطالب في مادة الریاضیات لكل صف ومن صف إلى آخر متمثلة في "عبارات أستطیع". 

  .الغرف الصفیة
 

  للصفین الخامس والسادس، كما تتبع نفس بنیة الوحدة.الدراسیة بالمحتوى الذي تغطیھ الكتب  "أستطیع"ترتبط عبارات 
 

    أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم:"عبارات 
  المعلِّم.  دلیلأستطیع" تتناول األھداف التعلیمیة الخاصة بالمعرفة والفھم من "تتضمن كل وحدة عبارات 

  
  الخاصة بحل المشكالت: "أستطیع"عبارات 

وھذا نظًرا لضرورة دعم عملیتي التدریس والتعلُّم في جمیع الوحدات من خالل حل  لألھداف التعلیمیة الخاصة بحل المشكالت لكل فصل دراسي بالكامل ولیس لكل وحدة، أستطیع""تم إعداد عبارات 
خالل الفصول الدراسیة " أستطیع"مزیدًا من المعلومات لتوضیح التقدم والتطّور في األھداف التعلیمیة الخاصة بحل المشكالت وعبارات  ھذه الوثیقةالمشكالت لدعم تطویر مھارات الطالب بفعالیة. تقدم 

  والصفوف المختلفة.
وفي بعض األحیان یكون الھدف من ذلك ھو تسھیل فھم كل من ھذه العبارات على الطالب وتسھیل العمل على تحقیقھا  ،أستطیع"" عبارات من تتضمن العدید من األھداف التعلیمیة أكثر من عبارة واحدة

عرفة والفھم والمھارات. كما " في صورة تدریجیة لتعكس األھداف التعلیمیّة التي سیتم تناولھا أكثر من مرة خالل الوحدات بھدف تعزیز وتوسیع المستطیعأ"داخل الوحدة. وفي حاالت أخرى، ترد عبارات 
لمادة الریاضیات للصفین الخامس والسادس:  اطلع على وثیقة معاییر تحقیق األھداف التعلیمیة .بشكل كامل في كل صف جمیع األھداف التعلیمیّة الواردة في دلیل المعلم لذلك الصف " أستطیع"تتناول عبارات 

    .باألھداف التعلیمیّة "أستطیع"عبارات  للحصول على مزید من المعلومات حول مدى ارتباط
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 الصف الخامس، الفصل الدراسي الثاني

 عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم لكل وحدة 

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 

 معالجة البیانات  ١٥

5Dh1  البیانات المرتبطة واختیارھا وتنظیمھا؛ ویتوصل یجیب عن األسئلة ذات الصلة من خالل جمع
 إلى االستنتاجات من بیاناتھ وبیانات اآلخرین ویحدد أسئلة أخرى لیسأل عنھا.

 وتنظیمھا.  البیانات جمع خالل من ما فرضیة أختبر وأن عن األسئلة أجیب أن أستطیع •
 االستنتاجات من البیانات.  إلى أتوصل أن أستطیع •
 أستطیع أن أقرر ما إذا كان ینبغي جمع المزید من البیانات لإلجابة عن األسئلة. •
 أستطیع أن أشرح ما قد تعلمتھ من البیانات وأن أقترح المزید من األسئلة الستقصائھا.  •

5Dh2 
مع وضع  یرسم ویفسر جداول التكرار والرسوم التصویریة ومخططات التمثیل باألعمدة،

األرقام على المحور الرأسي على سبیل المثال مضاعفات االثنین أو الخمسة أو العشرة أو 
 العشرین أو المائة. یدرس تأثیر تغییر المقیاس على المحور الرأسي.

 أستطیع أن أختار الطرق المناسبة لعرض البیانات.   •
 یانیة. أستطیع أن أفسر مجموعة من الجداول والمخططات والرسومات الب •
 باألعمدة مختلفة المقاییس.  التمثیل أستطیع أن أعرض وأفسر البیانات باستخدام مخططات •
 أستطیع أن أشرح تأثیر تغییر مقیاس المخططات.  •

 االحتمال ١٦

5Db1 .لغة المصادفة لكي أصف مدى احتمالیة وقوع حدث ما.  أستخدم أن أستطیع • یصف تكرار األحداث المألوفة باستخدام لغة المصادفة أو االحتمال 

  الرسم البیاني الخطي ١٧

5Dh3  ینشئ رسومات بیانیة خطیة بسیطة، على سبیل المثال لعرض التغیرات في درجة الحرارة
 بمرور الزمن.

 أستطیع أن أعرض كیف یتغیر شيء ما بمرور الزمن بأن أرسم رسم بیاني خطي. •
 الرسومات البیانیة الخطیة.أستطیع أن أفسر  •

5Dh4 
یفھم الموضع الذي تكون النقاط المتوسطة فیھ لھا معنى والموضع الذي تكون فیھ لیس لھا 
معنى، على سبیل المثال مقارنة رسم بیاني خطي یوضح درجة الحرارة مقابل الوقت برسم 

 حضور طالب الصف كل یوم في األسبوع.

 أستطیع أن أشرح ما إذا كان للنقاط المتوسطة الموضوعة على الرسومات البیانیة الخطیة أي معنى.  •

 إیجاد المنوال  ١٨

5Dh5 .یجد ویفسر المنوال لمجموعة من البیانات 
 .البیانات من لمجموعة المنوال أجد أن أستطیع •
 .البیانات من مجموعة أستطیع أن أشرح ما یخبرنا بھ منوال •
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 الطول ١٩

5Ml1  لھا لتقدیر وقیاس الطول والكتلة والسعة یقرأ الوحدات القیاسیة ویختارھا ویستخدمھا ویُسّجِ
 لدرجة مناسبة من الدقة.

 . بدقة األطوال وأسجل أقرأ وأن األنسب، الوحدة باستخدام وأقیسھا أقدر األطوال أن أستطیع •

5Ml2  ھا منازل عشریة األكبر إلى وحدات متریة أصغر (الوحدات التي بیحّول الوحدات المتریة
 .إلى منزلة واحدة)

 سنتیمتر بالملیمتر. ١٢٫٦المثال كتابة  سبیل على أصغر، وحدات إلى األكبر الوحدات أغیر أن أستطیع •

5Ml3 .مختلفة بوحدات المعطاة األطوال أرتب أن أستطیع • یُرتِّب القیاسات بوحدات مختلفة. 

5Ml4 .ب القیاسات ألقرب وحدة كاملة  كاملة.  وحدة ألقرب عشریة منزلة على تحتوي التي األطوال أقرب أن أستطیع • یُقّرِ

5Ml5 .ر القراءة التي تقع بین تقسیمین غیر مرقمین في مقیاس  . مرقمین غیر تقسیمین بین یقع عندما الطول قیاس أحدد أن أستطیع • یُفّسِ

5Ml6  المدرجة بالملیمتر أو السنتیمتر. المقاییس أقرأ أن أستطیع • القراءات على مقاییس مختلفة.یقارن  

5Ml7 .یرسم ویقیس الخطوط إلى أقرب سنتیمتر وملیمتر 
 وملیمتر. سنتیمتر أقرب إلى الخطوط أرسم أن أستطیع •
 وملیمتر. سنتیمتر أقرب إلى الخطوط أقیس أن أستطیع •

 )٢الوقت ( ٢٠

5Mt1  یتعّرف إلى وحدات الوقت ویستخدمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام والشھور
 والسنوات).

 . المختلفة األحداث لقیاس المناسبة الوقت وحدات أستخدم أن أستطیع •

5Mt2  ٢٤یقرأ الوقت ویقارنھ باستخدام الساعات الرقمیة والساعات بعقارب التي تستخدم نظام ال 
 ساعة.

ساعة باستخدام الساعات الرقمیة والساعات  ٢٤ساعة ونظام الـ  ١٢أن أقرأ الوقت بنظام الـ  أستطیع •
 بعقارب.

 رقمیة أو ساعة بعقارب.یحسب الفترات الزمنیة بالثواني والدقائق والساعات باستخدام ساعة  5Mt4 . بعقارب والساعات الرقمیة على الساعات األوقات بین الزمنیة الفترات أجد أن أستطیع •

5Mt5  یستخدم تقویًما لحساب الفترات الزمنیة باألیام واألسابیع (باستخدام معرفة األیام في شھور
 التقویم).

 أن أستذكر عدد األیام في كل شھر من شھور التقویم المیالدي. أستطیع •
الزمنیة بین تاریخین في شھرین التقویم المیالدي (الروزنامة) لحساب الفترات  أستخدم أن أستطیع •

 مختلفین.

5Mt6 .السنوات أو بالشھور الزمنیة الفترات أن أحسب أستطیع • یحسب الفترات الزمنیة بالشھور أو السنوات. 

 )٢المساحة والمحیط ( ٢١

5Ma1 .یقیس محیط المضلعات المنتظمة وغیر المنتظمة ویحسبھا 
 . بسرعة المنتظمة األشكال محیط إلیجاد ما استراتیجیة أستخدم أن أستطیع •
 أن أحسب محیط المستطیل إذا كنت أعرف طولھ وعرضھ. أستطیع •

5Ma2 المستطیالت.  مساحة لحساب القانون أستخدم أن أستطیع • ).٢یفھم المساحة التي یتم قیاسھا بالسنتیمترات المربعة (سم 
 یستخدم قانون مساحة المستطیل لحساب مساحة المستطیل. 5Ma3 أستطیع أن أشرح لماذا ینجح تطبیق قانون مساحة المستطیل في حساب مساحة المستطیل.  •



 

© Cambridge International Education 2018 

 

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 

 األعداد: االستراتیجیات الذھنیة ٢٢

5Nc9  أستطیع أن أختار وأستخدم مجموعة من االستراتیجیات الذھنیة لجمع وطرح وضرب وقسمة أعداد  •  ٤٣٨٧ – ٢٩٩على سبیل المثال،   ، ١٠٠أو  ١٠یجمع أو یطرح المضاعفات القریبة من
 كاملة. 

5Nc11  أو  ٥٠٢٦ – ٤٩٩٨، على سبیل المثال، ١٠٠٠یحسب الفروق بین المضاعفات القریبة من ،
 .٢٫٦ - ٣٫٢المضاعفات القریبة من العدد واحد، على سبیل المثال،   

5Nc12  في عدد من رقم واحد.٩٠٠إلى  ١٠٠ومضاعفات  ٩٠إلى  ١٠یضرب مضاعفات ، 

5Nc13  وتعدیلھ. ٢٠الضرب في باستخدام  ٢١أو  ١٩یضرب في 

5Nc14  ٤والقسمة على  ١٠٠باستخدام الضرب في  ٢٥یضرب في. 

5Nc15  ٦ثم یضاعف لیضرب في  ٣یستخدم العوامل للضرب، على سبیل المثال یضرب في. 

5Nc16 
ویستخدم ھذه العملیات  ٢٠٠وینّصف األعداد الزوجیة حتى  ١٠٠یضاعف أي عدد حتى 

األعداد التي تشتمل على منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین، على لمضاعفة وتنصیف 
 .٨٫٦ویقسم  ٣٫٤سبیل المثال یضرب 

5Nc17  على سبیل المثال ١٠٠٠٠إلى  ١٠٠ومضاعفات  ١٠٠٠إلى  ١٠یضاعف مضاعفات ،
 ویشتق األنصاف المقابلة. ٣٦٠٠أو مضاعفة  ٣٦٠مضاعفة 

 العشریةالتعامل مع األعداد  ٢٣

5Nn4  یستخدم الفاصلة العشریة ألجزاء العشرة وأجزاء المائة ویفھم ما یمثلھ كّل رقم. مثالً: یفھم أن
 ).٠٫٠٣من المائة ( ٣تعبر عن  ٧٦٫٨٣في  ٣الرقم 

 .المشكالت وحل األسئلة من كبیرة مجموعة عن لإلجابة العشریة األعداد عن أعرفھ ما أستخدم أن أستطیع •

5Nn7  یقّرب العدد الذي یحتوي على منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین إلى أقرب عدد
 كامل.

5Nn11  یرتّب األعداد التي تحتوي على منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین ویقارنھا باستخدام
 العالمتین < و>.

5Nc1  على سبیل ١حاصل مجموعھما یحفظ أزواج األعداد العشریة من منزلة واحدة والتي یكون ،
 .٠٫٢+  ٠٫٨المثال 

5Nc2  ١وأخرى یكون مجموعھا  ١٠یشتق سریعًا أزواًجا من األعداد العشریة یكون مجموعھا. 

  الكسور والكسور العشریة والنسب المئویة ٢٤

5Nn15 ١: یتعرف على التكافؤ بین
١و   ٢

و ٤
١
١،  ٨

١و   ٣
١،  ٦

و ٥
١
١٠   

 واألخماس واألسداس، وكذلك األثالث متكافئة واألثمان واألرباع األنصاف تكون متى أعرف أن أستطیع •
 واألعشار، على سبیل المثال كم سدس یكافئ الثلث الواحد. 
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5Nn19 .أستطیع أن أحدد األعداد العشریة التي تكافئ األنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء المائة • یفھم أن النسبة المئویة ھي عدد األجزاء في كل مائة ویجد النسب المئویة للكمیات. 
 ).%٢٠(على سبیل المثال أستطیع أن أشرح ما تعنیھ النسبة المئویة  •
 .وأجزاء العشرة وأجزاء المائةأستطیع أن أحدد النسب المئویة المكافئة لألنصاف  •
 أستطیع أن أرتب الكسور واألعداد العشریة والنسب المئویة. •

  .٥٠العدد   ١٥ أستطیع أن أشرح كیف یمكن إیجاد كسر عدد ما، على سبیل المثال •

 .لألعداد المئویة النسب إلیجاد األعداد كسور إیجاد عن أعرفھ ما أستخدم أن أستطیع •

5Nn16 
یتعرف على التكافؤ بین صیغ الكسور العشریة واألعداد الكسریة لألنصاف وأجزاء العشرة 

وأقل من  %٥٠أكبر من  ٠٫٦ویستخدمھا للمساعدة في ترتیب الكسور، مثال  وأجزاء المائة
١٠/٧. 

5Nn20 .یعبر عن األنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء المائة بالنسب المئویة 

5Nn18 .یربط الكسور الناتجة بالقسمة ویستخدمھا إلیجاد الكسور البسیطة للكمیات 

5Nn17 

، ویرتب األعداد الكسریة ٣١/٤إلى  ٧/٤یغیر كسر غیر اعتیادي إلى عدد كسري، مثالً 
٣أرتب األعداد الكسریة (على سبیل المثال  أن أستطیع • ویضعھا بین األعداد الكاملة على خط األعداد.

٧و  ١ ٤
 وأضعھا على خط األعداد. )١ ٨

٧أستطیع أن أغیر كسر غیر اعتیادي (على سبیل المثال  •
 ) إلى عدد كسري ٤

 العملیات الحسابیة ٢٥

5Nc19 
یجمع أو یطرح أي زوج من األعداد المكّونة من ثالثة و/أو أربعة أرقام، على أن یكون لكل 

لایر  ٣٫٩٦٠ – ٦٫٦٥٠المالیة. مثالً: األعداد نفس عدد المنازل العشریة، بما في ذلك المبالغ 
 عماني.

أستطیع أن أستخدم طریقة كتابیة لجمع أزواج من األعداد العشریة المكونة من نفس عدد األرقام بعد  •
 العشریة. الفاصلة

أستطیع أن أستخدم طریقة كتابیة لطرح أزواج من األعداد العشریة المكونة من نفس عدد األرقام بعد  •
 العشریة.الفاصلة 

5Nn18 .یربط إیجاد الكسور بالقسمة ویستخدم ذلك إلیجاد الكسور البسیطة للكمیات 
٢أستطیع أن أجد كسور األعداد، بما في ذلك أمثلة مثل  •

 .٩العدد   ٣

 أستطیع أن أستخدم العالقة بین القسمة والكسور للتعبیر عن الباقي في صورة كسر. •
 حسب سیاق مشكلة ما.  استخدام عدد كامل أو باقي كسريأستطیع أن أحدد ما إذا كان من األفضل  •

5Nc24  یبدأ في التعبیر عن البواقي في صورة كسر المقسوم علیھ عند قسمة أعداد من رقمین على
 أعداد من رقم واحد.

5Nc27  العالقة بین العملیات األربعة والطریقة التي یبدأ في استخدام األقواس لترتیب العملیات ولفھم
 یتم بھا تطبیق قوانین علم الحساب على الضرب.

 . أقواس على تحتوي التي الحسابیة العملیات على اإلجابات أجد أن أستطیع •
 أستخدم األقواس لتوضیح ترتیب العملیات الحسابیة.  أن أستطیع •

 األربعة.  العالقة بین العملیات الحسابیة أستطیع أن أصف  •

  النسبة والتناسب ٢٦

5Nn21  ١یستخدم الكسور لیصف ویقدر نسبة بسیطة، مثل
1أستطیع أن أستخدم الكسور لمقارنة جزء بالكل (التناسب)، على سبیل المثال  • الخرز أصفر. ٥

 .أصفر الخرز 5
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5Nn22  فردًا. ١٢أو  ٣لستة أفراد لتناسب  وجبةیستخدم النسبة لیحل المشكالت، مثالً لتعدیل مكونات 
أخر (النسبة) على سبیل المثال، ھناك خرزتین صفراوتین لكل ثالث  بجزء جزء أٌقارن أن أستطیع •

   خرزات حمراء
  تشتمل على نسبة. التي المشكالت أحل أن أستطیع •

 الزوایا  ٢٧

5Gs6  یتعرف إلى ویصف ویقدر °٥یفھم ویستخدم قیاس الزوایا بالدرجات، ویقیس الزوایا ألقرب ،
  مقدار الزوایا ویصنفھا إلى حادة أو قائمة أو منفرجة.

 أن أقیس الزوایا ألقرب خمس درجات. أستطیع •
 أن أقدر قیاس الزوایا.  أستطیع •
 أستطیع أن أحدد نوع زاویة ما. •

5Gs7  وایا المكونة لخط مستقیم.یحسب الزاویة  زوج واحد من الزوایا المكونة لخط مستقیم إذا كنت أعرف قیاس قیاسأستطیع أن أحسب  • الزَّ
 األخرى. 

 )٢استخدام االستدالل الھندسي واألشكال ( ٢٨

5Gs1  د خصائص المثلثات ویصفھا، ویُصنِّفھا إذا كانت متطابقة الضلعین أو متطابقة األضالع یُحدِّ
 أو مختلفة األضالع.

 أستطیع أن أستخدم ما أعرفھ عن مختلف أنواع المثلثات. •

5Gs2 .یتعرف إلى التماثل الدوراني واالنعكاسي في المضلعات المنتظمة 
 . منتظم لشكل الدوراني التماثل ترتیب أجد أن أستطیع •
 منتظم. أجد خطوط التماثل االنعكاسي في شكل أن أستطیع •

5Gs3 .أستطیع أن أنشئ أنماًطا بخطي تماثل.  • ینشئ أنماًطا بخطي تماثل، مثالً على لوحة بوردو أو ورق مربعات 

5Gs4  ،ر األشكال ثالثیة األبعاد من الرسومات وشبكات المجسمات ثنائیة األبعاد، مثال یتصوُّ
 شبكات المجسمات المختلفة لمكعب مفتوح أو مغلق.

 . شبكاتھا من واألھرام المنشورات على أتعرف أن أستطیع •

 المكان والحركة ٢٩

5Gp1 .أستطیع أن أستخدم اإلحداثیات لوصف مكان شكل ما على شبكة.  • یقرأ اإلحداثیات ویحدّد موضعھا في ربع الدائرة األول 

5Gp2  األضالع، ویشمل یتنبأ أین سیكون المضلع بعد االنعكاس حیث یكون خط الِمرآة موازیًا ألحد
 ھذا عندما یكون الخط مائالً.

 أستطیع أن أعرض انعكاس شكل ما على خط مرآة قطري موازي ألحد أضالع ھذا الشكل. •

5Gp3  یفھم االنسحاب على أنھ حركة بطول خط مستقیم، ویحدّد أین ستكون أماكن المضلعات بعد
 االنسحاب ویعطي تعلیمات ألشكال مطلوب نقلھا.

 عرض المكان الجدید للشكل بعد االنسحاب وأن أعطي تعلیمات لألشكال المطلوب نقلھا. أستطیع أن أ •

 السعة ٣٠
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5Ml1  لھا لتقدیر وقیاس الطول والكتلة والسعة یقرأ الوحدات القیاسیة ویختارھا ویستخدمھا ویُسّجِ
 لدرجة مناسبة من الدقة.

 أستطیع أن أقدر السعات وأقیسھا باستخدام الوحدة األنسب، وأن أقرأ وأسجل السعات بدقة.  •

5Ml2 ھا منازل عشریة إلى یحّول الوحدات المتریة األكبر إلى وحدات متریة أصغر (الوحدات التي ب
  . منزلة واحدة)

والملیلترات، على س����بیل المثال أس����تطیع أن أغیر الس����عات التي تحتوي على منزلة عش����ریة إلى اللترات  •
 لتر بالملیلتر. ٢٫٦كتابة 

5Ml3 .أستطیع أن أرتب السعات المعطاة بوحدات مختلفة. • یُرتِّب القیاسات بوحدات مختلفة 

5Ml4 .ب القیاسات ألقرب وحدة كاملة  أستطیع أن أقرب السعات التي تحتوي على منزلة عشریة ألقرب وحدة كاملة.  • یُقّرِ

5Ml5 .ر القراءة التي تقع بین تقسیمین غیر مرقمین في مقیاس  أستطیع أن أحدد قیاس السعة عندما تقع بین تقسیمین غیر مرقمین.  • یُفّسِ

5Ml6 .أستطیع أن أقرأ السعات على مقاییس مختلفة.  • یقارن القراءات على مقاییس مختلفة 

 )٣الوقت ( ٣١

5Mt1  یتعّرف إلى وحدات الوقت ویستخدمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام والشھور
 والسنوات).

 أستطیع أن أطبق ما أعرفھ عن الوقت لحل مشكالت في سیاقات الحیاة الواقعیة.  •

5Mt2 24 ال نظام تستخدم التي بعقارب والساعات الرقمیة الساعات باستخدام ویقارنھ الوقت یقرأ 
 .ساعة

5Mt3  ساعة. ٢٤یقرأ الجداول الزمنیة باستخدام نظام ال 

5Mt4  بالثواني والدقائق والساعات باستخدام ساعة رقمیة أو ساعة بعقارب.یحسب الفترات الزمنیة 

5Mt5  یستخدم تقویًما لحساب الفترات الزمنیة باألیام واألسابیع (باستخدام معرفة األیام في شھور
 التقویم).

5Mt6 .یحسب الفترات الزمنیة بالشھور أو السنوات 

 )٣المساحة والمحیط ( ٣٢

5Ma1  المنتظمة األشكال عن الناتجة األنماط ومساحة محیط أحسب أن أستطیع • محیط المضلعات المنتظمة وغیر المنتظمة ویحسبھا.یقیس. 
 ).٢یفھم المساحة التي یتم قیاسھا بالسنتیمترات المربعة (سم 5Ma2 أستطیع أن أستخدم فھمي للمحیط والمساحة لحل المشكالت. •

5Ma3  المستطیل لحساب مساحة المستطیل.یستخدم قانون مساحة 

 
  



 

© Cambridge International Education 2018 

 

 

 حل المشكالت خالل الفصل الدراسي الثاني

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 

5Pt1/5Ps1  یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدمھا إلجراء
 عملیات حسابیة بسیطة.

 . حسابیة عملیات إلجراء أستخدمھا وأن للسعة المختلفة الوحدات بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 . حسابیة عملیات إلجراء أستخدمھا للوقت وأن المختلفة الوحدات بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 . للطول المختلفة الوحدات بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •

5Pt2  الریاضیة ذات الخطوة الواحدة أو الخطوات المتعددة (العملیات األربعة یحل المشكالت
 جمیعھا): یمثلھا، على سبیل المثال عن طریق المخططات أو خط األعداد.

 .المتعددة الخطوات أو الواحدة الخطوة ذات الریاضیة المشكالت أحل أن أستطیع •
 المخططات طریق وحلھا، على سبیل المثال عنأن أسجل طریقة تفكیري في مشكلة ریاضیة  أستطیع •

 األعداد. خط أو المالحظات أو

5Pt3  یتحقق من خالل ترتیب مختلف عند جمع أعداد متعددة أو باستخدام المعكوس عند جمع أو
 طرح زوج من األعداد.

 . حسابیة عملیة عن إجابتي من للتحقق المناسبة االستراتیجیة أختار أن أستطیع •

5Pt4  ٣٫٧یستخدم عملیة الضرب للتحقق من صحة ناتج عملیة قسمة، على سبیل المثال استخدام 
 ٨÷٢٩٫٦للتحقق من    ٨× 

5Pt6 .یقدر ویقرب عند إجراء عملیة حسابیة، مثل استخدام التقریب والتحقق من العمل 

5Pt5  الثالثیة األبعاد، مثال وجھ المكعب یتعرف إلى العالقات بین األشكال الثنائیة األبعاد واألشكال
 ھو مربع.

 أستطیع أن أتعرف إلى األشكال ثنائیة األبعاد في وجوه األشكال ثالثیة األبعاد وأتصورھا.  •

5Pt7 .ال أم منطقیة ریاضیة مشكلة على إجابتي كانت إذا ما أقرر أن أستطیع • یدرس إذا كانت اإلجابة منطقیة في سیاق المشكلة . 

5Ps2 .لإلجابة الوصول كیفیة وأن أشرح حسابیة لعملیة مناسبة استراتیجیةأستطیع أن أختار  • یختار استراتیجیة مناسبة لعملیة حسابیة ویشرح كیفیة الوصول لإلجابة. 

5Ps4 .معلومات جدیدة واستخدامھا لحل المشكالت.أستطیع أن أستخدم ما أعرفھ بالفعل للتوصل إلى  • یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة لحل المشكالت 

5Ps5 .المشكالت حل في لتساعدني مرتبة وجداول قوائم في المعلومات أنظم أن أستطیع • یستخدم الجداول والقوائم المرتبة لتساعده في حل المشكالت حال منھجیًا. 

5Ps7  المثلثات جمیعھا متطابقة الضلعین یتعرف إلى العالقات البسیطة بین األشكال، مثال: ھذه
 ألن ....

 . األشكال بین العالقات حول عبارات أكون أن أستطیع •

5Ps9 
یشرح طرق التوصل إلى الحل ویبرر منطقیتھ شفھیًا وكتابةَ؛ ویكون فرضیات ویختبر 

 صحتھا.
.  وتنظیمھا البیانات جمع طریق عن أو الریاضي االستقصاء مستخدًما واختبرھا تنبؤات أضع أن أستطیع •
 أستطیع أن أشرح الطرق التي أستخدمھا للحل وطریقة تفكیري وأن أقنع اآلخرین بأنني على صواب.  •

5Ps10 .كثر تعقیدًا.أستطیع أن أستخدم المخططات لعرض الخطوات المتبعة لحل المشكالت األ • یحل مشكلة أكبر من خالل تقسیمھا إلى مشكالت فرعیة أو تمثیلھا باستخدام المخططات 
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 الصف السادس، الفصل الدراسي الثاني

 عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم لكل وحدة 

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 

 الكتلة والسعة  ١٧

6Ml1 .والسعات مستخدًما الوحدات األنسب، وأن أقرأ وأسجل  والكتل األطوال وأقیس أقدر أن أستطیع • یختار ویستخدم وحدات القیاس المعیاریة. یقرأ ویكتب حتى منزلتین عشریتین أو ثالث
 القیاسات التي تحتوي على منازل عشریة. 

6Ml2  یحّول بین وحدات القیاس (كغم، غم، ل، مل، كم، م، سم، ملم) مستخدًما األعداد العشریة
 سم. ٢٤٫٥م و  ١م یساوي  ١،٢٤٥حتى ثالث منازل عشریة، فمثالً یتعّرف إلى أن 

 أفسر معنى الكتل والسعات حتى ثالثة أرقام بعد العالمة العشریة.  أن أستطیع •
 اتكیلوغرامبال كغم ١٫٢٤٥والغرامات، على سبیل المثال كتابة  أن أحول بین الكیلوغرامات أستطیع •

 .غرامات، وبالاتوالغرام
، اتوالملیلتر اتباللترلتر  ١٫٢٤٥أن أحول بین اللیترات والملیلترات، على سبیل المثال كتابة  أستطیع •

  ات.وبالملیلتر

6Ml3  مختلفة. من مقاییس  والسعات والكتل األطوال أقرأ أن أستطیع • القیاس.یفسر القراءات بمقاییس مختلفة، مستخدًما مجموعة من أدوات 

 )٢الوقت ( ١٨

6Mt1  یتعّرف إلى وحدات قیاس الوقت ویفھمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام واألسابیع
 والشھور والسنوات والعقود والقرون)، ویحّول وحدة وقت واحدة إلى أخرى.

 .أخرى إلى واحدة وقت وحدة أحول أن أستطیع •

6Mt2  العالم.ساعة ألعبر عن الوقت في أماكن مختلفة حول  ٢٤الـ  نظامأستطیع أن أستخدم  • ساعة. ٢٤یقرأ الوقت باستخدام الساعات الرقمیة والساعات بعقارب التي تستخدم نظام ال 

6Mt5  حول العالم. الوقت في الفروق أحسب أن أستطیع • وساعات العقارب.یحسب الفترات الزمنیة باستخدام األوقات على الساعات الرقمیة  

6Mt6 نامة) لحساب الفترات الزمنیة باألیام أو األسابیع أو یستخدم التقویم المیالدي (الروز
 الشھور.

 نامة) لحساب تواریخ بدایة أو نھایة األحداث.(الروزالتقویم المیالدي  أستطیع أن أستخدم •

6Mt8 
 الوقت یختلف باختالف المناطق الزمنیة حول العالم.یعرف أن 

 
 لماذا تختلف األوقات على الساعة حول العالم في نفس اللحظة.  أستطیع أن أشرح •

  )٢المساحة والمحیط ( ١٩
6Ma1 .یقیس ویحسب محیط ومساحة األشكال مستقیمة الخطوط 

 أستطیع أن أجد مساحة شكل مقسم إلى مستطیالت.  •
 6Ma3 استراتیجیة لحساب مساحة األشكال التي یمكن تقسیمھا إلى مستطیالت. أستطیع أن أستخدم •

 یحسب محیط ومساحة األشكال المركبة البسیطة التي یمكن تقسیمھا إلى مستطیالت.
 

6Ma2  ّعلى شبكة مربعات منتظم غیر شكلاستراتیجیة لتقدیر مساحة  أستطیع أن أستخدم • المربعات.یقدّر مساحة شكل غیر منتظم من خالل عد. 
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 الرسومات البیانیة والمخططات والجداول ٢٠

6Dh1 

یحل مشكلة بتمثیل البیانات واستخراجھا وتفسیرھا في جداول ورسومات بیانیة 
والوقت؛ الجداول الحسابیة الجاھزة ومخططات، مثل الرسومات البیانیة الخطیة للمسافة 

الخاصة بالسعر لتحویل العملة، جداول التكرار والتمثیل البیاني باألعمدة مع البیانات 
 المنفصلة المجمعة.

 سبیل على الكمیات، من أزواج بین العالقات ألجد الخطیة البیانیة الرسومات وأفسر أرسم أن أستطیع •
   المثال، التحویل من عملة إلى أخرى. 

  .البیانیة الدائریة الرسومات أفسر أن أستطیع •
أستطیع أن أمثل وأفسر البیانات مستخدًما مجموعة من الجداول والرسومات البیانیة والمخططات وأن  •

 أقارن بین التمثیالت المختلفة.
 اإلحصاء ٢١

6Dh2 
 البیانات من مواقف مرتبطة، مثل التجارب العلمیة.یجد المنوال والمدى لمجموعة من 

 
 مدى مجموعة من البیانات. یخبرنا بھ الذي ما أشرح أن أستطیع •
 . والمدى لمجموعة من البیاناتأجد المنوال  أن أستطیع •

6Dh3 .یبدأ في إیجاد الوسیط والوسط الحسابي لمجموعة من البیانات 

 الوسیط لمجموعة من البیانات. یخبرنا بھ ما أشرح أن أستطیع •
 .البیانات من لمجموعة الحسابي الوسط یخبرنا بھ ما أشرح أن أستطیع •
 لمجموعة من البیانات. الوسط الحسابيأجد  أن أستطیع •
 لمجموعة من البیانات.لوسیط أجد ا أن أستطیع •

6Dh4 .یستكشف كیفیة استخدام اإلحصائیات في حیاتنا الیومیة 

 . الیومیة الحیاة في اإلحصائیات استخدام كیفیة عن أمثلة أطرح أن أستطیع •
 ةالیومی الحیاة قفامو عن تعبر إحصائیات تشتمل على التي العبارات كانت إذا ما أحدد أن أستطیع •

 . ال أم بدقة
 اإلحصائیات لتساعدني في تكوین حجة مقنعة. أستطیع أن أستخدم •

 االحتماالت ٢٢

6Db1  یستخدم اللغة المرتبطة باالحتمال لیناقش األحداث ولتقییم االحتمال والمخاطر، بما في ذلك
  األحداث متساویة الفرص.

 اللغة المرتبطة باالحتمال لمقارنة احتمالیة وقوع األحداث.  أستطیع أن أستخدم •
 .وفرصة متساویةبمؤكد ومستحیل أستطیع أن أشرح ما المقصود  •

 )٣نظام األعداد ( ٢٣

6Nn1  ًوما إلى ذلك ثم  ٠٫١، و ١/٣یعد تصاعدیًا وتنازلیًا بالكسور واألعداد العشریة، مثال
 بخطوات متكررة لألعداد الكاملة (ومن خالل الصفر).

 .ما قبل الصفرإلى العد تنازلیًا بما في ذلك ، أستطیع أن أعد تصاعدیًا وتنازلیًا بخطوات لألعداد الكاملة •
 تصاعدیًا العد المثال، سبیل على العشریة، باألعداد بخطوات وتنازلیًا تصاعدیًا أعد أن أستطیع •

ً بد ٠٫٢ت بخطوا  . ١٫٣ن م ءا

6Nn5  ویقسم علیھما (اإلجابات على أسئلة القسمة تصل  ١٠٠و  ١٠یضرب األعداد العشریة في
 إلى منزلتین عشریتین كحد أقصى).

 العشریة األعداد ولضربأستطیع أن أستخدم فھمي للقیمة المكانیة لتقریب األعداد العشریة وترتیبھا،  •
   .علیھما وأقسم ١٠٠أو  ١٠ في

 6Nn9 .یقّرب عددًا ذا منزلتین عشریتین إلى أقرب جزء من عشرة أو إلى أقرب عدد كامل 

6Nn11  ملیون واألعداد السالبة حتى مستوى مناسب.یرتب ویقارن بین األعداد الموجبة حتى 
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6Nn14  یرتب أعدادًا ذات منزلتین عشریتین اثنتین كحد أقصى (بما في ذلك المنازل المختلفة
 لألرقام).

 .محددین عشریین عددین بین یأتي عشري عدد أحدد أن أستطیع •
 

6Nn20  ویبدأ في فھم كیفیة تطوره.یتعّرف إلى األصول التاریخیة لنظام األعداد الذي نتبعھ 
  عن أنظمة األعداد القدیمة. أن أصف كیف تختلف بعض سمات نظام األعداد الذي نتبعھ  أستطیع •
 عن أصول نظام األعداد الذي نتبعھ.أن أتحدث  أستطیع •

 الذھنیة  االستراتیجیات ٢٤

6Nc1  العشریة واألعداد الكاملة األعداد لجمع المناسبة االستراتیجیات أستخدم أن أستطیع • .٠٫٦+  ٠٫٤، مثال ١مجموعھا یستذكر أزواج أعداد بھا منزلة عشریة واحدة التي یكون . 

6Nc2  ٧٫٨، على سبیل المثال. ١٠یشتق سریعًا أزواج أعداد بھا منزلة عشریة واحدة ومجموعھا 
 .٠٫٢٢+  ٠٫٧٨، على سبیل المثال. ١، وأعداد بھا منزلتین عشریتین ومجموعھا ٢٫٢و 

6Nc4 
یستخدم القیمة المكانیة وحقائق األعداد لجمع أو طرح أعداد كاملة مكونة من رقمین ولجمع 

المكونة من ثالثة أرقام باإلضافة إلى أزواج األعداد العشریة، مثل  ١٠أو طرح مضاعفات 
٠٬٢٣+  ٠٬٧٨،  ٢٬٧+  ٢٬٦،  ٢٧٠+  ٥٦٠. 

6Nc7 
 ٦÷  ٤٫٨، ٧×  ٠٫٨القسمة ذھنیاً. مثال:  للضرب أوالقیمة المكانیة وحقائق  میستخد

 

األعداد الكاملة لضرب األعداد العشریة ذھنًیا، على سبیل المثال  ضربحقائق  أستطیع أن أستخدم •
٧×  ٠٫٨.  

 ٤٫٨المثال حقائق ضرب األعداد الكاملة لقسمة األعداد العشریة ذھنیًا، على سبیل  أستطیع أن أستخدم •
÷ ٦ . 

6Nc9  ویشتق األنصاف ٠٬٧٨و  ٧٬٨و  ٧٨یضاعف سریعًا أي عدد مكّون من رقمین، مثل ،
 المقابلة.

وأن ) ٠٫٩٤وأنصف  ٧٫٨أضاعف  المثال سبیل على( وأنصفھا العشریة األعداد أضاعف أن أستطیع •
 .استخدمتھا التي االستراتیجیة أشرح

 الجمع والطرح ٢٥

6Nc12  یجمع أو یطرح أعداد لھا نفس عدد المنازل العشریة أو عدد مختلف، بما في ذلك المبالغ
 لایر. ٤٫٢٨٠ –لایر ١٠المالیة. مثال: 

 الماذمختلف وأن أشرح  عدد أو العشریة المنازل عدد نفس لھا أعداد وأطرح أن أجمع أستطیع  •
 اخترت االستراتیجیة التي اتبعتھا.

6Nc13  یجد الفرق بین عدد صحیح موجب وآخر سالب، وبین عددین صحیحین سالبین في أي
 سیاق مثل درجة الحرارة أو على خط أعداد.

 خط أعداد ألجد الفرق بین زوج من األعداد، أحدھما على األقل سالبًا.  أستطیع أن أستخدم •

 ) ٣الضرب والقسمة ( ٢٦

6Nc19 
یقسم األعداد المكونة من ثالثة أرقام على أعداد مكونة من رقم واحد، بما في ذلك األعداد 

التي لھا باقي عند قسمتھا. ویقسم األعداد المكونة من ثالثة أرقام على أعداد مكونة من 
 رقمین (دون باق) متضمناً ذلك المبالغ المالیة

 من مكونة أعداد على أرقام ثالثة من المكونة األعداد لقسمة معیاریة كتابیة طریقة أستخدم أن أستطیع •
 . قسمتھا عند باقي لھا التي األعداد ذلك في بما رقمین،

6Nc20 ٥أو  ٤أو  ٢عن القسمة في صورة عدد كسري وعدد عشري (بالقسمة على  یعطي إجابة 
 )١٠٠أو  ١٠أو 

٣المثال  سبیل على كسري، عدد صورة لھا باقي في عملیة قسمة عن إجابة عطيأ أن أستطیع •
٥  ١٠ . 

 .. ٥٫٣المثال  سبیل على عشري، عدد صورة لھا باقي في عملیة قسمة عن إجابة عطيأ أن أستطیع •



 

© Cambridge International Education 2018 

 

 معاییر النجاح: عبارات أستطیع  األھداف التعلیمیة 

6Nc21 
یربط الكسور بالقسمة ویستخدم القسمة إلیجاد كسور األعداد، بما في ذلك أجزاء من عشرة 

٣ وأجزاء من مئة. مثالً:
 ٦٠من   ١٠

٣، على سبیل المثال ١من  أكبر البسط یكون عندما الكمیات كسور أجد أن أستطیع •
 و ٦٠ من  ١٠

١١
 . ٤٠٠ من ١٠٠

6Nc22  یعرف القوانین الحسابیة ویطبّقھا أثناء إجراء عملیات الضرب (دون الحاجة إلى استخدام
 مصطلحات اإلبدال أو التجمیع أو التوزیع).

 . فعالة بطریقة الحسابیة العملیات إجراء في لتساعدني الضرب قواعد أستخدم أن أستطیع •

 الكسور ٢٧

6Nn21 ٧/٨مع  ٣/٤یقارن بین الكسور التي لھا نفس المقام والكسور التي لھا قیم مقام مرتبطة، مثل 
٣على سبیل المثال مرتبطة،  مقام قیم لھا التي والكسور المقام نفس لھا التيأرتب الكسور  أن أستطیع •

٤  

٧مع 
٨  . 

6Nn22  ١/٢ومضاعفاتھا و  ١/١٠ومضاعفاتھا، و  ١/١٠٠ التكافؤ بین الكسور، مثل بینیتعرف إلى 
 ومضاعفاتھ.

على سبیل المثال كم جزء من المائة یكافئ ثالثة أجزاء من ، أتعرف إلى الكسور المتكافئة أن أستطیع •
 العشرة. 

6Nn24  ١رتب األعداد الكسریة (على سبیل المثال أ أن أستطیع • األعداد.یرتب األعداد الكسریة ویضعھا بین األعداد الكاملة على خط
٤٩و  ١ ٢

وأن أضعھا على خط األعداد  )١ ١٠٠

 وأن أشرح طریقة تفكیري.  

6Nn25  ١٧(على سبیل المثال  اعتیادي غیر كسر أغیر أستطیع أن • .١٢/٨لى إ ١٧/٨إلى عدد كسري، مثل اعتیادي یحول كسر غیر
 كسري.   عدد إلى)  ٨

6Nn26  أو أخماس أو أعشار. ¾أو  ½أو  ¼یختصر الكسور إلى أبسط صورة، حیث تكون 
 . الكسر تبسیط یمكن متى أعرف أن أستطیع •

١٠صورة، على سبیل المثال  في أبسطأن أضع الكسور  أستطیع •
  . ٦٨ و ١٠٠

  العشریة والنسب المئویة والكسورالكسور  ٢٨
6Nn23  المتكافئة العشریة واألعداد الكسور أحدد أن أستطیع • العشریة ویستخدم التكافؤ بین الصیغ العشریة والكسریة. الكسوریتعّرف إلى . 

 تحویل الكسر االعتیادي إلى كسر عشري باستخدام القسمة.یبدأ في  6Nn27 . أستخدم القسمة ألحول أي كسر إلى عدد عشري أن أستطیع •

6Nn28  ١/١٠٠، ١/١٠،   ١/٤، ١/٢یعبر عن ، و١٠٠یفھم أن النسب المئویة على أنھا أجزاء في كل  
 كنسب مئویة.

 . ما مئویة نسبة یكافئ الذي الكسر أحدد أن أستطیع •
واألجزاء من العشرة واألجزاء من واألرباع األنصاف  تكافئ النسب المئویة التي أحدد أن أستطیع •

 المائة.

6Nn29 .ما لشكل مئویة نسبة أحدد أن أستطیع • یجد نسبًا مئویة بسیطة من أعداد كاملة. 
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من عدد ما، وأن أستخدم ھذه النسب ألجد نسب مئویة أخرى من نفس  %١٠و %١أحسب  أن أستطیع •

 العدد. 

 النسبة والتناسب ٢٩

6Nn30 
(also 
6Ps7) 

 یحل المشكالت البسیطة التي تشتمل على النسبة والتناسب الطردي.
 .  النسبة عبارات وأفسر أكون أن أستطیع •
 .  التناسب عبارات وأفسر أكون أن أستطیع •
 . والتناسب النسبة بین للفرق فھمي أعرض أن أستطیع •

 القیاسات المتریة واإلنجلیزیة ٣٠
6Ml1 .أرسم وأقیس أطوال األجسام بالبوصات. أن أستطیع • یختار ویستخدم وحدات القیاس المعیاریة. یقرأ ویكتب حتى منزلتین عشریتین أو ثالث 

6Ml3  مختلفة، مستخدًما مجموعة من أدوات القیاس.یفسر القراءات بمقاییس 

6Ml5  ًیعرف الوحدات اإلنجلیزیة التي ال تزال شائعة االستخدام، مثل المیل، وما یكافئھ تقریبا
 بالمتر.

أحدد بعض الوحدات اإلنجلیزیة التي ال تزال شائعة االستخدام في بعض المناطق حول  أن أستطیع •
 العالم. 

 واألمیال.  والكیلومتراتوالكیلوغرامات واألرطال  والباینتاتأحول بین اللترات  أن أستطیع •
 أستطیع أن أستخدم األعداد العشریة عندما أحول بین الوحدات المتریة واإلنجلیزیة •

6Nn16 .یتعّرف إلى األعداد العشریة ویستخدمھا حتى ثالث منازل عشریة في سیاق القیاس 

 )٣الوقت ( ٣١

6Mt4  األوقات  وعرض الدولیة لرحالت الطیران الزمنیة الجداول معلومات أستخدم وأن أجد أن أستطیع • ساعة. ٢٤یقرأ ویستخدم الجداول الزمنیة بنظام
 ساعة. ٢٤بنظام الـ 

6Mt8 .حول العالم.  األماكن مختلف في الوقت على الزمنیة المناطق تؤثر كیف أشرح أن أستطیع • یعرف أن الوقت یختلف باختالف المناطق الزمنیة حول العالم 

6Mt5 .یحسب الفترات الزمنیة باستخدام األوقات على الساعات الرقمیة وساعات العقارب 
 العقارب. وساعات الرقمیة الساعات على العالم حول المدن الزمنیة بین الفروق أحسب أن أستطیع •
 في المناطق الزمنیة المختلفة.  المدن بین طول رحالت الطیران أحسب أن أستطیع •

6Mt6  یستخدم التقویم المیالدي (الروزونامة) لحساب الفترات الزمنیة باألیام أو األسابیع أو
 الشھور.

 .المشكالت لحل) الروزونامة( المیالدي والتقویم الزمنیة للفترات فھمي أستخدم أن أستطیع •

 )٣المساحة والمحیط ( ٣٢

6Ma1 
 یقیس ویحسب محیط ومساحة األشكال مستقیمة الخطوط.

  أطوال أضالعھ عدد عشري.  مستطیل قیمة مساحة ألحسب صیغة أستخدم أن أستطیع •
  أطوال أضالعھ عدد عشري.  قیمة مستطیل محیط لحساب طریقة أستخدم أن أستطیع •
 .المستطیالت ومحیطات مساحات على تشتمل استقصاءات أجري أن أستطیع •

6Ma2 .مربعات شبكة على تقریبیة بمساحة أشكاال أرسم أن أستطیع • یقدّر مساحة شكل غیر منتظم من خالل عدّ المربعات . 
 )٢الثالثیة األبعاد (األشكال الثنائیة األبعاد واألشكال  ٣٣
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6Gs2  یتصور ویصف خصائص األشكال ثالثیة األبعاد، على سبیل المثال األوجھ والحواف
 والرؤوس.

 األبعاد.  ثالثیةالمضلعات الرباعیة على األشكال  لخصائص فھمي أطبق أن أستطیع •
 ثالثیة األبعاد.أستطیع أن أستكشف التمثیالت ثنائیة األبعاد وخصائص مجموعة من األشكال  •

 
6Gs3 

یحدّد ویصف خصائص المضلعات الرباعیة (بما في ذلك متوازي األضالع والُمعین وشبھ 
، ویصنفھا باستخدام األضالع المتوازیة واألضالع المتساویة والّزوایا المنحرف)
 المتساویة.

6Gs4  وینشئ تلك األبعاد بما في ذلك یتعّرف إلى تمثیالت ثنائیة األبعاد ألشكال ثالثیة األبعاد
 الشبكات.

  تحدید األشكال الثنائیة األبعاد ٣٤

6Gs1 .عًا أم ال  یصّنف المضلعات المختلفة ویفھم ما إذا كان الشكل الثنائي األبعاد ُمضلَّ
 .ال أم مضلعًا ما شكال یعتبر لماذا أشرح أن أستطیع •
 أن أحدد األشكال ثنائیة األبعاد من خصائصھا.  أستطیع •

6Gp1 .وأصفھا كلھا األربعة األرباع شبكة على األشكال موضع لتحدید اإلحداثیات أستخدم أن أستطیع • یقرأ ویحدد موضع اإلحداثیات في األرباع األربعة كلھا . 

6Gp2 
لمرة واحدة حیث تكون أضالع یتنبأ بالموضع الذي سیقع فیھ الُمضلَّع بعد إجراء انعكاس 

الشكل غیر متوازیة أو متعامدة لخّطِ الِمرآة؛ وبعد إجراء تحویل أو بعد إجراء استدارة 
 حول إحدى الرؤوس.° ٩٠بزاویة 

 أو تحویل أو استدارة  انعكاسأن أرسم مضلعًا وأحدد موضعھ على شبكة إحداثیات بعد إجراء  أستطیع •

 الزوایا والمثلثات ٣٥

6Gs5  وایا الحادة والمنفرجة ویتعّرف إلیھا ویرسمھا ویستخدم المنقلة لقیاس الزوایا إلى یقدّر الزَّ
 أقرب درجة.

وایاأن أرسم  أستطیع •  . معطىوالمنفرجة بقیاس  الحادة الزَّ
 أستطیع أن أقیس الزوایا بدقة.  •

6Gs6  ١٨٠یتأكد أن مجموع زوایا المثلث ھو º ،  بالقیاس أو بطي ورقة؛ على سبیل المثال
 ویحسب الزوایا في مثلث أو حول نقطة.

 . األخرى الزوایا قیاس أعرف كنت إذا معینة نقطة عند الناقصة الزاویة قیاس أحسب أن أستطیع •
 . المشكالت لحل نقطة وأقرب المثلثات لزوایا فھمي أستخدم أن أستطیع •
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6Pt1  یختار االستراتیجیات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة والفعالة إلجراء عملیة حسابیة بھا جمع أو
 طرح أو ضرب أو قسمة.

 أستطیع أن أقرر ما إذا كان من األفضل استخدام طریقة ذھنیة أم كتابیة إلجراء عملیة حسابیة. •

6Pt2  یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدم ھذه
 األنظمة إلجراء حسابات بسیطة.

 المناسبة. أستطیع أن أحل مشكالت عن الكتلة والسعة وأن أعطي اإلجابات بالوحدة  •

6Pt4  المثال متوازي المستطیالت لھ یمیز األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد وعالقاتھا، على سبیل
 مقطع عرضي مستطیل الشكل.

 .األبعاد وثالثیة ثنائیة األشكالأمیز وأتصور العالقات بین  أستطیع أن •

6Pt5 وأن أستخدم ذلك للتحقق من حساباتي. التقریبي لإلجابةالحساب  ألجد االستراتیجیات أستخدم أن أستطیع • استخدام التقریب والتأكد من الحل. :لایقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مث 

6Ps1 .یشرح سبب اختیاره طریقة معینة إلجراء عملیة حسابیة ویعرض طریقة حسابھ 
 أشرح لماذا تعتبر بعض االستراتیجیات أكثر فعالیة من غیرھا في عملیات حسابیة معینة. أستطیع أن •
 ألجد اإلجابة على عملیة حسابیة. استخدمتھاأعرض جمیع الخطوات التي  أستطیع أن •

6Ps2 .أشرح كیف یمكن تكوین معلومة أو تغییر معلومة أخرى موجودة من خالل استنتاج معلومة  أستطیع أن • یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة ویدرك تأثیر معلومة على األخرى
 جدیدة.

6Ps3 .الریاضیة. واأللغاز العددیة المشكالتأعمل حسب خطة منظمة لحل  أستطیع أن • یستخدم االستدالل المنطقي في استكشاف المشكالت العددیة واأللغاز الریاضیة وحلھا 

6Ps4 .أحدد أفضل طریقة لتنظیم المعلومات لحل المشكالت.  أستطیع أن • یستخدم قوائم وجداول مرتبة لمساعدتھ في حل المشكالت العددیة بشكل منھجي 

6Ps5 
یحدد العالقات بین األعداد ویكون عبارات عامة باستخدام الكلمات، ثم الرموز والحروف، 

)؛ جمیع األعداد ٥+  ن٢، ن( ٥إلى  األول باإلضافةمثال العدد الثاني ھو مرتین من العدد 
 °.١٨٠)؛ مجموع الزوایا في مثلث ھي ١ – ن٣( ١ناقص  ٣ھي مضاعفات 

 األعداد وأصفھا. بین العالقات أجد أن أستطیع •
 أكون عبارات عامة عن األنماط. أستطیع أن •
 أعبر عن العالقات في األنماط مستخدًما الكلمات واألعداد والحروف. أستطیع أن •

6Ps6 
یفھم منطقیا المشكالت اللفظیة ویحلھا، بما في ذلك المشكالت ذات الخطوة الواحدة والمتعددة 

الخطوات (العملیات األربع كلھا) مع تمثیلھا، مثالً بالمخططات أو على خط األعداد، 
 التسلسل الالزم للعملیات الحسابیة. ویستخدم األقواس إلظھار

 بوضوح. وأحلھا وأن أسجل طریقة تفكیري  اللفظیة المشكالت منطقیًا أفھم أن أستطیع •

6Ps7 .والتناسب النسبة تتضمن التي المشكالت أستطیع أن أحل • یحل المشكالت البسیطة التي تشتمل على النسبة والتناسب الطردي. 

6Ps8  تتضمن النسب المئویة، مثل إیجاد األسعار المخفضة. البسیطة التيیحل المشكالت اللفظیة 
 اللفظیة المشكالت لحل المئویة للنسب فھمي أستخدم أن أستطیع •
 أسعار مخفضة أو كمیات إضافیة مجانیة.أستطیع أن أشرح معنى النسب المئویة عند استخدامھا لوصف  •
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 م٢٠١٩ سبتمربطبعة جتريبية 

  وثيقة تقويم تعلم الطلبة
  مادة الرياضيات

 )٨- ٥للصفوف (

 .حتديثها يف النسخ التالية من هذا الفصل وسيتمالعبارات املميزة �للون األزرق هي مسودات خاصة �لفصل الدراسي الثاين  مالحظة:
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وثیقة عبارات "أستطیع" لمادة الریاضیات للصفوف من 
 الخامس إلى الثامن 

 

 الدلیل اإلرشادي
  

السابع والثامن للصفین محتوى الفصل الدراسي الثاني (
  )في صیغة مسودة

 
 

  ٢٠١٨أغسطس 
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 المحتویات 

 ٣ الغرض من ھذه الوثیقة

 ٤ الثامن إلىالتقویم والتقییم للصفوف من الخامس في  مقدمة

 ٥ التقویم في الصفوف من الخامس إلى الثامن

 ٦ امس إلى الثامنالخمعاییر النجاح في الصفوف من 

 ٧ النظریة التي یستند إلیھا التقویم التكویني

 ٨ المراجعقائمة 

 ٩ عبارات "أستطیع" لمادة الریاضیات للصفوف من الخامس إلى الثامن

 ٩ الغرض من عبارات "أستطیع"

 ٩ عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم

 ١١ "أستطیع" الخاصة بحل المشكالت عبارات

 ١٣ عبارات "أستطیع" لحل المشكالت أمثلة استخدام

 ٣٠ اإلنجاز مقابل عبارات "أستطیع"تقویم 

 ٣٠ استخدام عبارات "أستطیع" واألھداف التعلیمیّة سویًا

 ٣١ التخطیط الختیار عبارات "أستطیع" التي سیتم تقویمھا

 ٣٤ بالتقویم والتغذیة الراجعةالتقنیات الخاصة 

 ٣٦ التقویم في نھایة الموضوع

 ٣٦ دلیل اإلنجازات

 ٣٨ التكویني في السیاقأمثلة للتقویم 

 ٣٩ الصف الخامس

 ٤٢ الصف السادس

 ٤٥ الصف السابع

 ٤٨ الصف الثامن

 ٥١ ملخص النقاط الرئیسیة

 ٥١ المصطلحات الرئیسیة معجم
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  الغرض من ھذه الوثیقة

  دعم استخدام مجموعة أدوات التقویم والتقییم لمادة الریاضیات للصفوف من الخامس إلى الثامن: عبارات "أستطیع".  •

شرح كیف یمكن استخدام عبارات "أستطیع" للصفوف من الخامس إلى الثامن أثناء الدروس لتقویم وتقییم التقدُّم الذي یحرزه  •
  التعلُّم الخاصة بھم.الطالب وإشراكھم في عملیة 

  توضیح تقدم عبارات "أستطیع" في حل المشكالت. •

  تقدیم وتمثیل مجموعة من تقنیات التقویم التكویني التي یمكن استخدامھا لمالحظة التقدم الذي یحققھ الطالب وتطویره. •
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 الثامن  إلىالتقویم والتقییم للصفوف من الخامس في  مقدمة

  :التقویمو التدریس وطرقالمنھج الدراسي ال بد من وجود ترابط منطقي بین لتحقیق تعلیم وتعلُّم فعال 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

األھداف التعلیمیّة المذكورة في دلیل المعلم كال من المنھج واألنشطة الواردة فیھ، كما یوفر دلیل المعلم وكتب  الصفیة، تُحددفي الغرفة 
م لك ھذه الوثیقة التوجیھ بشأن تقویم تعلم الطالب طرق الطالب مجموعة كبیرة من  التدریس التي یمكن االستعانة بھا في تعلیمھم. وتقدِّ

  رات "أستطیع" في مادة الریاضیات للصفوف من الخامس إلى الثامن.باستخدام عبا

   

 التقویم

ف على ما تعلمھ الطالب  عملیة التعرُّ

 

 المنھج الدراسي

 لمطلوبة اوالمھارات  موالفھ ةالمعرف

 

 التدریس طرق

التقنیات التي تساعد في حدوث عملیة 
م  التعلُّ
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  التقویم في الصفوف من الخامس إلى الثامن 

  .الخامس إلى الثامنفي الصفوف من شائع  بشكل یُستخدم التقویم الختامي والتقویم التكویني

 یُستخدم التقویم الختامي في نھایة فترة التعلم لتلخیص ما أنجزه الطالب. وقد یكون ھذا التقویم عبارة عن اختبار یتم إجراؤه في نھایة
  تكون نتائج التقویم الختامي مفیدة:بحیث  أو في نھایة الفصل الدراسيالموضوع 

  إلبالغ الطالب بالتقدُّم الذي أحرزوه. •

  رین على التقدم الذي أحرزه الطالب مع انتقالھ عبر الصفوف.المعلمین اآلخ الطالع •

  لتقدیم التغذیة الراجعة ألولیاء األمور. •

تستخدم في الغرفة الصفیة لمعرفة مدى تحقیق الطالب لألھداف التعلیمیة، وتقدمھم التكویني یمثل دورة التقویم الیومي التي التقویم 
 إنجازھا. في 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

والتقویم الدروس باستخدام استراتیجیات مثل طرح األسئلة والمناقشة والمالحظة مدار یتضمن التقویم التكویني تقویم الطالب على 

تخاذ القرارات التي تساعد كل طالب على إحراز تقدُّم. استمرار التقییم الوتقدم ھذه التقویمات أدلة للتقییم:  .األقرانالذاتي وتقویم 

یساعدك على تحدید التعلم الذي یجب تسھیلھ بعد ذلك في الدرس الحالي أو الدروس الالحقة. كما أنھ یعطى التغذیة الراجعة للطالب 

ة الراجعة جزء ھام من التقویم التكویني نظًرا ألثرھا بشأن ما یحتاجون القیام بھ لتحسین معرفتھم وفھمھم ومھاراتھم. ھذه التغذی

أن التغذیة الراجعة تشرك الطالب في عملیة تعلمھم وتمثل البحوث اإلیجابي على عملیة التعلم. وقد أظھرت مجموعة كبیرة من 

  .) Wiliam 2009 , Hattie2008, Clarke 2003, Black et al. 1998Black and Wiliam ,2011(استراتیجیة تدریس فعالة للغایة 

 

 

 

 

 

  

 التقییم

 التدریس طرق المنھج الدراسي

 األدلة

 التقویم

 التغذیة الراجعة 

 التعلم 
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  الخامس إلى الثامنمعاییر النجاح في الصفوف من 

ما ترید منھم تحقیقھ منھم في الدرس. ووضع عبارات واضحة توضیح  بشكل أكبر في عملیة تعلمھم من خاللالطالب یمكنك إشراك 

لتفكیر بأنفسھم للھم الفرصة الطالب . وتتیح مشاركة معاییر نجاح الدرس مع معاییر النجاحأن یحققوه باسم الطالب لما ترید من 

قد حققوا معاییر النجاح خالل الدرس والتفكیر  بشأن ما یحتاجون للقیام بھ لتلبیة ھذه المعاییر. كما أنھ یمنحھم فرصة لتقییم ما إذا كانوا

حیث قران تقویم األ. كما یمكن استخدام معاییر النجاح أیًضا من أجل التقویم الذاتيفي كیفیة تحسین عملھم. وھذا ما یعرف باسم 

كنھم تحسین تعلمھم. ویمكن لتقییم ما إذا كانوا قد حققوا معاییر النجاح وتقدیم اقتراحات حول كیف یمزمالئھم عمل الطالب یالحظ 

مھارات التحلیل والتقییم عالیة الطالب على التفكیر في تعلمھم على زیادة التحفیز واإلنجاز. كما أنھ یعلِّم الطالب أن یساعد تشجیع 

  .  .Bloom et al)1956(التي سیحتاجون إلیھا لكي یصبحوا طالب متعلمین مدى الحیاة بفعالیة المستوى 

تم تصمیم عبارات "أستطیع" للصفوف من الخامس إلى الثامن الستخدامھا كمعاییر (في تقویم وتقییم تعلم الطالب) نجاح. وھي 

معھم. ومن الطرق المتبعة لمشاركة عبارات "أستطیع" ان یتم  مكتوبة بلغة واضحة مألوفة للطالب بحیث یمكن مشاركتھا بسھولة

على السبورة والتحدث عنھا في بدایة الدرس. حیث یساعد ذلك الطالب على تذكر ما یحاولون تحقیقھ أثناء الدرس للطالب عرضھا 

  وسوف یتیح لك الرجوع مرة أخرى إلى عبارات "أستطیع" عند تقدیم التغذیة الراجعة للطالب.
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  النظریة التي یستند إلیھا التقویم التكویني

  عندما یكون:باختصار، یمكن تعریف التقویم بأنھ تكویني 

أو زمالئھم التخاذ القرارات الطالب "استخراج األدلة حول إنجاز الطالب وتفسیرھا واستخدامھا من جانب المعلمین أو  

بشأن الخطوات التالیة في التعلیمات التي من المحتمل أن تكون أفضل (أو یُكتشف أنھا أفضل) من القرارات التي كانوا 

   ,Black and Wiliam)2009(سیتخذونھا في غیاب تلك األدلة." 

یبنون معرفتھم من خالل مقارنة التعلُّم الجدید مع خبراتھم  الطالبأن تنص على یرتبط التقویم التكویني بالنظریات البنائیة التي 

عبارة عن أوعیة فارغة في انتظار أن یقوم المعلم بتعبئتھا الطالب وھذا یتناقض مع فكرة أن .   Dewey)1933(السابقة وفھمھم 

  بالمعرفة.

مع اآلخرین لتطویر التفاعل إضافة إلى ذلك على أھمیة  ),1978Vygotskyنظریة البنائیة االجتماعیة لفیجوتسكي (الوتؤكد 

ومناقشتھ من خالل المعلم والطالب معًا لتمكین تحقیق أقصى  ،یدعم ذلك عملیة التقویم التكویني للتعلم الذي یجري تقییمھ الطالب.

  .راناألقدرجة من التقدم. كما أنھ یعزز قیمة التعلم من خالل المناقشة في الغرفة الصفیة وتقویم 

 Inside the blackأجرى بالك وولیام مراجعة لبحث عن التقویم. وخلص عملھم المؤثر، داخل الصندوق األسود ( ١٩٩٨في 

box:إلى ما یلي (  

  ن بصفة عامة تشجع على التعلم السطحي الذي كان یركز على التذكر ولیس الفھم.واالختبارات التي یضعھا المعلم •

  نقدیة في أسئلة االختبار التي استخدموھا لذا كان التأمل فیما كان یجري تقویمھ قلیالً.لم یفكر المعلمون بصورة  •

  كان ھناك الكثیر من التركیز على الدرجات والمستویات ولم ینال التعلم سوى القلیل من التركیز. •

  أكثر من التطویر الشخصي.الطالب كان التركیز على المنافسة بین  •

  وولیام أنھ یجب على المعلمین القیام باألمور اآلتیة:ونتیجة لذلك، اقترح بالك 

  التشجیع على المناقشة البناءة داخل الغرفة الصفیة. •

  للتعلم من بعضھم. للطالبتوفیر الفرص  •

  عملھ لتحقیق النجاح.الطالب تقییم تقویماتھم وتوضیح ما یجب على  •

  لمساعدتھم في المضي قدًما في تعلمھم. للطالبالراجعة تقدیم التغذیة  •

  لتحمل مسؤولیة تعلمھم.  للطالبطرق إیجاد  •
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  عبارات "أستطیع" لمادة الریاضیات للصفوف من الخامس إلى الثامن

  الغرض من عبارات "أستطیع"

نتائج ذلك التعلم. ویتمثل  "أستطیع" عباراتوتوضح معرفتھ وفھمھ أو التمكن من عملھ. الطالب ما نرید من  األھداف التعلیمیةتحدد 

  عندما یحققون ھدف تعلم محدد على سبیل المثال: الطالب الغرض من عبارة "أستطیع" في تقدیم مثال لما قد یقولھ 

 الصف الخامس الفصل الدراسي األول 
 عبارات "أستطیع"معاییر النجاح:  األھداف التعلیمیة 

 االستراتیجیات الذھنیة ١٢
5Nc13  ٢٠الضرب في  باستخدام ٢١أو  ١٩یضرب في 
 .٢١أو  ١٩أوال لكي أضرب في  ٢٠أستطیع أن أضرب في  • وتعدیلھ.

 
استخدامھا كمعاییر نجاح. فھي مكتوبة بلغة فإنھ یمكن بما أن عبارات "أستطیع" تصف ما یتوقع من الطالب تحقیقھ بنھایة فترة التعلم، 

مألوفة للطالب لذا یمكن مشاركتھا مع الطالب للسماح لھم بمعرفة ما ترید منھم تحقیقھ بنھایة النشاط أو الدرس أو مجموعة الدروس. 

  ملیة التقویم الذاتي: وسیفكر الطالب أكثر بشأن تعلمھم ویكونوا أكثر وعیًا بتقدمھم.سیشجع ذلك عو

یمكن لجمیع المعلمین الرجوع إلیھا للتحقق من  (معیاریة) قیاسیةتوفر عبارات "أستطیع" للصفوف من الخامس إلى الثامن إطارات عمل 

  بالتقدم المتوقع لكل صف دراسي.تقدم طالبھم. فھي تتیح مقارنة التقدم الذي یحرزه كل طالب 

تنقسم عبارات "أستطیع" لكل فصل دراسي إلى تلك العبارات المتعلقة بصورة رئیسیة بالمعرفة والفھم وتلك المتعلقة بالمھارات (حل 

   ).المشكالت

  عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم

؛ فھي ب الطالب وكتب النشاطاوكت المعلم دلیلالدروس واألنشطة في تُطابق تم تصمیم عبارات "أستطیع" الخاصة بالمعرفة والفھم بحیث 
  .درستوضح النتائج المتوقعة من الطالب المشاركین في أنشطة الكتاب لكل 

  .بالمعرفة والفھم مذكور في دلیل المعلمیوجد على األقل عبارة "أستطیع" واحدة لكل ھدف تعلم خاص 

التي تتم مراجعة أھدافھا التعلیمیة بغیة تعزیز وتطویر التعلم، فقد غطت عبارات "أستطیع" األھداف الرئیسیة فقط من بین للدروس بالنسبة 
. وھو ما یتیح، كذلك، لتقویمك درسكل األھداف المذكورة في دلیل المعلم؛ وذلك ضمانًا لتركیزك والطالب على المفاھیم الرئیسیة في كل 

الكتاب المدرسي المختلفة. بنھایة كل صف دراسي ستكون عبارات دروس طور التدریجي لمعرفة وفھم الطالب عبر التكویني أن یعكس الت
  ."أستطیع" قد غطت كل أھداف التعلم بشكل كامل

عدد توجد أكثر من عبارة "أستطیع" واحدة لبعض األھداف التعلیمیّة. في بعض الحاالت، یكون الھدف من ذلك ھو تقسیم ھدف التعلم مت
یسر تقویم مدى التقدم في تعلم ت ااألجزاء إلى جزئیات أیسر مناالً؛ وھو ما یجعل عبارات "أستطیع، أقرب لفھم الطالب، فضالً عن أنھ

  الھدف. على سبیل المثال:
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  الصف الخامس، الفصل الدراسي األول

 األعداد العشریة ١١
5Nn11  عشریة واحدة أو یرتّب األعداد التي تحتوي على منزلة

  منزلتین عشریتین ویقارنھا باستخدام العالمتین > و<.
 رقم واحد بعد من المكونة العشریة األعداد أرتب أن أستطیع •

  العشریة العالمة
 العالمة رقمین بعد من المكونة العشریة األعداد أرتب أن أستطیع •

  العشریة
واحد أو رقمین رقم  من المكونة العشریة األعداد أرتب أن أستطیع •

 العشریة. العالمة بعد
أستخدم عالمتي < و > لتوضیح العدد العشري األكبر  أن أستطیع •

 العشریة. العالمة رقم واحد أو رقمین بعد أو األصغر المكون من

 
اد استخدامھا في حاالت أخرى، یعكس وجود أكثر من عبارة "أستطیع" واحدة لبعض األھداف التعلیمیّة حقیقة أن بعض المفاھیم یُع

الصفوف. ونتیجة لذلك، تظھر بعض األھداف التعلیمیة أكثر من مرة داخل الصف الواحد. عبر وتطویرھا بشكل أكبر مع تقدم الطالب 
وعند تكرار ھدف تعلم ما، تعكس عبارات "أستطیع" المقابلة التقدُّم المتوقع في فھم الطالب عبر الصف، على سبیل المثال: التدرج للھدف 

11Nn6:   

  الصف السادس، الفصل الدراسي األول

 )١نظام األعداد ( ١
6Nn11  یرتب ویقارن بین األعداد الموجبة حتى ملیون واألعداد

 السالبة حتى مستوى مناسب.
وأعرض الترتیب باستخدام  ملیون حتى األرقام أرتب أن أستطیع •

 العالمتین < و >.

6Nn12 یستخدم العالمات > و< بطریقة صحیحة. 

 )٢نظام األعداد ( ١١
6Nn11  یرتب ویقارن بین األعداد الموجبة حتى ملیون واألعداد

 السالبة حتى مستوى مناسب.
 أربعة من المكونة األعداد حجم عن أعرفھ ما أستخدم أن أستطیع •

 .األعداد خط على وأضعھا األعداد لترتیب أرقام

6Nn13  أرقام على خط أعداد فارغ  ٤یقدّر مكان وجود أعداد من
  .١٠٠٠٠ - ٠من 

 األعداد الموجبة واألعداد السالبة ١٣
6Nn11  یرتب ویقارن بین األعداد الموجبة حتى ملیون واألعداد

 السالبة حتى مستوى مناسب.
 والسالبة الموجبة األعداد من مجموعة أرتب أن أستطیع •
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  عبارات "أستطیع" الخاصة بحل المشكالت

). فحتى درستوضح عبارات "أستطیع" الخاصة بحل المشكالت النتائج المتوقعة من الطالب بنھایة كل فصل دراسي (ولیس في نھایة كل 
نتیح لمھارات حل المشكالت أن تتطور تدریجیًا بمرور الوقت، یتعین أن یجري التدریب علیھا وتطویرھا خالل دروس عدیدة في كل فصل 

لم تذكر فیھا األھداف التعلیمیة الخاصة بحل المشكالت المذكورة في دلیل المعلم. یمكنكم حتى في دروس دراسي. وسوف تظھر الفرص 
  عبارات "أستطیع الخاصة بحل المشكالت في الجداول الواردة في نھایة كل فصل دراسي. االطالع على

 فیھا ھذه العبارات متصلة تكون مرةكل  يبحل المشكالت ف خاصةالكل عبارة من عبارات "أستطیع" لالطالب انجاز یم وتقینبغي علیك ال 
بحل  خاصةالمحددة الما إذا كان الطالب قد أنجزوا عبارات "أستطیع" یم وعلى تقفیھا ستركز  معینةدروس  حددبالدرس. بدال من ذلك، 

  المشكالت. 

  تتطور مھارة محددة على مدار الوقت:وتظھر األمثلة التالیة كیف یتوقع أن 

  لحل المشكالت اللفظیة:عبارات "أستطیع" الخاصة بحل المشكالت 

 
 الدراسي الثانيالفصل  الفصل الدراسي األول األھداف التعلیمّیة الصف
٥ 5Pt2 ذات  یحل المشكالت اللفظیة

الخطوة الواحدة أو الخطوات 
المتعددة (العملیات األربع جمیعھا): 
یمثلھا، على سبیل المثال عن طریق 

 المخططات أو خط األعداد.

أستطیع أن أحدد المعلومات األساسیة  •
  في مشكلة لفظیة.

أستطیع أن أقرر العملیات الحسابیة  •
 المطلوبة لحل مشكلة لفظیة. 

أستطیع أن أحل المشكالت اللفظیة  •
 ذات الخطوة الواحدة.

 الریاضیة المشكالت أحل أن أستطیع •
 الخطوات أو الواحدة الخطوة ذات

 .المتعددة
أن أسجل طریقة تفكیري في  أستطیع •

مشكلة ریاضیة وحلھا، على سبیل 
 أو المخططات طریق المثال عن
 األعداد. خط أو المالحظات

٦ 6Ps6  یفھم منطقیا المشكالت
اللفظیة ویحلھا، بما في ذلك 

المشكالت ذات الخطوة الواحدة 
والمتعددة الخطوات (العملیات 
األربع كلھا) مع تمثیلھا، مثالً 

بالمخططات أو على خط األعداد، 
ویستخدم األقواس إلظھار التسلسل 

 الالزم للعملیات الحسابیة.

 اللفظیة المشكالت أحل أن أستطیع •
 والخطوات الرئیسیة المعلومات بتحدید

المطلوبة، وكیفیة  الحسابیة والعملیات
تفسیر اإلجابات عن العملیات 

 الحسابیة.
أن أسجل طریقة تفكیري  أستطیع •

حول مشكلة ریاضیة عن طریق 
عرض العملیات الحسابیة المطلوبة 

 واضحة.بطریقة 

 المشكالت منطقیًا أفھم أن أستطیع •
وأحلھا وأن أسجل طریقة  اللفظیة

 تفكیري بوضوح.

٧ 7Pt7  الكالمیة التي  المشكالتیحل
تتضمن األعداد الكاملة أو النسب 
المئویة أو األعداد العشریة أو النقود 
أو القیاسات: یختار العملیات وطرق 
الحسابات الذھنیة أو الكتابیة 
المناسبة لألعداد والسیاق، بما في 

التي بھا أكثر من  المشكالتذلك 
 خطوة.

 في اللفظیة المشكالتأستطیع أن أحل  •
 . المختلفة السیاقات من مجموعة

 یاتللعم اختیاري أستطیع أن أشرح •
 اللفظیة المشكالت حل واستراتیجیات

  التي بھا خطوة واحدة أو أكثر.

 في اللفظیة المشكالتأستطیع أن أحل  •
 . المختلفة السیاقات من مجموعة

 یاتللعم اختیاري أستطیع أن أشرح •
 اللفظیة المشكالت حل واستراتیجیات

  التي بھا خطوة واحدة أو أكثر.

٨ 8Pt7  المشكالتیحل مجموعة من 
اللفظیة التي تتضمن عملیات حسابیة 
 .بخطوة واحدة أو خطوات متعددة

 .یقدر ویقرب ویتحقق من عملھ

للفظیة االمشكالت  أحل أن أستطیع •
بخطوة أو أكثر في مجموعة من 
السیاقات وتفسیر سبب صحة الحلول 

 توصلت إلیھا.التي 

للفظیة االمشكالت أستطیع أن أحل  •
بخطوة أو أكثر في مجموعة من 
السیاقات وتفسیر سبب صحة الحلول 

 التي توصلت إلیھا.

 
 

التعلیمیّة الخاصة بحل المشكالت وعبارات "أستطیع" المرتبطة بھا  یمكنك من خالل األمثلة الواردة أعاله معرفة أن بعض األھداف
  والصفوف المختلفة. وھذا للسماح بالتعزیز الفعال وتطویر المھارات. الفصلین الدراسیینمتشابھة أو أحیانًا حتى تكون متماثلة في 



 

 
 12 

 Cambridge Assessment International Education 2018 

أستطیع" الخاصة بحل المشكالت. سوف  یم "عبارات"توفر الجداول الموجودة بالصفحات التالیة أمثلة لألنشطة التي قد تستخدمھا لتقی
یساعدك ذلك في معرفة التقدم المتوقع في مھارات الطالب والسیاقات التي یمكن تطبیقھا وتقییمھا فیھا. فھي لیست قوائم نھائیة ویجب 

  علیك السعي إلى توفیر فرص منتظمة لممارسة وتقویم المھارات عبر الفصول الدراسیة والصفوف.
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  عبارات "أستطیع" لحل المشكالت أمثلة استخدام

  مالحظات:

یمكن تطبیقھا وتقییمھا فیھا. ومع ذلك، یجب علیك السعي  تعد األنشطة المذكورة أدناه أمثلة فقط. فھي مختارة لمساعدتك في معرفة التقدم المتوقع في مھارات حل المشكالت للطالب والسیاقات التي •
 إلى توفیر فرص منتظمة لممارسة وتقویم حل المشكالت عبر الفصول الدراسیة والصفوف. 

 " في كتب الطالب للصفین الخامس والسادس فرص مجدیة لتطبیق وتقویم مھارات حل المشكالت. لنستكشف كما توفر أنشطة " •

 األنشطة الممكنة للتقییم التكویني معاییر النجاح: عبارات "أستطیع" األھداف التعلیمّیة لحل المشكالت 
 الصف الخامس الفصل الدراسي األول

1Ps1/5Pt5  أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة یفھم
والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدمھا إلجراء عملیات 

 حسابیة بسیطة.
 

 وحدات مختلف بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
  العملیات الحسابیة. في استخدمھا وأن الكتلة

 وحدات مختلف بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
  العملیات الحسابیة. في استخدمھا الوقت وأن

 الوحدات الزمنیة. أستطیع أن أحسب مستخدًما •
 وحدات درجة الحرارة. أستطیع أن أحسب مستخدًما •

 ٢سع ی كیس، إیجاد ومناقشة عدد غرامات الدقیق المتبقیة في الكتلة الدرس السابعفي 
  م. غك ١٫٣كیلو غرام بعد أخذ كتلة من الدقیق یعبر عنھا بعدد عشري، مثال 

  
، استخدام المعلومات الموجودة في الجداول الوقت والجداول الزمنیة الدرس الثامنفي 

  . يالزمنیة لحساب طول مدة الرحالت بالساعات والدقائق وشرح منطق
  

 ، حساب التغیر في درجة الحرارة. األعداد والمتتالیة العددیة الدرس العاشرفي 
5Pt2 ذات الخطوة الواحدة أو  یحل المشكالت اللفظیة

الخطوات المتعددة (العملیات األربع جمیعھا): یمثلھا، على 
 سبیل المثال عن طریق المخططات أو خط األعداد.

 

  أستطیع أن أحدد المعلومات األساسیة في مشكلة لفظیة. •
أستطیع أن أقرر العملیات الحسابیة المطلوبة لحل  •

 مشكلة لفظیة. 
أستطیع أن أحل المشكالت اللفظیة ذات الخطوة  •

 الواحدة.

إما ، اختیار االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرحالثالث عشر الدرس في 
    الجمع أو الطرح لحل المشكالت العددیة اللفظیة.

الضرب  إما ، اختیار االستراتیجیات الكتابیة للضرب والقسمةالرابع عشر  الدرسفي 
 اللفظیة.أو القسمة لحل المشكالت العددیة 

3Pt5  یتحقق من خالل ترتیب مختلف عند جمع أعداد
 متعددة أو باستخدام المعكوس عند جمع أو طرح زوج أعداد.

 والطرح الجمع لعملیات إجاباتي من أتحقق أن أستطیع •
 االستراتیجیة التي اتبعتھا للتحقق. وشرح

، التحقق من االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرحعشر  الثالث الدرسفي 
وشرح استراتیجیات التحقق والطرح، إجاباتي أو إجابات اآلخرین على عملیات الجمع 

  . االجابةمن 

4Pt5  یستخدم عملیة الضرب للتحقق من صحة ناتج عملیة
للتحقق من صحة  ٨×  ٣٫٧ى سبیل المثال، یضرب قسمة. عل

 .٨÷  ٢٩٫٦ناتج 

 الضرب وشرح لعملیات إجاباتي من أتحقق أن أستطیع •
 االستراتیجیة التي اتبعتھا للتحقق.

، تحدید وتصحیح أخطاء الطرق الكتابیة للضرب والقسمةعشر  الرابع الدرسفي 
 اإلجابة. الضرب ومناقشة استراتیجیات التحقق من  مشكالت
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 األنشطة الممكنة للتقییم التكویني معاییر النجاح: عبارات "أستطیع" األھداف التعلیمّیة لحل المشكالت 
6Pt5  یقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مثل

 استخدام التقریب ویتأكد من طریقة الحساب.
 عملیة على إجابتي لتقدیر التقریب استخدم أن أستطیع •

 . حسابیة
 إجابتي استخدم التقدیر للتحقق من صحة أن أستطیع •

 .حسابیة عملیة على

، قبل إجراء العملیات للضرب والقسمة االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة لدرس الثالثافي 
   الحسابیة، استخدام التقریب لتقدیر:

جمع عدد مكون من ثالثة أرقام وعدد مكون من رقم  الحجم المحتمل لناتج •
   واحد.

عشریة واحدة وعدد مكون جمع عدد مكون من منزلة الحجم المحتمل لناتج  •
   من رقم واحد.

، استخدام التقدیر االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرحالثالث عشر  الدرسفي 
 إلكمال العدد الناقص في عملیات الطرح. معطاة لشرح استقصاء كیفیة ترتیب أرقام 

7Pt5 .أستطیع أن أقرر فیما إذا كانت إجابة على مشكلة لفظیة • یدرس إذا كانت اإلجابة منطقیة في سیاق المشكلة 
 منطقیة أم ال.

، والدرس الرابع االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرحالثالث عشر  الدرسفي 
، التحقق من إجابات المشكالت اللفظیة لضمان الطرق الكتابیة للضرب والقسمةعشر 

 منطقیتھا في السیاق. 

2Ps5  استراتیجیة مناسبة لعملیة حسابیة ویشرح كیفیة یختار
 الوصول لإلجابة.

أستطیع أن اختار استراتیجیة مناسبة لعملیة حسابیة وأن  •
 أشرح كیفیة الوصول لإلجابة.

ومناقشة ، اختیاراالستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرح الدرس الثانيفي 
التدوین استخدام خط األعداد أو متضمنة استراتیجیات حل عملیات حسابیة معینة، 

    أو الطرق الكتابیة لشرح طریقة تفكیري. المختصر
، اختیار ومناقشة استراتیجیات إیجاد الفترات الوقت والجداول الزمنیةالثامن  الدرفي 

 یقة تفكیري. استخدام الجداول الزمنیة لشرح طرمتضمنة الزمنیة، 
3Ps5  یستكشف ویحل المشكالت العددیة واأللغاز، مثل

 المنطق. مشكالت
أستطیع أن اختار واستخدم استراتیجیات مناسبة لحل  •

 .العددیة واأللغازالمشكالت 
متضمنة استخدام  اختیار طریقة حل لغز نظام األعداد (األعداد الكاملة)، الدرس األولفي 

  للحصول على عدد مطابق لموضع محدد على خط األعداد. أرقام معطاة 
، اختیار طریقة حل ألغاز عن المضاعفات واألعداد المربعة والعوامل الرابع لدرسافي 

 . خاصیة معطاةطریق تحدید األعداد التي لھا أكثر من 

4Ps5  یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة لحل
 المشكالت.

ألجد معلومات  بالفعل أعرفھ ما استخدم أن أستطیع •
 جدیدة.

 لحساب نواتج األضعاف، استخدام االستراتیجیات الذھنیةالثاني عشر  الدرسفي 
 أزواج عددیة مكونة من رقمین (الضرب بالطریقة المصریة القدیمة).  ضرب

، حل المشكالت االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرحالثالث عشر  الدرسفي 
 اللفظیة ذات الخطوات المتعددة والتي تتضمن مبالغ مالیة. 

5Ps5  یستخدم الجداول والقوائم المرتبة لتساعده في حل
 المشكالت حال منھجیًا.

ي نأستطیع أن أنظم المعلومات في جداول مرتبة لتساعد •
 في التحقق من األنماط.

)، تسجیل أبعاد المستطیالت التي لھا مساحة ١التاسع المساحة والمحیط ( الدرسفي 
 مستطیل. عن مساحة أي  تعمیمات الستخالصمحددة في جدول مرتب، واستخدام ھذا 

6Ps5  ٢٧− ،٣٠-یصف ویكمل المتتالیات العددیة، مثل، □، 
 ؛ ویحدد العالقات بین األعداد.…، ١٨−  ،□

 من متنوعة مجموعة وأكمل أصف أن أستطیع •
 األعداد.  بین العالقات إیجاد خالل من المتتالیات العددیة

نظام األعداد (األعداد الكاملة) والدرس العاشر (األعداد والمتتالیة الدرس األول  في
 العددیة): 

 وصف وتكملة المتتالیات العددیة.  •
  .بالحدود الناقصةإكمال المتتالیات العددیة  •
 تحدید ما إذا كان عدد ما ینتمي إلى متتالیة أم ال.  •
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8Ps5  یتحرى صحة عبارة عامة بسیطة عن طریق إیجاد

أمثلة تتوافق أو ال تتوافق معھا، على سبیل المثال، مجموع 
 ًما ما یكون من مضاعفات الثالثة.ثالثة أعداد كاملة متتالیة دائ

 أم دائًما صحیحة ما عبارة كانت إذا ما أقول أن أستطیع •
 وأمثلة معھا تتوافق أمثلة إیجاد محاولة طریق عن ال

 أخرى ال تتوافق معھا.

استقصاء ومناقشة مجموعة من العبارات  ،الدرس العاشر األعداد والمتتالیة العددیةفي 
 العامة وتقدیم األدلة لتبریر ما إذا كانت صحیحة أم خاطئة. 

9Ps5  یشرح طرق التوصل إلى الحل ویبرر منطقیتھ شفھًیا
 وكتابةَ؛ ویكون فرضیات ویختبر صحتھا.

ما  مشكلة لحل اتبعتھا التي الطریقة أشرح أن أستطیع •
 ولماذا اخترتھا. 

 أن اختار طرق شیقة لتوصیل ما اكتشفتھ. أستطیع •

، شرح وتفسیر طرق والقسمةاالستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للضرب  الدرس الثالثفي 
  . األعداد السریةحل مشكالت تحدید 

، استقصاء عدد خطوط المنطقي الھندسي التفكیراألشكال واستخدام  الدرس الخامس في
 وشیقة. التماثل في المثلثات وعرض النتائج بطریقة واضحة 

10Ps5  یحل مشكلة أكبر من خالل تقسیمھا إلى مشكالت
 فرعیة أو تمثیلھا باستخدام المخططات. 

مشكلة أكثر  لحل المطلوبة الخطوات أحدد أن أستطیع •
 تعقیدًا. 

، تحدید كیفیة استخدام الجداول الزمنیة الوقت والجداول الزمنیةالثامن  الدرسفي 
   لتخطیط أنشطة لقضاء عطلة نھایة األسبوع.المتداخلة لثالثة من أماكن الجذب 

، تحدید الخطوات االستراتیجیات الذھنیة والكتابیة للجمع والطرحالثالث عشر  الدرسفي 
 مالیة.المطلوبة لحل مشكالت لفظیة ذات خطوات متعددة والتي تتضمن مبالغ 

 الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني
1Ps1/5Pt5  یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة

والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدمھا إلجراء عملیات 
 حسابیة بسیطة.

 الوحدات بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 عملیات إلجراء أستخدمھا وأن للسعة المختلفة
 . حسابیة

 الوحدات بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 عملیات إلجراء أستخدمھا للوقت وأن المختلفة
 . حسابیة

 الوحدات بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
 .للطول المختلفة

، استخدام ومناقشة استراتیجیات اختیار زجاجات المیاه ذات السعةالثالثین  الدرسفي 
   السعات المعبر عنھا باللتر باألعداد العشریة إلیجاد عدد بالمللیلتر.

، استخدام ومناقشة استراتیجیات إیجاد الفترات الزمنیة دون الوقتالعشرین  الدرسفي 
  التقویم المیالدي (الروزنامة).اإلشارة إلى 

، مناقشة العالقات بین وحدات الطول وقیاسات الطول الطولفي الوحدة التاسعة عشر 
 العشریة.

2Pt5 ذات الخطوة الواحدة أو  یحل المشكالت اللفظیة
الخطوات المتعددة (العملیات األربع جمیعھا): یمثلھا، على 

 سبیل المثال عن طریق المخططات أو خط األعداد.

 الخطوة ذات الریاضیة المشكالت أحل أن أستطیع •
 .المتعددة الخطوات أو الواحدة

أن أسجل طریقة تفكیري في مشكلة ریاضیة  أستطیع •
 وأ المخططات طریق وحلھا، على سبیل المثال عن

 األعداد. خط أو المالحظات

، حل المشكالت اللفظیة ذات الخطوة العملیات الحسابیة الخامس والعشرین الدرسفي 
  الواحدة أو الخطوات المتعددة، وأسجل طریقة تفكیري.

 

3Pt5  یتحقق من خالل ترتیب مختلف عند جمع أعداد متعددة
 أو باستخدام المعكوس عند جمع أو طرح زوج أعداد.

 من للتحقق المناسبة االستراتیجیة أختار أن أستطیع •
 .حسابیة عملیة عن إجابتي

 الخامس والعشرین، العملیات الحسابیة:  الدرسفي 
استخدام استراتیجیات التقدیر والتحقق للتأكد من إجابات مجموعة من  •

 عملیات الجمع والطرح. 
استخدام الضرب للتحقق من إجابات عملیات القسمة في المشكالت اللفظیة  •

  والعملیات الحسابیة التي تتضمن كسور.
 

 4Pt5 یستخدم عملیة الضرب للتحقق من صحة ناتج عملیة
للتحقق من صحة  ٨×  ٣٫٧المثال، یضرب قسمة. على سبیل 

 .٨÷  ٢٩٫٦ناتج 

6Pt5  یقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مثل
 استخدام التقریب ویتأكد من طریقة الحساب.
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5Pt5  یتعرف إلى العالقات بین مختلف األشكال ثنائیة وثالثیة

    األبعاد، على سبیل المثال، وجھ المكعب على شكل مربع.
أستطیع أن أتعرف إلى األشكال ثنائیة األبعاد في  •

 وجوه األشكال ثالثیة األبعاد وأتصورھا.
تحدید )، ٢( الھندسياألشكال واستخدام التفكیر المنطقي في الدرس الثامن والعشرین 

 ، واستخدام فھمي لھا لتحدید وتكوین شبكات.المنشور والھرم أشكال أوجھ

7Pt5 .مشكلة على إجابتي كانت إذا ما أقرر أن أستطیع • یدرس إذا كانت اإلجابة منطقیة في سیاق المشكلة 
 .ال أم منطقیة ریاضیة

التحقق من فھم اإلجابات على المشكالت اللفظیة المتعلقة  ،الوقتالعشرین  الدرسفي 
 بالوقت فھًما منطقیًا في سیاق المشكلة. 

تحدید اختیار التقریب لألعلى أو  ،العملیات الحسابیة الخامس والعشرین الدرسفي 
 لألدنى لمطابقة سیاق مشكالت القسمة اللفظیة. 

2Ps5  ویشرح كیفیة یختار استراتیجیة مناسبة لعملیة حسابیة
 الوصول لإلجابة.

 حسابیة لعملیة مناسبة استراتیجیةأستطیع أن أختار  •
 .لإلجابة الوصول كیفیة وأن أشرح

مناقشة وشرح استراتیجیات  ،العدد: االستراتیجیات الذھنیةالعشرین الثاني و الدرسفي 
 حل مجموعة مختلفة من العملیات الحسابیة. 

4Ps5  یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة لحل
  المشكالت.

 

أستطیع أن أستخدم ما أعرفھ بالفعل للتوصل إلى  •
 معلومات جدیدة واستخدامھا لحل المشكالت.

سئلة بناء على المعرفة الحالیة ، صیاغة أمعالجة البیاناتفي الدرس الخامس عشر 
 واإلجابة علیھا من خالل جمع البیانات وفحصھا. 

، اس������تخدام أطوال األض������الع )٢المس������احة والمحیط ( العش������رینالحادي و الدرسفي 
 المعروفة الستنتاج األطوال األخرى في شكل مركب وحساب محیطھا ومساحتھا. 

5Ps5  یستخدم الجداول والقوائم المرتبة لتساعده في حل
  المشكالت حال منھجیًا.

 مرتبة وجداول قوائم في المعلومات أنظم أن أستطیع •
 .المشكالت حل في لتساعدني

، تكوین صیغة مساحة المستطیل )٢المساحة والمحیط ( العشرینالحادي و الدرسفي 
  عن طریق جمع أطوال األضالع والمساحات وتنظیمھا.

تسجیل األعداد العشریة التي  العمل مع األعداد العشریة، العشرینالثالث و الدرسفي 
ب عدد كامل یمكن تكوینھا باستخدام بطاقات من ثالثة أرقام بطریقة منظمة، وتكوین أقر

 یمكن تكوینھ بتقریب ھذه األعداد العشریة.

7Ps5  تحدید العالقات البسیطة بین األشكال، على سبیل
 ..المثال، جمیع ھذه المثلثات متساویة الساقین ألنھا .

تحدید األنواع ، التفكیر المنطقي الھندسياألشكال واستخدام في الدرس الثامن والعشرین  .األشكال بین العالقات حول عبارات أكون أن أستطیع •
 المختلفة للمثلث وشرح الخصائص الممیزة لكل نوع.

9Ps5  یشرح طرق التوصل إلى الحل ویبرر منطقیتھ شفھًیا
 وكتابةَ؛ ویكون فرضیات ویختبر صحتھا.

 مستخدًما واختبرھا تنبؤات أضع أن أستطیع •
 البیانات جمع طریق عن أو الریاضي االستقصاء
  .وتنظیمھا

أستطیع أن أشرح الطرق التي أستخدمھا للحل وطریقة  •
  تفكیري وأن أقنع اآلخرین بأنني على صواب.

، یكون ویختبر فرضیات یمكن استقصائھا عن معالجة البیاناتفي الدرس الخامسة عشر 
   طریق جمع البیانات وتنظیمھا.

تنبؤات حول صحة األنشطة وإجراء ، مناقشة االحتماالتفي الدرس السادس عشر 
  استقصاءات الختبار ھذه التنبؤات.

، حساب إجابات العملیات العدد: االستراتیجیات الذھنیةفي الدرس الثاني والعشرین 
  الحسابیة ومقارنة اإلجابات بإجابات طالب آخرین وشرح طرق التفكیر لتفسیر اإلجابات.

  

10Ps5  یحل مشكلة أكبر من خالل تقسیمھا إلى مشكالت
  فرعیة أو تمثیلھا باستخدام المخططات.

أستطیع أن أستخدم المخططات لعرض الخطوات  •
  المتبعة لحل المشكالت األكثر تعقیدًا.

الطرق بین المعالم مسارات عرض ، عمل خریطة تالوقتفي الدرس الحادي والثالثین 
   .لةنشطة العطالزمني أللجدول االسیاحیة وأوقات سفر الحافالت لتخطیط 
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 الصف السادس الفصل الدراسي األول

1Pt6  یختار االستراتیجیات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة
والفعالة إلجراء عملیة حسابیة بھا جمع أو طرح أو ضرب أو 

 قسمة. 

 االستراتیجیات من مجموعة بین من أختار أن أستطیع •
والذھنیة إلجراء العملیات الحسابیة بطریقة سریعة  الكتابیة
 ودقیقة.

، التفكیر فیما إذا كانت استراتیجیة الحساب "قابلة المزید حول األعدادفي الدرس الرابع 
  للتحقق ودقیقة وثابتة وفعالة" لتحدید ما إذا كانت استراتیجیة جیدة أم ال. 

اختیار واستخدام مجموعة من االستراتیجیات األعداد العشریة: في الدرس الثاني عشر 
م الحسابات الذھنیة أو لجمع أو طرح األعداد العشریة بصورة فعالة، بما في ذلك استخدا

 أو طرق كتابیة أكثر رسمیة.  التدوین المختصر

2Pt6  یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والوزن والسعة
ودرجة الحرارة والوقت ویستخدم ھذه األنظمة إلجراء 

 حسابات بسیطة.

أستطیع أن أحل مشكالت حول الطول ودرجة الحرارة  •
 بالوحدة المناسبة.والوقت، وأن أعطي اإلجابة 

، مثل تثبیت رایة بالنظر الحیاة الواقعیة، حل مشكلة في سیاق الطولالخامس  الدرسفي 
   .الملیمتروإلى األطوال بالمتر والسنتیمتر 

باستخدام مجموعة متنوعة  حیاتیة واقعیة، حل مشكالت )١الوقت (السادس  الدرسفي 
  تستغرق لتنظیف أسنانك في شھر یونیو؟"من الوحدات الزمنیة، مثال "كم ساعة 

3Pt6  یتحقق من الجمع بترتیب مختلف وذلك عند إضافة قائمة
 .طویلة من األعداد، ویتحقق عند الطرح مستخدًما المعكوس

أختار وأستخدم االستراتیجیة المناسبة للتحقق من  أن أستطیع •
 إجابتي على عملیة حسابیة.

، اختیار واستخدام االستراتیجیات الفعالة للتحقق المزید حول األعدادفي الدرس الرابع 
 من إجابات عملیات جمع األعداد العشریة، مثل الجمع بترتیب مختلف أو استخدام الطرح. 

4Pt6  یمیز األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد وعالقاتھا، على
سبیل المثال متوازي المستطیالت لھ مقطع عرضي مستطیل 

 الشكل.

أستخدم خصائص األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد  أن أستطیع •
 لتحدیدھا. 

أستطیع أن أتعرف إلى العالقات بین األشكال ثنائیة وثالثیة  •
 األبعاد. 

األبعاد الذي ینتج عن قص  الشكل ثنائي أستطیع أن أتصور •
 منشور.

 :)١( األبعاد والثالثي األبعاد الثنائي الشكلفي الدرس الثامن 
 التعرف على المضلعات واألشكال ثالثیة األبعاد من خصائصھا.  •
استكشاف األشكال ثنائیة األبعاد التي تنتج عن قص المنشور والھرم  •

  والتعرف علیھا.
تصور األشكال ثنائیة األبعاد التي تنتج عن قص المنشور والھرم والتعرف  •

 علیھا.

5Pt6  یقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مثل
 استخدام التقریب والتأكد من النتیجة.

استراتیجیات إلیجاد المقدار التقریبي  أستخدم أن أستطیع •
لإلجابة وأن أستخدم ھذه االستراتیجیات للتحقق من 

 حساباتي.

لتقدیر اإلجابة قبل ، استخدام التقریب )٢الضرب والقسمة (في الدرس الخامس عشر 
  حسابھا واستخدام التقدیر للتحقق من اإلجابة المحسوبة.

 

1Ps6  بب اختیاره طریقة معینة إلجراء عملیة یش�������رح س�������
 حسابیة ویعرض طریقة حسابھ.

 التي الطریقة ودقة سرعة سبب أشرح أن أستطیع •
  حسابیة عملیة إلجراء استخدمتھا

 على إجابتي إلى توصلت كیف أعرض أن أستطیع •
 أو مالحظات أو كتابیة طریقة باستخدام حسابیة عملیة

 .بیانیة مخططات

 :األعداد العشریةالدرس الثاني عشر المزید حول األعداد في الدرس الرابع 
 شرح لماذا تعتبر الطریقة الذھنیة/الكتابیة أكثر فعالیة. •
أو الطریقة  التدوین المختصرتوضیح كیف تم حساب اإلجابة باستخدام  •

 الكتابیة.
: استخدام الجداول الزمنیة لتوضیح طریقة حساب فترة )١الوقت (في الدرس السادس 

 زمنیة.

2Ps6  یس�������تنتج معلوم��ات ج��دی��دة من المعلوم��ات الموجودة
 .ویدرك تأثیر ھذه المعلومات على األخرى

أشرح كیف أستخدم ما أعرفھ بالفعل إلیجاد  أن أستطیع •
 معلومات جدیدة.

، استخدام المساحات المعروفة لحساب مساحة المساحة والمحیطفي الدرس السابع 
  جدران منزل بھ أبواب ونوافذ مستطیلة. 

، شرح كیفیة اختیار مجموعات من ثالث زوایا من الزوایا في المثلثفي الدرس التاسع 
 تكون الزوایا الثالثة المكونة للمثلثات.بنك ما یمكن أن 
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3Ps6  یس��تخدم االس��تدالل المنطقي في اس��تكش��اف المش��كالت

 العددیة واأللغاز الریاضیة وحلھا.
 الریاضیة واأللغاز العددیة المشكالت أحل أن أستطیع •

خطوات وباستخدام المعلومات التي وجدتھا  في بالعمل
 في خطوة لحل الخطوة التالیة.

استخدام طریقة المحاولة ، األولیة واألعداد والعوامل الُمضاِعفاتفي الدرس الثاني 
على شبكة لتلبیة معاییر عددیة  أقراص العدالمنظمة والتعدیل لترتیب عدد معین من 

، تحدید األعداد التي لھا مجموعة األعداد الخاصةمحددة. في الدرس السادس عشر 
 یة على حدة واستبعاد االحتماالت تدریجیًا.من الخصائص بتأمل كل خاص معطاة

4Ps6  یستخدم قوائم وجداول مرتبة لمساعدتھ في حل
 المشكالت العددیة بشكل منھجي.

مرتبة للمساعدة في  أو جداول أستخدم قوائم أن أستطیع •
 حل المشكالت بشكل منظم.

 ولاوتنظیمھا في جدالسیارات المختلفة ، البحث عن خصائص الطولفي الدرس الخامس 
 لكل سیارة عناوین الصفوف نفسھاحتى یمكن المقارنة بین البیانات بسھولة (مثال، 

 كل سیارة).  والوحدات نفسھا
، التسجیل بطریقة منظمة حتى یمكن إیجاد جمیع )١الضرب والقسمة (في الدرس الثالث 

 من ثالثة أعداد.  ٢٤الطرق الممكنة للحصول على ناتج 

6Ps6  یفھم منطقیا المشكالت اللفظیة ویحلھا، بما في ذلك
المشكالت ذات الخطوة الواحدة والمتعددة الخطوات (العملیات 
األربع كلھا) مع تمثیلھا، مثالً بالمخططات أو على خط 

عداد، ویستخدم األقواس إلظھار التسلسل الالزم للعملیات األ
  الحسابیة.

 المعلومات بتحدید اللفظیة المشكالت أحل أن أستطیع •
المطلوبة،  الحسابیة والعملیات والخطوات الرئیسیة

 وكیفیة تفسیر اإلجابات عن العملیات الحسابیة.
أن أسجل طریقة تفكیري حول مشكلة ریاضیة  أستطیع •

طریق عرض العملیات الحسابیة المطلوبة بطریقة عن 
 واضحة.

، حل مجموعة متنوعة من المشكالت اللفظیة األعداد العشریةالثاني عشر  الدرسفي 
توضیح الخطوات والعملیات والمتضمنة التي تتضمن أعداد عشریة في سیاق القیاسات، 

    الحسابیة المطلوبة.
المشكالت اللفظیة التي  ، حلالموجبة واألعداد السالبةاألعداد عشر لث الثا الدرسفي 

 تتضمن أعداد سالبة وتسجیل طریقة تفكیري، مثال برسم خطوط أعداد. 

9Ps6  یتوصل إلى فرضیات ویختبرھا وینقحھا، كما یشرح
ویبرر الطرق أو األسباب أو االستراتیجیات أو النتائج أو 

 االستنتاجات شفھیًا.
 

 وأعدلھا واختبرھا فرضیات إلى أتوصل أن أستطیع •
 . إلیھ توصلت ما أساس على

 التي االستراتیجیات بوضوح أشرح أن أستطیع •
 إلیھا توصلت التي واالستنتاجات والنتائج أستخدمھا

 .صواب على بأنني اآلخرین أقنع وأن

األعداد والدرس السادس عشر  األولیة واألعداد والعوامل في الدرس الثاني الُمضاِعفات
اختبار العبارات العامة وتفسیر سبب كونھا صحیحة أم خاطئة وتعدیل  ،الخاصة

 العبارات الخاطئة لتصبح صحیحة. 

 الصف السادس، الفصل الدراسي الثاني

1Pt6  یختار االستراتیجیات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة
والفعالة إلجراء عملیة حسابیة بھا جمع أو طرح أو ضرب أو 

 قسمة.

أقرر ما إذا كان من األفضل استخدام أستطیع أن  •
 طریقة ذھنیة أم كتابیة إلجراء عملیة حسابیة.

اختیار أیھما أكثر فعالیة الطریقة الذھنیة  ،الجمع والطرح الخامس والعشرین الدرسفي 
 أم الكتابیة لحساب عملیة جمع أو طرح وشرح السبب. 

2Pt6  والسعة یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والوزن
ودرجة الحرارة والوقت ویستخدم ھذه األنظمة إلجراء 

 حسابات بسیطة.

أستطیع أن أحل مشكالت عن الكتلة والسعة وأن  •
 أعطي اإلجابات بالوحدة المناسبة.

، حل مش��كلة لفظیة تجمع بین فھم الكتلة والس��عة الكتلة والس��عةفي الدرس الس��ابع عش��ر 
 ھا السیارة لتفقد قدًرا معینًا من الكتلة. للتعرف عدد لترات البنزین التي تستھلك

4Pt6  یمیز األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد وعالقاتھا، على
سبیل المثال متوازي المستطیالت لھ مقطع عرضي مستطیل 

 الشكل.

 ثنائیة األشكالأستطیع أن أمیز وأتصور العالقات بین  •
 .األبعاد وثالثیة

، استخدام فھمي )٢الشكل ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد (في الدرس الثالث والثالثین 
 لخصائص المضلعات الرباعیة لوصف خصائص المنشور الرباعي. 
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5Pt6 لایقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مث: 

 .الحلاستخدام التقریب والتأكد من 
الحساب  ألجد االستراتیجیات أستخدم أن أستطیع •

وأن أستخدم ذلك للتحقق من  التقریبي لإلجابة
 حساباتي.

، مناقشة طرق إیجاد المقدار التقریبي إلجابات على الكتلة والسعةفي الدرس السابع عشر 
قبل حسابھ للتحقق من أن اإلجابات المحسوبة  ملعقة صغیرةوض بملء حمشكالت عن 

  منطقیة. 
، استخدام التقریب لتقدیر إجابات عملیات )٣الضرب والقسمة (في الدرس السادس عشر 

 للتحقق من أن اإلجابات المحسوبة منطقیة. ل حسابھا القسمة قب

1Ps6  یشرح سبب اختیاره طریقة معینة إلجراء عملیة
 حسابیة ویعرض طریقة حسابھ.

أستطیع أن أشرح لماذا تعتبر بعض االستراتیجیات  •
 أكثر فعالیة من غیرھا في عملیات حسابیة معینة.

استخدمتھا أستطیع أن أعرض جمیع الخطوات التي  •
 ألجد اإلجابة على عملیة حسابیة.

  :)٣الضرب والقسمة (في الدرس السادس عشر 
مشاركة استراتیجیات التوصل إلجابات عملیات الضرب ومناقشة فعالیة  •

  مختلف ھذه االستراتیجیات.
استخدام األقواس لعرض الخطوات المستخدمة للتوصل إلجابات العملیات  •

 الحسابیة.

2Ps6  یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة
 ویدرك تأثیر معلومة على األخرى.

أستطیع أن أشرح كیف یمكن تكوین معلومة أو تغییر  •
معلومة أخرى موجودة من خالل استنتاج معلومة 

 جدیدة.
 

، شرح طریقة حساب مساحات األجزاء )٢المساحة والمحیط (في الدرس التاسع عشر 
 المظللة من مربع بناء على معلومات محدودة. 

: مناقشة تأثیر اإلعالن عن المتوسط أو الوسط اإلحصاءاتفي الوحدة الحادیة والعشرین 
   أو المنوال على الرسالة العامة الموجھة للجمھور.

ء تأثیر مضاعفة أبعاد : استقصا)٣المساحة والمحیط (في الوحدة الثانیة والثالثین 
 المستطیل على مساحتھ.

3Ps6  یستخدم االستدالل المنطقي في استكشاف المشكالت
 العددیة واأللغاز الریاضیة وحلھا.

 العددیة المشكالت حلأل أستطیع أن أعمل بخطة منظمة •
 الریاضیة.  واأللغاز

، تحدید خطة استقصاء مختلف األعداد )٣نظام األعداد (في الدرس الثالث والعشرین 
 التي یمكن تكوینھا باستخدام البطاقات المكونة من ثالثة أرقام ومنزلة عشریة واحدة. 

4Ps6  یستخدم قوائم وجداول مرتبة لمساعدتھ في حل
 المشكالت العددیة بشكل منھجي.

أستطیع أن أحدد أفضل طریقة لتنظیم المعلومات لحل  •
 المشكالت.

، تحدید كیفیة تنظیم اإلجابات بطریقة )٣نظام األعداد (في الدرس الثالث والعشرین 
تكوینھا باستخدام بطاقات من ثالثة أرقام منظمة عند استقصاء مختلف األعداد التي یمكن 

   منزلة عشریة واحدة، لضمان إیجاد جمیع االحتماالت.
: تحدید كیفیة ترتیب جدول لتنظیم )٣المساحة والمحیط (في الوحدة الثانیة والثالثین 

 . ٢سم ١٠٠٠وعرض أبعاد المستطیالت المختلفة التي تبلغ مساحتھا 

5Ps6  األعداد ویكون عبارات عامة یحدد العالقات بین
باستخدام الكلمات، ثم الرموز والحروف، مثال العدد الثاني ھو 

)؛ جمیع ٥+  ن٢، ن( ٥مرتین من العدد األول باإلضافة إلى 
)؛ مجموع ١ – ن٣( ١ناقص  ٣األعداد ھي مضاعفات 

 °.١٨٠الزوایا في مثلث ھي 

 األعداد وأصفھا. بین العالقات أجد أن أستطیع •
 أستطیع أن أكون عبارات عامة عن األنماط. •
أستطیع أن أعبر عن العالقات في األنماط مستخدًما  •

 .الكلمات واألعداد والحروف

  :)٣المساحة والمحیط (في الدرس الثاني والثالثین 
 استقصاء العالقة بین أطوال األضالع العشریة ومساحات المستطیالت.  •
توصیل عبارة عامة عن العالقة بین أطوال األضالع ومساحة المستطیالت  •

وبین أطوال األضالع ومحیط المستطیالت باستخدام الكلمات واألعداد 
 والحروف. 
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6Ps6  یفھم منطقیا المشكالت اللفظیة ویحلھا، بما في ذلك

المشكالت ذات الخطوة الواحدة والمتعددة الخطوات (العملیات 
األربع كلھا) مع تمثیلھا، مثالً بالمخططات أو على خط 
األعداد، ویستخدم األقواس إلظھار التسلسل الالزم للعملیات 

  الحسابیة.

وأحلھا وأن  للفظیةا المشكالت منطقیًا أفھم أن أستطیع •
 أسجل طریقة تفكیري بوضوح.

 الحسابات جدول ، استخداموالرسوم البیانیة والجداولالمخططات في الدرس العشرین 
  .األسبابالتحویل وتسجیل كالت لحل مشالتمثیل الخطي و

7Ps6  یحل المشكالت البسیطة التي تشتمل على النسبة
 والتناسب الطردي.

 النسبة تتضمن التي المشكالت أستطیع أن أحل •
 .والتناسب

، حل مجموعة من المشكالت اللفظیة التي النسبة والتناسبفي الدرس التاسع والعشرین 
 تتضمن نسبة وتناسب، بما في ذلك:

 حل مشكالت في سیاق عمل مخفوق الحلیب بمكونات بنسب مختلفة.  •
 شرح لماذا تعتبر عبارات ما عن النسبة والتناسب صحیحة أو خاطئة.  •

8Ps6  یحل المشكالت اللفظیة البسیطة التي تتضمن النسب
  المئویة، مثل إیجاد األسعار المخفضة.

 لحل المئویة للنسب فھمي أستخدم أن أستطیع •
 اللفظیة المشكالت

أستطیع أن أشرح معنى النسب المئویة عند استخدامھا  •
 لوصف أسعار مخفضة أو كمیات إضافیة مجانیة.

 الكسور واألعداد العشریة والنسب المئویة،في الدرس الثامن والعشرین 
حل مجموعة من المشكالت اللفظیة التي تتضمن نسب مئویة، بما في ذلك  •

  المتعلقة بزیادة النسب المئویة أو تقلیلھا.المشكالت 
شرح معنى المشكالت اللفظیة التي تتضمن نسب مئویة واألساس المنطقي  •

 المستخدم لحلھا.
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 الصف السابع الفصل الدراسي األول

1Pt7  یستخدم قوانین الحساب والعملیات العكسیة لتبسیط
األعداد الصحیحة العملیات الحسابیة التي تحتوي على 

 واألعداد العشریة والكسور العشریة والكسور االعتیادیة.

أستطیع أن أستخدم قواعد العملیات والعملیات العكسیة  •
 لمساعدتي في الحساب

الحسابیة  عملیاتال، استخدام فھم األعداد الصحیحة والقوى والجذور في الدرس األول،
  جمع وطرح وضرب وقسمة األعداد الصحیحة. ل

استخدام فھم العملیات الحسابیة ، القیمة المكانیة والترتیب والتقریب الثالثفي الدرس 
  لجمع وطرح وضرب وقسمة األعداد العشریة.

 استخدام فھم العملیات الحسابیة لجمع وطرح الكسور. )،١الكسور (في الدرس السادس 

2Pt7  األعداد، والعبارات الجبریة، والمعادالت، یتعامل مع
 ویطبق الخوارزمیات المنھجیة.

 العددیة الحسابیة العملیات إلى أتعرف أن أستطیع •
  في الحساب. لمساعدتي

الحدود الجبریة إلیجاد العبارات  إلى أتعرف أن أستطیع •
 المتكافئة. 

 الحدود الجبریة لحل المعادالت.  إلى أتعرف أن أستطیع •
 .المعلومات ألجدطریقة منظمة  أستخدم أن أستطیع •

، استخدام ترتیب العملیات األعداد الصحیحة والقوى والجذورفي الدرس األول، 
 للحساب بالترتیب الصحیح. 

 :العبارات والمعادالت والصیغفي الدرس الثاني 
   بتجمیع الحدود المتشابھة وفك األقواس التعرف إلى العبارات الجبریة •
 ألتعرف إلى المعادالت وأحلھا.  طریقة منظمة استخدام •

3Pt7 أو  یتعرف إلى العالقات المكانیة الموجودة ببعدین
 ویستخدمھا.ثالثة أبعاد 

 الزوایا وأستخدمھا.  فيالعالقات  إلى أتعرف أن أستطیع •
العالقات بین أطوال أضالع  إلى أتعرف أن أستطیع •

 األشكال ثنائیة األبعاد ومساحتھا وأستخدمھا.

 الزوایا،في الدرس الخامس 
 حساب قیاس الزوایا الناقصة على خط مستقیم وحول نقطة وفي المثلث.  •
المتقابلة بالرأس والمتناظرة والمتبادلة واستخدام ھذه العالقات تحدید الزوایا  •

  الناقصة.لحساب الزوایا 
 ، حساب مساحة:المساحة والمحیطفي الدرس السابع، 

 والمثلثات ومتوازي األضالع وشبھ المنحرف المستطیالت •
 األشكال المركبة.  •

5Pt7  یتحقق من نتائج العملیات الحسابیة باستخدام العملیات
 العكسیة.

أستطیع أن أتحقق من ناتج العملیات الحسابیة وأشرح  •
 استراتیجیة التحقق التي استخدمتھا. 

أستطیع أن أقدر ناتج عملیة حسابیة قبل حسابھا وأن أشرح  •
 سبب فائدة ذلك.

أستطیع أن أستخدم طریقة التعویض للتحقق من حل  •
 المعادالت.

 : والتقریبالقیمة المكانیة والترتیب في الدرس الثالث، 
 اختیار استراتیجیة مناسبة للتحقق من إجابة عملیة حسابیة باألعداد العشریة. •
 شرح كیفیة تقدیر اإلجابة أوال على عملیة حسابیة باألعداد العشریة.  •

شرح ما إذا كانت اإلجابات التقدیریة الطول والكتلة والسعة، في الدرس الرابع، 
    للمشكالت اللفظیة منطقیة أم ال.

التحقق من حل معادلة ما بتعویض ، العبارات والمعادالت والصیغفي الدرس الثاني، 
   الحل في المعادلة األصلیة.

 

6Pt7 یقدر ویقرب ویتحقق من عملھ 

7Pt7  التي تتضمن األعداد الكاملة أو  اللفظیة المشكالتیحل
النسب المئویة أو األعداد العشریة أو النقود أو القیاسات: یختار 
العملیات وطرق الحسابات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة لألعداد 

  التي بھا أكثر من خطوة. المشكالتوالسیاق، بما في ذلك 

 من مجموعة في اللفظیة المشكالتأستطیع أن أحل  •
 . المختلفة السیاقات

 حل واستراتیجیات یاتللعم اختیاري أستطیع أن أشرح •
 التي بھا خطوة واحدة أو أكثر.  اللفظیة المشكالت

حل المشكالت اللفظیة التي ، والترتیب والتقریبالقیمة المكانیة في الدرس الثالث، 
  تتضمن ضرب وقسمة األعداد العشریة وشرح االستراتیجیات. 

حل المشكالت اللفظیة التي تتضمن قیاسات الطول والكتلة والسعة، في الدرس الرابع، 
   وشرح سبب اختیار العملیات واالستراتیجیات. 
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المعرفة القَبلیة تنطبق ھذه األھداف التعلیمیة على : مالحظة(
 ). للطالب وفھمھم حول األعداد والقیاسات

المشكالت اللفظیة التي تتضمن كسور وشرح حل )، ١الكسور (في الدرس السادس 
 االستراتیجیات.

7Ps1  یحدد ویمثل المعلومات أو األعداد المجھولة في
، مع االستخدام الصحیح لألعداد، والرموز، المشكالت

 والكلمات، والمخططات، والجداول، والرسوم البیانیة.

في العبارات الجبریة  المجھولة األعداد أمثل أن أستطیع •
 والمعادالت لمساعدتي في حل المشكالت. 

والجداول مخططات أستخدم المالحظات وال أن أستطیع •
 .المشكالت حل استخداًما صحیحاً لمساعدتي في

كتابة معادالت لتمثیل وحل المشكالت ، العبارات والمعادالت والصیغفي الدرس الثاني، 
  اللفظیة.

، رسم شجرة العوامل إلیجاد األعداد الصحیحة والقوى والجذورفي الدرس األول، 
  تمثیل األعداد كناتج ضرب األعداد األولیة.   طریقة

 والحواشي التفسیریة ، استخدام المخططاتالمساحة والمحیطفي الدرس السابع، 
 والمالحظات لحساب مساحة األشكال المركبة.

7Ps2  الخصائص الریاضیة، واألنماط، لى إیتعرف
 والعالقات، كما یقوم بتعمیمات في الحاالت البسیطة.

 األعداد في واألنماط العالقات أحدد أن أستطیع •
 بما في ذلك تكوین عبارات عامة عنھا. وخصائصھا،

 : األعداد الصحیحة والقوى والجذورفي الدرس األول، 
 شرح اختبارات قابلیة القسمة •
 العوامل لتحدید األعداد األولیةاستخدام  •
 . والجذور القوى بین العالقة شرح •

7Ps3 .یعمل بطریقة منطقیة ویتوُصل إلى استنتاجات بسیطة 

 .منطقیة بطریقة المشكالت أستقصي أن ستطیعأ •
أستخلص االستنتاجات من نتائج االستقصاءات  أن أستطیع •

 الریاضیة.
 

العمل بطریقة منظمة إلیجاد  ،األعداد الصحیحة والقوى والجذورفي الدرس األول، 
      في أھرامات الجمع وجداول الطرح.  األعداد الناقصة

االستنتاجات من أنشطة التكافؤ مثل الكسور  استخالص )،١الكسور (في الدرس السادس 
المتكافئة مع األعداد العشریة المنتھیة والكسور المتكافئة مع األعداد العشریة المتكررة.    

7Ps4   األصلي ویتحقق من منطقیتھا. النتائج بالسیاقیربط 

 بطریقة لفظیة مشكلة على إجابتي من أتحقق أن أستطیع •
 .السبب أشرح وأن للسیاق مناسبة

 ):١الكسور (في الدرس السادس 
التي تتضمن  اللفظیة المشكالت على اإلجابات منطقیة من التحقق طرق تحدید •

 كسور وقسمة. 
 تفسیر الباقي في مشكالت القسمة اللفظیة وشرح االستدالل.   •

7Ps5  .تسجیل خطوات العمل عند جمع  ،القیمة المكانیة والترتیب والتقریبفي الدرس الثالث،  .رحھاشوأ واستنتاجاتي ونتائجي طرقي أسجل أن أستطیع • یسجل ویشرح الطرق، والنتائج، واالستنتاجات
   وطرح وضرب وقسمة األعداد العشریة 

مشاركة استراتیجیات إلیجاد الزوایا الناقصة في الرسوم الزوایا، في الدرس الخامس 
 البیانیة.  

ام الرسوم البیانیة لتوضیح كیف یمكن تقسیم ، استخدالمساحة والمحیطفي الدرس السابع، 
 حة. األشكال المركبة لحساب المسا

7Ps6  ً  .یناقش ویربط النواتج بفاعلیة شفھیًا وكتابیا

نتائجي بوضوح كتابًیا وفي صورة رسوم  أسجل أن أستطیع •
 بیانیة. 

 أربط نتائجي بوضوح شفھیًا. أن أستطیع •

 الصف السابع الفصل الدراسي الثاني 

1Pt7  یستخدم قوانین الحساب والعملیات العكسیة لتبسیط
الحسابیة التي تحتوي على األعداد الصحیحة العملیات 

 واألعداد العشریة والكسور العشریة والكسور االعتیادیة.

أستطیع أن أستخدم قواعد العملیات والعملیات العكسیة  •
 لمساعدتي في الحساب

، استخدام فھم العملیات الحسابیة لجمع وطرح )٢الكسور ( ،الحادي عشرفي الدرس 
  . الكسوروضرب وقسمة 

تخدام فھم العملیات اسوالنسب المئویة، األعداد العشریة  ،الثالث عشرفي الدرس 
 .إلیجاد الحسابات المتكافئة التي تبسط عملیات ضرب وقسمة األعداد العشریةالحسابیة 

2Pt7  ،یتعامل مع األعداد، والعبارات الجبریة، والمعادالت
 ویطبق الخوارزمیات المنھجیة.

 العددیة الحسابیة العملیات إلى أتعرف أن أستطیع •
  في الحساب. لمساعدتي

التكافؤ للتعامل مع األعداد الكسریة ، استخدام )٢الكسور ( ،الحادي عشرفي الدرس 
   والكسور ولتبسیط الحسابات. 

  :العبارات والصیغفي الدرس الخامس عشر، 
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الحدود الجبریة إلیجاد العبارات  إلى أتعرف أن أستطیع •
 المتكافئة. 

 الحدود الجبریة لحل المعادالت.  إلى أتعرف أن أستطیع •
 .المعلومات ألجدطریقة منظمة  أستخدم أن أستطیع •

 فك األقواس وتبسیط النتائج.  •
 استخدام طریقة التعویض في الصیغ إلیجاد القیم الناقصة.  •

3Pt7  أو ثالثة  ببعدینیتعرف إلى العالقات المكانیة الموجودة
 ویستخدمھا.أبعاد 

األشكال ثنائیة األبعاد العالقات بین  إلى أتعرف أن أستطیع •
 وأستخدمھا. 

األشكال ثنائیة أوجھ العالقات بین  إلى أتعرف أن أستطیع •
 وأستخدمھا.ة سطحھا مساحأحجامھا األبعاد و

 :التماثلفي الدرس التاسع، 
 التعرف إلى األشكال المتطابقة  •
 تصنیف األشكال وفقًا لخصائصھا.   •

  الحجم ومساحة السطح:في الدرس السابع عشر، 
 . المستطیالت متوازي حجم لحساب صیغة استخدام •
    بالتفكیر في شبكاتھا.  األبعاد ثالثیة األشكال سطح مساحة حساب •

 4Pt7  واألشكال اإلنشائیة یرسم المخططات والرسوم البیانیة
 .بدقة

 ذلك في بما للبیانات، دقیقة تمثیالت أرسم أن أستطیع •
 الدائریة المخططات

أستطیع أن أحدد بدقة موضع الرسوم البیانیة ذات الخطوط  •
 المستقیمة على شبكة المربعات.    

، رسم مخطط دائري المخططات الدائریة والمتوسط الحسابيفي الدرس الرابع عشر، 
  لمجموعة من البیانات.

، تحدید موضع الرسوم البیانیة للمعادالت الرسوم البیانیةفي الدرس السادس عشر، 
 .    عغة ص = م س + بصی

5Pt7  یتحقق من نتائج العملیات الحسابیة باستخدام العملیات
 العكسیة.

العملیات الحسابیة  إجاباتي علىأستطیع أن أتحقق من  •
 وأشرح استراتیجیة التحقق التي استخدمتھا. 

عملیة حسابیة قبل لإلجابة على ر یقدعطي تأستطیع أن أ •
 . ذلكحسابھا وأن أشرح سبب فائدة 

، التحقق من العملیات المخططات الدائریة والمتوسط الحسابيفي الدرس الرابع عشر، 
  الحسابیة للمتوسط الحسابي وشرح استراتیجیات التحقق المستخدمة. 

، عمل وشرح تقدیرات النسب األعداد العشریة والنسب المئویةفي الدرس الثالث عشر، 
 یقدر ویقرب ویتحقق من عملھ 6Pt7 المئویة للكمیات قبل حسابھا.  

7Pt7  التي تتضمن األعداد الكاملة أو  اللفظیة المشكالتیحل
النسب المئویة أو األعداد العشریة أو النقود أو القیاسات: یختار 
العملیات وطرق الحسابات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة لألعداد 

  التي بھا أكثر من خطوة. المشكالتوالسیاق، بما في ذلك 
قَبلیة تنطبق ھذه األھداف التعلیمیة على المعرفة ال: مالحظة(

 ).للطالب وفھمھم حول األعداد والقیاسات

 من مجموعة في اللفظیة المشكالتأستطیع أن أحل  •
 . المختلفة السیاقات

 حل واستراتیجیات یاتللعم اختیاري أستطیع أن أشرح •
 التي بھا خطوة واحدة أو أكثر. اللفظیة المشكالت

حل مشكالت لفظیة تتضمن احتمالیة النتائج وشرح  ،االحتماالتالدرس الثاني عشر، 
   االستراتیجیات.  

حل مشكالت تتضمن نسب  ،األعداد العشریة والنسب المئویةفي الدرس الثالث عشر، 
(على سبیل المثال الخصومات وزیادات واقعیة مواقف الالمئویة في مجموعة من 

 األسعار) وشرح االستراتیجیات.      
 

1Ps7  یحدد ویمثل المعلومات أو األعداد المجھولة في
، مع االستخدام الصحیح لألعداد، والرموز، المشكالت

 والكلمات، والمخططات، والجداول، والرسوم البیانیة.

والجداول مخططات أستخدم المالحظات وال أن أستطیع •
 .المشكالت حل استخداًما صحیحاً لمساعدتي في

، اإلجابة على األسئلة بتنظیم البیانات التخطیط وجمع البیانات في الدرس العاشر،
  .  یةجداول التكرارالباستخدام التمثیل باإلشارات و

األرباع المربعة إحداثیات ، استخدام شبكة الرسوم البیانیةفي الدرس السادس عشر، 
 لحل المشكالت التي تتضمن إحداثیات ونقاط الوسطى. 

2Ps7  الخصائص الریاضیة، واألنماط، لى إیتعرف
 والعالقات، كما یقوم بتعمیمات في الحاالت البسیطة.

شكال األ في واألنماط العالقات أحدد أن أستطیع •
 بما في ذلك تكوین عبارات عامة عنھا. وخصائصھا،

  :التماثلفي الدرس التاسع، 
 . لخصائصھا وفقًا األشكال وتصنیف مقارنة •
 . األشكال عائالت خصائص عن عامة عبارات تكوین •

3Ps7  یعمل بطریقة منطقیة ویتوُصل إلى استنتاجات
 بسیطة.

 :التخطیط وجمع البیانات في الدرس العاشر، .منطقیة بطریقة المشكالت أستقصي أن ستطیعأ •
 .  صحیحة بطریقة البیانات جمع بتخطیط الریاضیة األسئلة استقصاء •
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أستخلص األسئلة الریاضیة و أستقصي أن ستطیعأ •
 .التي أجریتھااالستنتاجات من االستقصاءات 

أستخلص أستطیع أن أجمع البیانات بطریقة منظمة و •
 ھا.االستنتاجات من

 . یةالتكرار جداولال في النتائج تنظیم •
 .  البیانات من االستنتاجات استخالص •

 :االحتماالت عشر، الثاني الدرسفي 
   صحیحة قراءة تعطي الدوارة كانت إذا ما لتقریر احتمال تجربة إجراء •
 .  التجریبیة االحتماالت من االستنتاجات إلى التوصل •

التوصل إلى ، المخططات الدائریة والمتوسط الحسابيفي الدرس الرابع عشر، 
االستنتاجات بمقارنة مجموعتین من مجموعات البیانات بعد تمثیلھما بالرسوم البیانیة 

   أو المخططات.  
 

 4Ps7  األصلي ویتحقق من منطقیتھا. النتائج بالسیاقیربط 

 لفظیة مشكلة على إجابتي منطقیة من أتحقق أن أستطیع •
 .السبب أشرح وأن للسیاقومالئمتھا 

استقصاء ریاضي ما كانت نتائج سواء  أشرح أن أستطیع •
 موثوقة وجاءت حسب التوقعات أم ال. 

كیفیة ارتباط اإلحصاءات بمجموعة معینة  أشرح أن أستطیع •
 من البیانات. 

  

 ،االحتماالتالدرس الثاني عشر، في 
 شرح األخطاء في االستدالل حول االحتماالت. •
شرح سبب االختالف بین االحتماالت التجریبیة واالحتماالت النظریة في  •

 تجربة ما.   
  :المخططات الدائریة والمتوسط الحسابيفي الدرس الرابع عشر، 

والتحقق من منطقیة الواقعیة سیاقات الاستخدام قیاسات المتوسط الحسابي في  •
 إجابتي ومالئمتھا للسیاق. 

ت البیانات باستخدام اإلحصاءات أو الرسوم مقارنة مجموعتین من مجموعا •
 البیانیة أو المخططات، واالستدالل عن االختالفات وشرحھا.  

 5Ps7 .مقارنة ومناقشة المالحظات حول خصائص األشكال.     التماثلفي الدرس التاسع،  .رحھاشوأ واستنتاجاتي ونتائجي طرقي أسجل أن أستطیع • یسجل ویشرح الطرق، والنتائج، واالستنتاجات ،  
  : التخطیط وجمع البیانات في الدرس العاشر،

 مقارنة ومناقشة أسباب اختیار طریقة معینة لجمع وتحلیل البیانات  •
 شرح ما إذا كانت البیانات منفصلة أم متصلة.  •
 تفسیر االستنتاجات المستخلصة من البیانات.  •

، تسجیل الحسابات المتكافئة األعداد العشریة والنسب المئویةفي الدرس الثالث عشر، 
 المستخدمة لتبسیط عملیات ضرب وقسمة األعداد العشریة.   

6Ps7  ً  .یناقش ویربط النواتج بفاعلیة شفھیًا وكتابیا

شفھیًا بوضوح كتابیًا ولآلخرین نتائجي  أوصل أن أستطیع •
 . وأفسرھا

 .مع اآلخرین وأناقشھانتائجي  أقارن أن أستطیع •
 

 الصف الثامن الفصل الدراسي األول 

8Pt1  یحسب بدقة، باختیار العملیات والطرق
 الذھنیة أو الكتابیة المناسبة لألعداد والسیاق.

 الكتابیة أو الذھنیة والطرق أستطیع أن أختار العملیات •
واستخدامھا في حساب األعداد الصحیحة والعشریة  المناسبة

 والكسور والنسب المئویة.
أستطیع أن اختار العملیات والطرق المناسبة لحل المشكالت  •

 بدقة وفعالیة.

، اختیار واستخدام الطرق الفعالة األعداد الصحیحة والقوى والجذورفي الدرس األول، 
  لحساب األعداد الصحیحة والعشریة الموجبة والسالبة. 

حل المشكالت ل، اختیار واستخدام العملیات والطرق المناسبة لكسورافي الدرس الرابع، 
  اللفظیة التي تتضمن نسب مئویة.  
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8Pt2  ،والمعادالت، یتعامل مع األعداد، والعبارات الجبریة
 ویطبق الخوارزمیات.

 

أستطیع أن أطبق قواعد الحساب بما في ذلك األعداد السالبة  •
 واألسس.

 أستطیع أن أبسط العبارات الجبریة بما فیھا األسس. •
أستطیع أن أتعرف إلى المصطلحات الجبریة لحل  •

المعادالت التي تتكون من أقواس والمعادالت التي تحتوي 
 مجھولة في الجانبین.على قیم 

أستخدم الصیغ بما في ذلك تغییر موضوع  أستطیع أن •
 الصیغة.

باألعداد   الحساب قواعد تطبیق ،والجذور والقوى الصحیحة األعداد األول الدرس في
  السالبة واألسس.

، تطبیق ترتیب العملیات على القیمة المكانیة والترتیب والتقریبفي الدرس الثاني 
  العبارات العددیة التي تتكون من أقواس وأسس    

  :المعادالت والعبارات والصیغفي الدرس الخامس 
 تبسیط العبارات الجبریة التي تتضمن أسس.  •
 تبسیط العبارات الجبریة التي تتضمن كسور جبریة.  •
 فك وتبسیط نواتج ضرب عبارتین بین أقواس.  •
  قیم مجھولة في الجانبین.ت التي تتكون من أقواس وحل المعادال •

لحساب األبعاد ، استخدام الصیغ المساحة والمحیط والحجمفي الدرس السادس، 
 واألحجام والمساحات. 

8Pt3  یفھم أنظمة القیاس الیومیة، ویستخدمھا لتقدیر القیاس
 وإجراء الحسابات.

المشكالت القیاس لحل  نظمةألأستخدم فھمي  أنأستطیع  •
 التي تتضمن المساحة والمحیط والحجم.

 استخدام الفھم للتحویل بین الوحدات  ،المساحة والمحیط والحجمفي الدرس السادس، 
 لحل المشكالت التي تتضمن مساحة ومحیط وحجم األشكال.

8Pt4  یتعرف إلى العالقات المكانیة الموجودة ببعدین أو
 ثالثة أبعاد ویستخدمھا.

الزوایا واستخدامھا  فيأستطیع أن أتعرف إلى العالقات  •
 لحل المشكالت.

أستطیع أن أحل المشكالت عن طریق تصور الوجوه  •
 ثنائیة األبعاد لألشكال ثالثیة األبعاد.

، اختیار واستخدام خصائص الزاویة لحساب مساحة الشبكات والزوایافي الدرس الثالث 
 الزوایا الناقصة. 

تصور المقاطع العرضیة لحساب حجم  ،المساحة والمحیط والحجمفي الدرس السادس، 
   المنشور. 

 
 
 

8Pt5  یرسم المخططات والرسوم البیانیة واألشكال
 اإلنشائیة بدقة.

 ورباعي المستطیالت، متوازيل شبكات ارسم أن أستطیع •
 والمنشور رباعي القاعدة، والھرم المنتظم، األوجھ
 .الثالثي

عمل مخططات ورسومات دقیقة لشبكات  ،الشبكات والزوایافي الدرس الثالث 
 األشكال ثالثیة األبعاد. 

 

8Pt6 یقرر طریقة التحقق من النتائج، عن طریق:  
وتقریبھا إلى رقم استخدم التقریب لتقدیر األعداد  •

معنوي واحد واحتساب ذلك ذھنیًا، ثم مقارنتھا 
 بالتقدیر.

 .المشكلةالنظر في منطقیة اإلجابة بالنسبة لسیاق  •
 استخدام العملیات العكسیة. •

إجابات العملیات الحسابیة  من تحققكیف أ أقرر أن أستطیع •
 الطرق التي استخدمتھا. شرحأن أو احتسابھا طریق عن

تقریب األعداد وتقدیرھا للتحقق  ،القیمة المكانیة والترتیب والتقریبفي الدرس الثاني 
 من اإلجابات على العملیات الحسابیة.

، شرح كیف یمكن التحقق من إجابات العملیات الحسابیة التي الكسورفي الدرس الرابع 
  تتضمن الكسور.    

سبب منطقیة اإلجابات بالنسبة شرح  ،المساحة والمحیط والحجمفي الدرس السادس، 
 المساحة والمحیط والحجم لسیاق مشكالت

 

8Pt7  اللفظیة التي تتضمن  المشكالتیحل مجموعة من
یقدر  .عملیات حسابیة بخطوة واحدة أو خطوات متعددة

 .ویقرب ویتحقق من عملھ

للفظیة بخطوة أو أكثر في االمشكالت  أحل أن أستطیع •
السیاقات وتفسیر سبب صحة الحلول التي مجموعة من 
 توصلت إلیھا.

، حل المشكالت اللفظیة التي تتضمن كسور وشرح سبب الكسورفي الدرس الرابع 
 صحة الحلول.  
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كتابة المعادالت وحلھا لتمثیل ، المعادالت والعبارات والصیغفي الدرس الخامس 
  مشكالت لفظیة.  

الواقعیة سیاقات ال، حل مشكالت النسب المئویة في النسب المئویةفي الدرس الثامن 
 وتبریر الحلول.  

8Ps1  ؛ ویجرب المشكلةیحدّد السمات الریاضیة للسیاق أو
 التمثیالت الریاضیة ویقارنھا باستخدام ترمیز دقیق.

 أحدد السمات الریاضیة بھا.ولخص المشكلة أ أن أستطیع •
 أستطیع أن أمثل المشكلة مستعیًنا بالترمیز الدقیق. •
أستطیع أن أقارن التمثیالت المختلفة لنفس المشكلة  •

  وأناقشھا.

 : المعادالت والعبارات والصیغفي الدرس الخامس 
تلخیص المعلومات األساسیة في مشكلة لفظیة مع شرح كیف یمكن استخدام  •

 ھذه المعلومات لتكوین عبارة أو معادلة.   
 كتابة عبارات ومعادالت لتمثیل المشكالت اللفظیة.  •
 مناقشة مختلف العبارات والمعادالت لنفس المشكلة اللفظیة.   •

 

8Ps2  الحاالت یستخدم التخمین والتعمیم، مع تحدید
 االستثنائیة أو األمثلة العكسیة.

لعامة لحساب األعداد الصحیحة ا القواعد اصف أن أستطیع •
 والكسور واألعداد والعشریة والنسب المئویة.

أستطیع أن أحدد األمثلة العكسیة إلظھار عدم صحة عبارة  •
 عامة عن عملیة حسابیة.

العبارات الجبریة أستطیع أن أصف القواعد العامة للعمل مع  •
 والمعادالت.

وصف كیفیة تطبیق قواعد حساب  ،القیمة المكانیة والترتیب والتقریبفي الدرس الثاني 
 األعداد الصحیحة على حساب األعداد والعشریة. 

 : الكسورفي الدرس الرابع 
  .حساب األعداد الصحیحةوصف مدى التشابھ واالختالف بین قواعد  •
إلظھار عدم صحة إحدى العبارات العامة حول استخدام األمثلة العكسیة  •

 الكسور. 
 : المعادالت والعبارات والصیغفي الدرس الخامس 

 وصف الطرق المنظمة لحل المعادالت. •
 تطبیق طرق الكسور على الكسور الجبریة.    •

، وصف الطرق المنظمة للعملیات الحسابیة التي تتضمن النسب المئویةفي الدرس الثامن 
 نسب مئویة.  

  

8Ps3  یستخدم الحجة المنطقیة لتفسیر المشكالت الریاضیة
 في سیاقھا أو إلثبات صحة العبارة.

  الزوایا الناقصة.، شرح وتفسیر حلول مشكالت الشبكات والزوایافي الدرس الثالث،  أوصل الحجة المنطقیة لصحة إجابتي. أن أستطیع •
 ، استخدام جدول النتائج لتفسیر االحتماالت. االحتماالتفي الدرس السابع 

8Ps4 .یوفر حلوالً دقیقة ومناسبة للسیاق أو المشكلة 

الحل الدقیق لمشكلة لفظیة وضمان  أستطیع أن أحسب •
 توافقھا مع سیاق المشكلة.

إعطاء إجابات بدرجة مناسبة من  ،والتقریبالقیمة المكانیة والترتیب في الدرس الثاني 
 الدقة للمشكالت اللفظیة. 

، التحقق من توافق حلول مشكالت النسب المئویة مع النسب المئویةفي الدرس الثامن 
 . الواقعیةسیاقات ال

8Ps5 .یسجل ویقارن االستدالل والحلول واالستنتاجات 

واالستنتاجات التي االستدالل والحلول  اسجل أن أستطیع •
 قمت بھا بوضوح.

أستطیع أن أقارن االستدالل والحلول واالستنتاجات التي  •
 قمت بھا بتلك التي قام بھا اآلخرین.

، إعطاء أسباب لكل خطوة من خطوات الحل عند الشبكات والزوایافي الدرس الثالث، 
  إیجاد الزوایا الناقصة.   

مناقشة تقدیرات االحتماالت األسباب المحتملة لالختالف ، االحتماالتفي الدرس السابع 
 بین االحتماالت التجریبیة والنظریة.
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8Ps6  ینقح الطرق والنتائج على أساس المناقشات مع
 اآلخرین.

 النتائج مع اآلخرین.و الطرق أناقش ان أستطیع •
أستطیع أن أتأمل المناقشات واستخدمھا لتحسین  •

 ونتائجي.التي اتبعھا   الطرق

 : المعادالت والعبارات والصیغفي الدرس الخامس 
 مقارنة ومناقشة طرق إیجاد حلول المعادالت والمشكالت.  •
 مناقشة الحلول غیر الصحیحة للمعادالت وتحدید طریقة تصحیحھا.  •

 

  الصف الثامن الفصل الدراسي الثاني 
1Pt8  والطرق الذھنیة أو یحسب بدقة، باختیار العملیات

 الكتابیة المناسبة لألعداد والسیاق.
 المناسبة الذھنیة والطرق أستطیع أن أختار العملیات •

 .لحل المشكالت اللفظیة بدقة وفعالیةواستخدامھا 
، اختیار واستخدام العملیات والطرق المناسبة عند النسبة والتناسبالدرس التاسع في 

 حل المشكالت اللفظیة التي تتضمن النسبة.    

2Pt8  ،یتعامل مع األعداد، والعبارات الجبریة، والمعادالت
 ویطبق الخوارزمیات.

 لحل الجبریة المصطلحات  أتعرف إلىأستطیع أن  •
والمعادالت التي تحتوي  تتكون من أقواس المعادالت التي 

  على قیم مجھولة في الجانبین.
أستطیع أن أتعرف إلى المصطلحات الجبریة لحل  •

 تباینات. الم
 ختار إجراء ما لحل المعادالت اآلنیة.   أ أستطیع أن •
والطرق المنظمة إلیجاد  ستخدم الصیغا أستطیع أن •

  المعلومات. 

 في الدرس العاشر المعادالت والمتباینات: 
التي تحتوي على قیم مجھولة في  العمل بطریقة منظمة لحل المعادالت  •

 الجانبین
 حل المتباینات. •
استكشاف مختلف استراتیجیات حل المعادالت اآلنیة وتقریر أي  •

 االستراتیجیات ینبغي استخدامھا مع األمثلة المختلفة.  
، استقصاء كیف یمكن أن یتأثر رسًما بیانیًا الرسوم البیانیةفي الدرس الحادي عشر، 

 .    عم س +  ص = بتغیر القیم في معادلة بصیغة

3Pt8  القیاس الیومیة، ویستخدمھا لتقدیر القیاس یفھم أنظمة
 وإجراء الحسابات.

مجموعة من القیاس لحل  نظمةألأستخدم فھمي  أن أستطیع •
 .قیاساتالتي تتضمن اللفظیة المشكالت 

، تكوین مخططات الحجم لحل األشكال وزوایا االتجاهالدرس الثاني عشر، في 
  المشكالت اللفظیة التي تتضمن زوایا االتجاه.  

في ، حل المشكالت الرسوم البیانیة الواقعیة والقیاسات المركبةالدرس الرابع عشر، في 
 مجموعة من سیاقات القیاس. 

4Pt8  یتعرف إلى العالقات المكانیة الموجودة ببعدین أو
 ویستخدمھا.ثالثة أبعاد 

 وأستخدمھا. الزوایا العالقات بین  إلى أتعرف أن أستطیع •
أطوال أضالع المثلثات العالقات بین  إلى أتعرف أن أستطیع •

 وأستخدمھا.قائمة الزاویة 
 

 :األشكال وزوایا االتجاهالدرس الثاني عشر، في 
حل مجموعة من مشكالت الزوایا الناقصة، بما في ذلك المشكالت التي  •

 تتضمن زوایا داخلیة وخارجیة. 
 حل مشكالت تتضمن زوایا االتجاه.  •
  . نظریة فیثاغورس تطبیق  •

5Pt8  یرسم المخططات والرسوم البیانیة واألشكال
 اإلنشائیة بدقة.

الرسوم البیانیة ذات الخطوط المستقیمة  رسمأ أن أستطیع •
  بدقة لحل المعادالت. 

الرسوم البیانیة بدقة لحل المشكالت في  رسمأ أن أستطیع •
  السیاقات الواقعیة. 

الرسوم البیانیة والمخططات بدقة لتمثیل  رسمأ أن أستطیع •
  البیانات. 

رسم الرسوم البیانیة ذات الخطوط المستقیمة   ،الرسوم البیانیةفي الدرس الحادي عشر، 
  إلیجاد حلول المعادالت اآلنیة. 

، حل المشكالت الرسوم البیانیة الواقعیة والقیاسات المركبةالدرس الرابع عشر، في 
برسم رسوم بیانیة ذات الخطوط لتمثیل الرحالت وغیرھا من األحداث الواقعیة 

 األخرى.
 ، رسم:  الجداول التكراریة والمخططاتفي الدرس الخامس عشر 

    منفصلة ومتصلة المخططات التكراریة لتمثیل بیانات •
    متصلة. لتمثیل بیانات المضلعات التكراریة •
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6Pt8 یقرر طریقة التحقق من النتائج، عن طریق:  
استخدم التقریب لتقدیر األعداد وتقریبھا إلى رقم  •

واحتساب ذلك ذھنیًا، ثم مقارنتھا معنوي واحد 
 بالتقدیر.

 .المشكلةالنظر في منطقیة اإلجابة بالنسبة لسیاق  •
 استخدام العملیات العكسیة. •

أن و يإجابات من تحققالطرق الفعالة لل أقرر أن أستطیع •
 الطرق التي استخدمتھا. شرحأ

 

، شرح كیفیة التحقق من اإلجابات على مشكالت النسبة والتناسبالدرس التاسع في 
  .   التناسب الطردي النسبة والمشكالت التي تتضمن 

، التحقق من حلول المعادالت والمتباینات المعادالت والمتبایناتفي الدرس العاشر 
 باستخدام طریقة التعویض.  

شرح سبب منطقیة  ،الرسوم البیانیة الواقعیة والقیاسات المركبةالدرس الرابع عشر، في 
 اإلجابات على مشكالت القیاس في السیاق. 

7Pt8  اللفظیة التي تتضمن  المشكالتیحل مجموعة من
یقدر  .عملیات حسابیة بخطوة واحدة أو خطوات متعددة

 .ویقرب ویتحقق من عملھ

للفظیة بخطوة أو أكثر في االمشكالت  أحل أن أستطیع •
صحة الحلول التي مجموعة من السیاقات وتفسیر سبب 

 توصلت إلیھا.

كتابة وحل المعادالت لتمثیل المشكالت  ،المعادالت والمتبایناتفي الدرس العاشر 
 اللفظیة وشرح استراتیجیات التحقق من اإلجابات.  

حل المشكالت  ،الرسوم البیانیة الواقعیة والقیاسات المركبةالدرس الرابع عشر، في 
 اللفظیة التي تتضمن مجموعة من القیاسات وتفسیر الحلول. 

1Ps8  ؛ ویجرب المشكلةیحدّد السمات الریاضیة للسیاق أو
 التمثیالت الریاضیة ویقارنھا باستخدام ترمیز دقیق.

 السمات الریاضیة بھا.ولخص المشكلة أ أن أستطیع •
التمثیالت المختلفة لنفس أقارن و أستطیع أن أمثل المشكلة •

 المشكلة وأناقشھا.

  تلخیص مشكالت النسبة وخطوات حلھا. ،النسبة والتناسبالدرس التاسع في 
، رسم الرسوم البیانیة لتمثیل المشكالت التي الرسوم البیانیةفي الدرس الحادي عشر، 
 تتضمن التناسب الطردي. 
، مناقشة التمثیالت المختلفة والمخططاتالجداول التكراریة في الدرس الخامس عشر 

 لنفس البیانات.

2Ps8  یستخدم التخمین والتعمیم، مع تحدید الحاالت
 االستثنائیة أو األمثلة العكسیة.

أستطیع أن أحدد األمثلة العكسیة إلظھار عدم صحة عبارة  •
 عامة عن عملیة حسابیة.

أستطیع أن أصف كیفیة ارتباط میل الرسم البیاني ذي  •
 الخطوط المستقیمة بمعادالتھ.  

أستطیع أن أحدد االتجاھات في البیانات وأي حاالت  •
 استثنائیة. 

، وصف الطرق المنتظمة لحل المعادالت المعادالت والمتبایناتفي الدرس العاشر 
 والمتباینات. 

استخدام المعادلة العامة للرسم البیاني ذي  ،الرسوم البیانیةفي الدرس الحادي عشر، 
 الخطوط المستقیمة لتحدید میلھ.  

 : الجداول التكراریة والمخططاتفي الدرس الخامس عشر 
متى یكون من المناسب استخدام شرح االتجاھات في البیانات وتحدید  •

 الرسوم البیانیة ذات الخطوط لتكوین التنبؤات. 
تفسیر الجداول والرسوم البیانیة والمخططات لتحدید ما إذا كانت التخمینات  •

 المبدئیة صحیحیة أم ال. 

3Ps8  یستخدم الحجة المنطقیة لتفسیر المشكالت الریاضیة
 سیاقھا أو إلثبات صحة العبارة.في 

 أوصل الحجة المنطقیة لصحة إجابتي. أن أستطیع •
 حولإلثبات صحة عبارة  أوصل الحجة المنطقیة أن أستطیع •

 البیانات من مجموعة

توصیل تفسیر حل إحدى مشكالت النسبة والتناسب  ،النسبة والتناسبالدرس التاسع في 
    الطردي واإلجابة على أسئلة اآلخرین وتعلیقاتھم.   

: شرح ما إذا كانت العبارات الجداول التكراریة والمخططاتفي الدرس الخامس عشر 
 المكونة عن البیانات الممثلة في المخططات التكراریة صحیحة أم ال.    

 

4Ps8 .یوفر حلوالً دقیقة ومناسبة للسیاق أو المشكلة 

الحل الدقیق لمشكلة لفظیة والتعبیر عن  أستطیع أن أحسب •
  الحل بطریقة تتوافق مع سیاق المشكلة.

 

التعبیر عن النسب بطریقة مناسبة للتمكین من إجراء  ،النسبة والتناسبالدرس التاسع في 
 المقارنات.  

ضمان أن تشمل حلول  ،الرسوم البیانیة الواقعیة والقیاسات المركبةالدرس الرابع عشر، 
 المشكالت التي تتضمن قیاسات الوحدات المناسبة.   
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 5Ps8  والحلول واالستنتاجات.یسجل ویقارن االستدالل 

االستدالل والحلول واالستنتاجات التي  سجلأ أن أستطیع •
 قمت بھا بوضوح.

أستطیع أن أقارن االستدالل والحلول واالستنتاجات التي  •
 قمت بھا بتلك التي قام بھا اآلخرین.

، مناقشة طرق حل المعادالت اآلنیة وتحدید المعادالت والمتبایناتالدرس العاشر في 
  أكثرھا فعالیة. 

، اختیار القیاسات اإلحصائیة المناسبة معالجة البیانات وعرضھافي الدرس الثالث عشر 
 لتلخیص مجموعات البیانات والمقارنة بینھا وتسجیل االستنتاجات.   

6Ps8  ینقح الطرق والنتائج على أساس المناقشات مع
 اآلخرین.

 النتائج مع اآلخرین.و الطرق أناقش ان أستطیع •
أستطیع أن أنظر في وجھات نظر اآلخرین وأقرر ما إذا  •

أو لتغیر التي اتبعھا كنت بحاجة لتغیر الطریقة 
 استنتاجاتي. 

 مناقشة:، الجداول التكراریة والمخططاتفي الدرس الخامس عشر 
 تمثیل البیانات  •
 االستنتاجات المستخلصة عن البیانات  •
 أفضل االستنتاجات.  •
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  اإلنجاز مقابل عبارات "أستطیع"تقویم 

 التقویم التكویني عبارة عن عملیة مستمرة؛ فكل تفاعل تقوم بھ مع الطالب سیخبرك قلیًال عما یعرفھ أو كیف یفكر. حتى المعلومة الدقیقة
للغایة كلغة الجسد أو التغیرات في تعبیرات الوجھ ستعطیك بعض المعلومات، ولكن طرح األسئلة على الطالب والتحدث إلیھم سیسمح لك 

  على ما تحتاج معرفتھ حول التقدم تجاه تحقیق األھداف التعلیمیّة. یمكتقوبتركیز 

التي تتیح لك تقویم وتقییم ما یتعلمھ أو یفھمھ الطالب أو ما یستطیعون  الفرصعند التخطیط للدروس، یجب أن تحرص على توفیر عدد من 
عند أي لحظة خالل  الفرص(المناسبات). یمكن أن تكون ھذه األھداف التعلیمیّةومقابل عبارات "أستطیع" ذات الصلة مقابل القیام بھ 

  الدرس، ویجب أن تطلعك عن مدى التقدم في درسك الحالي ودروسك الالحقة.

  استخدام عبارات "أستطیع" واألھداف التعلیمیّة سویًا

. مع ذلك، فقد تم كتابة عبارات "أستطیع" الھدف من عبارات "أستطیع" ھو مساعدتك في تقویم ما إذا كان قد تم تحقیق األھداف التعلیمیّة
ات للطالب وتم التعبیر عنھا بصورة أكثر بساطة عن األھداف التعلیمیّة المركز علیھا من المعلم. یعني ذلك أحیانًا أنھ قد تم حذف المعلوم

المتضمنة في الصیاغة فضًال عن من عبارة "أستطیع" ألن تضمینھا سیمكن الطالب من إنجاز عبارة "أستطیع" من خالل ذكر المعلومات 
  فھم المدلول بالضرورة.

لدروسك، یتعین علیك الرجوع أیًضا إلى األھداف التعلیمیّة. سیوفر ذلك أي معلومات إضافیة تحتاج  تقویم وتقییملذلك، عندما تخطط لفرص 
  بشكل كامل. على سبیل المثال:إلیھا لتقویم ما إذا كان الطالب یفھم المدلول 

  الصف السادس، الفصل الدراسي األول
 )١الوقت ( ٦

6Mt1  الثواني والدقائق یتعّرف إلى وحدات قیاس الوقت ویفھمھا)
والساعات واألیام واألسابیع والشھور والسنوات والعقود والقرون)، 

 ویحّول وحدة وقت واحدة إلى أخرى.

وحدات الوقت، بما في ذلك  بین العالقات عن أتحدث أن أستطیع •
  العقود والقرون.

أستطیع أن أستخدم فھمي لوحدات الوقت والتقویم المیالدي  •
  مشكالت(الروزنامة) لحل ال

6Mt6  یستخدم التقویم المیالدي (الروزنامة) لحساب الفترات
   الزمنیة باألیام أو األسابیع أو الشھور.

  

  الثانيالصف السادس، الفصل الدراسي 

 )٢الوقت ( ١٨
6Mt1  یتعّرف إلى وحدات قیاس الوقت ویفھمھا (الثواني والدقائق

والسنوات والعقود والقرون)، والساعات واألیام واألسابیع والشھور 
 ویحّول وحدة وقت واحدة إلى أخرى.

 .أخرى إلى واحدة وقت وحدة أحول أن أستطیع •

  

الوقت الجدیدتین للصف السادس: العقود والقرون. ومع ذلك،  وحدتيأعاله الضوء على  1Mt6للھدف التعلیمي  األولى "تسلط عبارة "أستطیع
العبارة، علیك أن تتأكد من أنھم یفھمون العالقات بین وحدات الوقت األخرى المذكورة في نفس الھدف (التي عند تقویم الطالب على أساس ھذه 
   تم تدریسھا في الصفوف السابقة).
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  التخطیط الختیار عبارات "أستطیع" التي سیتم تقویمھا

یجب مشاركة عبارات "أستطیع" (على سبیل المثال، من خالل عرضھا على السبورة) والتحدث عنھا في أي نشاط أو درس مع الطالب. 
التكویني. من المالئم، غالبًا للتقویم ویعد ذلك عنصًرا أساسیًا -سیساھم ذلك في تمكین الطالب من تقویم تقدمھم أو تقدم اآلخرین مقارنةً بھم 

  ا، مشاركة عبارات "أستطیع" في بدایة الدرس.ولیس دائمً 

ومن البدائل الممكنة لمشاركة عبارات "أستطیع" مع الطالب في الصفوف من الخامس إلى الثامن العمل مع الطالب إلنشاء عبارة "أستطیع" 
  اك الطالب بشكل أكبر في تعلمھم.وإشر واألقرانعلى مستوى الفصل لنشاط معین قام الطالب بتنفیذه. تتطلب ھذه العملیة تقویم الذات 

تقدم عبارات "أستطیع" للصفوف من الخامس إلى الثامن إطار عمل للتقویم. ولكن، عندما تخطط لدرس، ستحتاج إلى مراعاة كیفیة تحقیق 
 .دروسك وطالبكأقصى استفادة منھا وكذلك موائمتھا لتلبیة متطلبات 

  درس مااختیار عبارات "أستطیع" المطلوب تقویمھا في 

. قد تؤدي مشاركة العدید من العبارات إلى حصة دراسیةمن األفضل مشاركة عدد صغیر فقط من عبارات "أستطیع" مع الطالب في كل 
حصة حدوث ارتباك وتقویم ذاتي أقل كفاءة للتقدم. لذلك، ستحتاج إلى اختیار عبارات "أستطیع" بعنایة إلجراء التقویم وفقًا لھا في كل 

  .الحصص الدراسیةكي یتم توزیعھا على عدد من الدروس صة وأنھ قد تم تصمیم معظم ، خادراسیة

"المضاعفات والعوامل واألعداد األولیة"  ٢على سبیل المثال، عند النظر إلى دلیل المعلم الخاص بالصف السادس، ستجد أن الدرس 
  مقسم إلى ثالثة أجزاء:

 العوامل والمضاعفات ١-٢ •

 الزوجیة األعداد األعداد الفردیة و ٢-٢ •

 األعداد األولیة ٣-٢ •

 استنادًا إلى ما سبق قد تقرر تقسیم عبارات "أستطیع" على النحو التالي: 

  الصف السادس، الفصل الدراسي األول
 الُمضاِعفات والعوامل واألعداد األولیة ٢

 العوامل والمضاعفات ١-٢

6Nn6  أستطیع أن استخدم فھمي لعوامل األعداد المكونة من رقمین. • المكّونة من رقمین.یجد عوامل األعداد 

6Nn17  ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات 
 .١٠٠٠حتى  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و

 ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥أستطیع أن أستخدم فھمي لمضاعفات  •
 ١٠٠٠حتى 

 لزوجیة األعداد ااألعداد الفردیة و٢-٢

6Nn18  یكّون عبارات عامة حول عملیات الجمع والفرق
 ومضاعفات األعداد الزوجیة والفردیة.

أستطیع أن أكون عبارات عامة حول إجابات عملیة حسابیة باألعداد  •
 الفردیة والزوجیة.

6Ps3  یستخدم االستدالل المنطقي في استكشاف المشكالت العددیة
 وحلھا.واأللغاز الریاضیة 

أستطیع أن أحل المشكالت العددیة واأللغاز الریاضیة بالعمل في  •
خطوات وباستخدام المعلومات التي وجدتھا في خطوة لحل الخطوة 

 التالیة.

 األعداد األولیة ٣-٢

6Nn19  ویجد كّل األعداد  ٢٠یتعّرف إلى األعداد األولیة حتى
 .١٠٠األولیة األصغر من 

 أستطیع أن أشرح ما ھو العدد األولي.  •
 .٢٠أستطیع أن أتعرف إلى األعداد األولیة حتى  •
 .١٠٠أستطیع أن أجد جمیع األعداد األولیة حتى  •

6Ps9  یتوصل إلى فرضیات ویختبرھا وینقحھا، كما یشرح ویبرر
الطرق أو األسباب أو االستراتیجیات أو النتائج أو االستنتاجات 

 شفھیًا.

أستطیع أن أتوصل إلى فرضیات واختبرھا وأعدلھا على أساس ما  •
 توصلت إلیھ. 
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أستطیع أن أشرح بوضوح االستراتیجیات التي أستخدمھا والنتائج  • 
واالستنتاجات التي توصلت إلیھا وأن أقنع اآلخرین بأنني على 

 صواب.
  

  عبارات "أستطیع" تكییف

  محددة.دروس أو حصص دراسیة قد تقرر تكییف كلمات بعض عبارات "أستطیع" للصف الخامس إلى الثامن كي تتالءم مع أنشطة أو 

  على سبیل المثال، انظر محتوى الدرس األول في المثال السابق:

 الصف السادس، الفصل الدراسي األول
 الُمضاِعفات والعوامل واألعداد األولیة ٢
 العوامل والمضاعفات ١ - ٢

6Nn6 .أستطیع أن استخدم فھمي لعوامل األعداد المكونة من رقمین. • یجد عوامل األعداد المكّونة من رقمین 

6Nn17  ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات 
 .١٠٠٠حتى  ١٠٠و ٥٠و

حتى  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥أستطیع أن أستخدم فھمي لمضاعفات  •
١٠٠٠ 

یدعم ھذا الدرس ویطور تعلم العوامل والمض������اعفات في الص������ف الخامس. وبناء على احتیاجات طالبك، ربما تقرر التحقق من فھمھم 
  لمحتوى منھج الصف الخامس عند بدء الدرس، بالتالي إدراج عبارة إضافیة من عبارات "أستطیع" لمشاركتھا مع الطالب:

  .ومضاعفاتھاأستطیع أن أجد عوامل األعداد  •

  تأمل الھدف التعلیمي الخاص بالمعرفة والفھم في عبارة "أستطیع" التالیة: 

  الصف الخامس الفصل الدراسي األول

 األشكال واستخدام التفكیر المنطقي الھندسي ٥
أستطیع أن أحدد الخطوط المتوازیة في األشكال والمخططات  •

  والبیئة. 
أستطیع أن أحدد الخطوط المتعامدة في األشكال والمخططات  •

  والبیئة. 

5Gs5  ف إلى الخطوط المتعامدة والمتوازیة في األشكال والرسومات یتعرَّ
   الثنائیة األبعاد والبیئة.

  

  ، على سبیل المثال:حصتك الدراسیةدرسك أو یمكنك إعادة صیاغة عبارات "أستطیع" لتشمل األھداف المحددة في البیئة التي تركز علیھا في 

 الخطوط المتوازیة في صور المباني. أن أحدد  أستطیع •

 .المباني صورالخطوط المتعامدة في أن أحدد  أستطیع •
 تأمل الھدف التعلیمي الخاص بحل المشكالت في عبارة "أستطیع" التالیة: 

  الصف السادس، الفصل الدراسي األول 
6Ps4  یستخدم قوائم وجداول مرتبة لمساعدتھ في حل المشكالت العددیة

 بشكل منھجي.
مرتبة للمساعدة في حل  أو جداول قوائمأستخدم  أن أستطیع •

 المشكالت بشكل منظم.

  
بدلیل المعلم على جمع خصائص السیارات المختلفة وتنظیمھا في جدول، بإمكانك إعادة  الطولفي الدرس الخامس حیث یركز النشاط 

 للتركیز على الجداول:  الطولفي الدرس الخامس صیاغة عبارة أستطیع للنشاط 

 لمساعدتي في حل المشكالت.لتنظیم البیانات  جدولأستخدم  أن أستطیع •

 یجعل ذلك ھدف التعلم المتوقع أكثر وضوًحا للطالب، حیث یشجعھم على التركیز على تنظیم البیانات في جدول. 
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  اختیار متى یتم تقویم عبارات "أستطیع" في الدرس

مالئمة لتقویم بعض في درسك. ستكون أجزاء مختلفة من درسك أكثر مختلفة الستحتاج أیًضا إلى تحدید متى ستقوم عبارات "أستطیع" 
لتقویم الطالب في عبارات أستطیع ن فرصة جیدة عبارات "أستطیع" عن غیرھا. على سبیل المثال، فإن مقدمة وتمھید الدرس قد یوفرا

  الخاصة بالمعرفة والفھم ولكن قد یكون النشاط الرئیسي بمثابة وقت جید لتقویم الطالب في عبارة "أستطیع" الخاصة بحل المشكالت.

التي تقرر استخدامھا. على سبیل المثال، یمكنك استخدام المناقشة تقنیات التقویم  دما تختار إجراء تقویم في درس ما، قد یعتمد ذلك علىعن
على مستوى الفصل في بدایة أحد الدروس كي تحصل على لمحة مبدئیة عن المعرفة السابقة عند طالب الفصل بطریقة تؤدي إلى تغییر 

  م تستخدم طرح األسئلة على أفراد أو مجموعات أثناء النشاط الرئیسي لوضع تقویمات أكثر تفصیًال لفھم كل طالب.اتجاه الدرس، ث
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  التقنیات الخاصة بالتقویم والتغذیة الراجعة

ید من ینطوي التقویم التكویني على تقویم إنجازات الطالب وتقییم األدلة لتحدید الخطوات التالیة وتقدیم التغذیة الراجعة للطالب. ھناك العد
تطیع". أعمالھم الكتابیة) وجمع األدلة بشأن ما إذا كان الطالب قد حققوا عبارات "أستقویم إنجازات الطالب (بخالف لتقویم التقنیات المختلفة 

  لتقویم التحصیل وتقدیم التغذیة الراجعة.التي یمكن استخدامھا التقنیات الجزء مجموعة من یحدد ھذا 

  التقویم 

 الوصف  التقنیة

 تقویم المعلم

یعرف معلومات محددة، على سبیل المثال، "ما حاصل  طالبیمكنك طرح أسئلة مغلقة لمعرفة ما إذا كان ال  طرح األسئلة 
  ؟" أو "ما اسم ھذا الشكل ثالثي األبعاد؟"٥×  ١٢ضرب 

غالبًا تكون األسئلة المفتوحة أكثر فعالیة في التقویم من األسئلة المغلقة ألنھا تقدم فرًصا لمعرفة فھم الطالب 
؟" أو "ھل یمكنك أن تخبرني ٦٠ھا أو ضربھا بشكل أكبر، على سبیل المثال، "ما األعداد التي ناتج جمع

  اسم الشكل ثالثي األبعاد الذي یحتوي على وجھ مثلث واحد على األقل؟"

یمكن أن توفر المناقشة على مستوى الفصل فرًصا لتقویم عدد محدود من األفراد. بدال من ذلك یوفر لك  المناقشة 
بإجراء مناقشة في مجموعات فرصا لتقویم مزید من األفراد. یمكنك اختیار التركیز على  للطالبالسماح 

. إحدى المجموعات ألفراد فيعدد من األفراد في مجموعات مختلفة أو استكمال تقویم أكثر تفصیًال لجمیع ا
یمكنك طرح أسئلة لألفراد بطریقة مباشرة، أو تطویر التفكیر الجماعي من خالل طرح مزید من األسئلة 

 للمناقشة.

تعتبر المالحظة تقنیة فعالة بصورة خاصة لتقویم المھارات. وسیتضح ما یستطیع الطالب فعلھ وما ال  المالحظة
أو كجزء من مجموعة عند مالحظة كیف یتصرف الطالب تجاه حل یستطیعون فعلھ بصورة مستقلة 

  المشكالت في الریاضیات.

بالثقة  طالبیمكن استخدام المالحظة أیًضا لتقویم ثقة الطالب في قدراتھم الخاصة. ویتضح مدى شعور ال
 للفھم.من تعبیرات الوجھ ولغة الجسد ونبرة الصوت. ولكن، تذكر أن الثقة لیست بالضرورة مقیاس جید 

الطالب رفع أیدیھم طریقة شائعة االستخدام. ولكن، لكي تنجح، من الضروري تجنب إلى یعتبر الطلب  رفع الیدین 
) یرفع یده لإلجابة عن السؤال. تشیر األدلة على أن منح الطالب الوقت للتفكیر طالب( طالباختیار أول 

بمناقشة أفكارھم مع  طالبلإلى قبل رفع أیدیھم یساھم في تكوین استجابات أفضل وأكثر. وقد یكون الطلب 
 أحد الزمالء قبل الرد طریقة فعالة أیًضا.

امنح الطالب الوقت للتفكیر في السؤال أو مناقشتھ مع أحد الزمالء. ال یرفع الطالب ھذا بدیل "لرفع الیدین".  عدم رفع الیدین
  أیدیھم. بدًال من ذلك، تختار أنت من یجیب على السؤال.

من تقویم المعرفة والفھم لدى طالب محددین ممن لم تتمكن حتى اآلن من تقویمھم خالل التقنیة تمكنك ھذه  
 األنشطة السابقة. 

یشبھ ذلك "عدم رفع الیدین"، ولكنك تختار طالب بشكل عشوائي من خالل أخذ ملصق/بطاقة من وعاء  اقات األسماءملصقات /بط
من خالل عدم إرجاع الملصقات إلى الوعاء أثناء الدرس، و یحتوي على ملصق/بطاقة یحمل اسم كل طالب.

 تستطیع ضمان حصول العدید من الطالب المختلفین على فرصة لإلجابة.

قدم عبارة للطالب واشرح لھم أن لدیھم ثالثة اختیارات: "أوافق"، "ال أوافق" و"لست متأكدًا". اطلب منھم  افق / ال أوافق / لست متأكدًاأو
 سبب أو تفسیرالطالب ذكر إلى الطلب رفع أیدیھم لتحدید اختیاراتھم. یمكن التوسع في ذلك من خالل 

 إلجاباتھم.

 تلمیحات(إیماءات)
 إیجابیة/محایدة/سلبیة

إیجابیة أو محایدة أو سلبیة محددة كي تبین كیف یشعر  تلمیحات(إیماءات)الطالب استخدام  إلىطلب ال
الطالب تجاه تعلمھم أو فھمھم أو ثقتھم. تعتبر ھذه الطریقة غالبًا أكثر فعالیة إذا أوجدت نوًعا من الخصوصیة 

  الطالب إغماض أعینھم قبل إظھار التلمیحات إلى الطلب من خالل 

 النشاط التقویم الذاتي أیًضا.ھذا یشجع  

فعالة للتشجیع على االستماع أثناء النقاشات الجماعیة. إذا كان الطالب یعرفون أنك من  التقنیةتعتبر ھذه  أخبرني ما الذي قالھ شخص آخر
سیتضح مستوى فھم الطالب من والمحتمل أن تسألھم عما قالھ شخص آخر، فستزید احتمالیة مشاركتھم. 

 طریقة استجابتھم.
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 الوصف  التقنیة
ھا أو مطابقتھا اعتمادًا على السیاق. یستطیع قدم للطالب مجموعة من البطاقات واطلب منھم فرزھا أو ترتیب فرز البطاقات

  الطالب تقویم زمالئھم وتقدیم تغذیة راجعة.

ك ذلك من تقویم دفاترھمالطالب لصق بطاقاتھم المرتبة على ورقة أو في  إلىیمكنك أن تطلب   . سیمكنّ
 لمالحظة أثناء الدرس.ا اإلضافة إلىعملھم بعد الدرس 

غالبًا ما یشعر الطالب بسعادة عند الكتابة على السبورات البیضاء الصغیرة أكثر من الكتابة على الورق    الصغیرةالسبورات البیضاء 
الطلب إلى ألنھ سیكون من السھل إجراء التغییرات أو تصحیح األخطاء إذا غیر الطالب رأیھم. من خالل 

  ب وتقدیم تغذیة راجعة فوریة لألفراد.الطالب رفع لوحاتھم البیضاء الصغیرة، تستطیع تقویم جمیع الطال

یمكن استخدام الورقة كبدیل، ولكن التقنیة ستكون أكثر فعالیة إذا شعر الطالب أن بإمكانھم تغییر األشیاء 
لعمل لیس ضروریًا والتأكید علیھم أنھ لن یتم اإذا ما غیروا رأیھم. ومن المفید أن توضح للطالب أن شكل 

 وضع درجات إلجاباتھم.

مع تحدید البیانات علیھا تمكن المعلم من الحصول  ال أو مخططات أو صورأشكالطلب من الطالب رسم  األشكال /الصور
 على معلومات حول فھم الطالب أكثر من الطلب منھم الكتابة

یمكن استخدام اختبار اختیار من متعدد قصیر أو إجابات صواب/خطأ لتقویم معرفة الطالب وفھمھم.  اختبار اختیار من متعدد
لسبورات البیضاء الصغیرة أو رفع بطاقات صواب/خطأ لإلجابة عن األسئلة، ویستطیع الطالب استخدام ا

 بدالً من استخدام ورقة اإلجابة التحریریة.

 التقویم الذاتي
اطلب إلى الطالب كتابة أو تحدید عبارة "أستطیع" المالئمة أعلى ورقة اإلجابة. وفي نھایة الدرس، اطلب  إشارات المرور

لرسم دائرة بجوار العبارة: أخضر لعبارة  تلوینإلى الطالب أن یعلقوا على ما تعلموه ویستخدموا قلم 
لة" وأحمر لعبارة "أحتاج إلى "أستطیع أن أفعلھا بنفسي"، أصفر لعبارة "أستطیع أن أفعلھا بمساعدة قلی

 كثیر من المساعدة ألفعلھا".

كبدیل "إلشارات المرور" اطلب إلى الطالب رسم وجھ سعید أو وجھ بدون تعبیرات أو وجھ حزین بدًال  الوجوه
 من إشارات المرور.

 أن یخبر زمیلھ بما تعلمھ في الدرس. طالباطلب إلى كل  أخبر زمیل

 أن یخبر زمیلھ عن أكثر شيء مفید تعلمھ في الدرس. طالباطلب إلى كل  أكثر شيء مفید

 في الدرس. غیر مفھومأن یخبر زمیلھ عن أكثر شيء  طالباطلب إلى كل   غیر مفھومة أكثر نقطة 

قائمة باألشیاء المطلوب أن یشتمل علیھا عملھم. ثم یضعوا عالمة أمام األشیاء التي یقوموا  للطالبقدم  قوائم التعلم
 .عملھمأو عندما ینھون بتضمینھا أثناء عملھم 

في األسفل تحدیًا تسلسل لعبارات "أستطیع" مرتب كسلم، مع وضع عبارة "أستطیع" األقل  للطالبقدم  ساللم التعلم
عن المستوى   في األعلى. اطلب إلى الطالب وضع عالمة على السلمتحدیًا ووضع عبارة "أستطیع" األكثر 

 أنھ یمثل مستوى تعلمھم. الذي یعتقدون
 

 تقویم األقران
عروض توضیحیة  قصیرة غیر رسمیة أو توضیحیة اطلب من مجموعة من الطالب أن یقدموا عروض  العروض التوضیحیة

یقضون بعض الوقت في تحضیرھا وإعدادھا. یالحظ الطالب اآلخرون العروض التوضیحیة ثم یقدموا أطول
وطریقة العرض ي تغذیة راجعة بناءة. یتمثل النھج المفید في سؤال المالحظین أن یقولوا شیئًا واحدًا أحبوه ف

واحدة یمكن من خاللھا تحسین العرض التوضیحي. شجع المالحظین على طرح أسئلة لمقدمي العرض 
 التوضیحي. ستكشف األسئلة واألجوبة أدلة على الفھم.

 . یستطیعالصفرسمیة وغیر رسمیة في مجموعات ثنائیة یمكن أن یكون التحدث إلى الزمالء عبارة عن  التحدث إلى الزمالء
 الطالب مناقشة األفكار مع زمالئھم، ووضع أسئلة، وتقویم أعمال بعضھم أو حتى تقدیم الدعم.

عند أخذ إجابات أو تغذیة راجعة من الطالب، اطلب من الطالب اآلخرین توضیح ما إذا كانوا یوافقون أو   وافق / ال أوافق / لست متأكدًا ولماذا
إلجاباتھم. إن أي أسباب یتم تقدیمھا لعدم الموافقة طالب إلعطاء أسباب ال یوافقون أو غیر متأكدین. اختر 

 اإلجابة. الطالب األول الذي قدم  أو عدم التأكد سوف تتحدى فھم

 وب إدخالھا في أعمالھم لتقویم عمل بعضھم البعض.لیستخدم الطالب قوائم التقویم الذاتي لألشیاء المط قوائم التعلم

 خدم الطالب ساللم التقویم الذاتي لتقویم عمل بعضھم البعض.یست ساللم التعلم
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  التغذیة الراجعة

التقویم التكویني. وإلشراك عنصرین أساسیین في حول تحصیلھم وتقدمھم  للطالبیعتبر تقییم تقدم الطالب والتغذیة الراجعة البناءة الالحقة 
، فھم ما قاموا بتحصیلھ (أو فھم أي عبارات أستطیع قاموا بتحصیلھا) للطالبالطالب في تعلمھم، قدر اإلمكان، قدم التغذیة الراجعة التي توفر 

  مرئي أو كتابي:وما یحتاجوا إلى المراجعة أو القیام بھ بعد ذلك إلحراز تقدم. یمكن تقدیم التغذیة الراجعة بشكل شفھي أو 

  التغذیة الراجعة الشفھیة تتراوح من المدح إلى النقد البناء حول نشاط عملي أو عمل معین. •

إیجابیة أو ابتسامة أو غمز أو غیرھا من تعبیرات الوجھ. ویمكن  تلمیحات(إیماءات)یمكن أن تتألف التغذیة الراجعة المرئیة من  •
 المھام العملیة أو كاستجابة للمشاركات الشفھیة من الطالب.استخدامھا لتشجیع الطالب أثناء 

حول عمل الطالب. وینبغي أن تكون أي تعلیقات مناسبة حتى تعلیقات أو وضع درجات تتضمن التغذیة الراجعة المكتوبة كتابة  •
   وبة.، وینبغي أن تمنح الطالب الوقت لمراجعة عملھم والتغذیة الراجعة المكتقراءتھایتمكن الطالب من 

  فیما یلي بعض التقنیات لتقدیم التغذیة الراجعة:

 الوصف التقنیات
ھو أسلوب یعرفھ الطالب للتغذیة الراجعة البناءة. النجمتان عبارة عن شیئین قام الطالب بعملھم بصورة جیدة.  نجمتان وأمنیة

  القادمة.واألمنیة عبارة عن شيء ما یحتاج الطالب إلى تحسینھ في المرة 

 .تقویم األقرانیمكن استخدام ھذه التقنیة أیًضا عندما یقدم الطالب تغذیة راجعة أثناء  

 "الخطوات التالیة" ھي ما یحتاج الطالب للقیام بھ كي یتحسن. الخطوات التالیة

  یمكن تحفیز الطالب بتقدیم الجوائز، مثل استخدام وجوه مبتسمة في التغذیة الراجعة المكتوبة أو الملصقات.  الجوائز

یمكن طباعة عبارات "أستطیع" على الملصقات ومنحھا للطالب عند تحصیلھم لھذه العبارات. سیساعد ذلك 
ھا اآلباء أو لصقھا بجوار األعمال الطالب على فھم ما حصلوه. یمكن أخذ ھذه الملصقات إلى المنزل كي یرا

 ذات الصلة.

یمكنك استخدام سجل لتقدم الطالب من خالل عبارات "أستطیع" كحافز للتغذیة الراجعة. یجب حفظ ھذه  سجل "أستطیع" 
 السجالت بصورة خاصة، على سبیل المثال، في دفاتر الریاضیات الخاصة بالطالب.

  التقویم في نھایة الموضوع

تعلم مستقبلي أو كتقویم ختامي لتلخیص معرفة الطالب ل لإلعداد جمیع تقنیات التقویم في الجزء السابق كتقویم تكویني یمكن استخدام 
  وفھمھم ومھاراتھم. وفي نھایة الموضوع، قد تكون األنشطة التالیة مفیدة بصورة خاصة للتقویم الختامي:

  المشروعات •

  العروض التوضیحیة •

  أو األسئلة القصیرة.االختبارات  •

و لتذكیر الطالب بالتعلم الذي ألألسئلة في السؤال القصیر أو االختبار القصیر تعتبر عبارات "أستطیع" نقاط مرجعیة مفیدة للتخطیط 
  یجب علیھم السعي إلثباتھ في المشروع أو العرض التوضیحي. 

  دلیل اإلنجازات

یوجد العدید من الطرق إلجراء ذلك، من  .صف وفصل دراسيكل  رإلنجازات الطالب وتقدمھم عبیجب علیك السعي لالحتفاظ بدلیل 
  التقییمات الرسمیة إلى كتابة المالحظات غیر الرسمیة التي تسجل مالحظات الغرفة الصفیة.
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ومن الطرق المفیدة لتسجیل تقدم كل فرد وضع عالمة على عبارات "أستطیع" في قائمة فحص في نھایة دفاتر الریاضیات الخاصة بھم. 
  حافز مفید لمحادثات التغذیة الراجعة مع الطالب.تولید یساھم ذلك في 

الطالب بھدف تسجیل تقدمھم على مدار الوقت. یمكن من أعمال منتقاة تعتبر ملفات اإلنجاز أداة أخرى مفیدة. وھي عبارة عن تشكیالت 
أو إلكترونیة ویجب أن تشتمل على مجموعة متنوعة من أعمال الطالب مثل األعمال المكتوبة  (ورقیة) مادیةتخزینھا في صورة 

ومن المفید تضمین بعض  الصوتیة والصور ومقاطع الفیدیو.وإدخال دفتر المالحظات الیومیة والتقویم الذاتي والتسجیالت والرسومات 
  المعلومات مع كل قطعة عمل للتوضیح:

  الصف والفصل الدراسي، على سبیل المثال، الصف الخامس الفصل الدراسي األول •

مكن من شرح كیفیة تالسیاق، على سبیل المثال، "توضح ھذه الصورة أن .... العمل في مجموعة إلیجاد محیط أرض فناء المدرسة ...  •
 إیجاد محیط أي مستطیل عن طریق القیاس، وكیف یمكن إیجاد محیط أي شكل منتظم." 

محیط األشكال بالقیاس" و"أستطیع أن أحسب محیط عبارة (عبارات) "أستطیع" التي تم إنجازھا، على سبیل المثال، "أستطیع أن أجد  •
  شكل منتظم إذا عرفت طول أحد أضالعھ".

  :......) لمتابعین مختلفین (المعلمین، أولیاء األمور مختلفة  اإلنجاز بطرقم ملفات یمكن استخدا

یمكنك منح المسؤولیة للطالب إلنشاء ملفات اإلنجاز الخاصة بھم. سیشجعھم ذلك على إظھار إنجازاتھم وتقدمھم وزیادة مشاركتھم في  •
تعلمھم. یجب تشجیع الطالب على أال یقوموا دائًما بتضمین أفضل أعمالھم، بل على اختیار أمثلة تثبت تقدمھم. یمكنك أیًضا تقدیم فرص 

   .األقرانملفات إنجازاتھم مع غیرھم من الطالب لزیادة التشجیع على التقویم الذاتي وتقویم  للطالب لمشاركة

دلیل رسمي بصورة أكبر لمدى تقدم الطالب لتوضیح كیفیة إنجازھم لعبارات "أستطیع"  ااإلنجاز باعتبارھیمكنك استخدام ملفات  •
قد تتضمن ملفات اإلنجاز من ھذا النوع قوائم فحص عبارة "أستطیع" و/أو مذكرات  .ولمشاركتھا مع اآلباء و/أو المعلم التالي لطالبك

   ك.مالحظات

راجعة لتوفیر حافز للمحادثات الثنائیة مع الطالب حول إنجازاتھم وتقدمھم وما یمكنھم التغذیة للویمكنك استخدام ملفات اإلنجاز كأداة  •
   القیام بھم للتحسین.
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  في السیاقالتكویني أمثلة للتقویم 

مكن في ھذا الجزء ستجد أمثلة مفصلة حول كیفیة إجراء التقویم والتقییم في الغرفة الصفیة بناء على عبارات "أستطیع". وتوضح األمثلة كیف ی
تتعلق بالخطوات التالیة ر المعلومات التخاذ قرارات یاستخدام تقنیات التقویم المختلفة المذكورة أعاله وكیف یمكن لتقییماتك أن تساھم في توف

  للتعلیم والتعلم. بالطبع، یجب علیك أیًضا تقدیم تغذیة راجعة للطالب بشكل فردي ومخصص إلنجازاتھم أثناء الدرس.

ب األنشطة وتتضمن مثالین لكل صف، أحدھما قائم على عبارات "أستطیع" الخاصة اب الطالب وكتاترتبط األمثلة بأنشطة من دلیل المعلم وكت
    على عبارات "أستطیع" الخاصة بحل المشكالت. والفھم واآلخرعرفة بالم
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  الصف الخامس 

 : المعرفة والفھم ١مثال 

  حقائق الضرب والقسمة ١-٣: الدرس

 األھداف التعلیمیة.

• 3Nc5 ) ١٠( ) حتى الجدول×٢یعرف حقائق الضرب والقسمة من الجدول×( 

 عبارات أستطیع

 ×)١٠و(×) ٩×) (٦و(×) ٥و(×) ٤و(×) ٣و(×) ٢حقائق الضرب والقسمة لجداول ( أستطیع أن أسترجع •

 ×) ٧حقائق الضرب والقسمة لجدول ( أستطیع أن أسترجع •

 ×)٨أستطیع أن أسترجع حقائق الضرب والقسمة لجدول ( •

  

 التقویم والتقییم

 [المالحظة وطرح األسئلة] 

في دلیل المعلم، الحظ المناقشات التي تجري بینھم،  ٣-١بینما یعمل الطالب مع زمالئھم لرسم شبكات الضرب الخاصة بھم وإكمالھا أثناء إجراء النشاط 
 : یأتي: وأطلب منھم ما 

 . ٤٨اقترح حقائق ضرب لعدد محدد، مثال  -

 . ١٨=  ٦×  ٣اذكر حقیقة قسمة تطابق حقیقة ضرب ما، مثال  -

 .٢٤اقترح حقائق قسمة لعدد محدد، مثال  -

 ]مناقشة[

  في كتاب دلیل المعلم، ناقش األسئلة التالیة: ١-٣بعد تنفیذ النشاط  -

 "ما ھي العالقة بین الضرب والقسمة؟" -

كنت أعرف حقیقة وماذا إذا ...  ؟بھاقسمة مرتبطة "إذا كنت أعرف حقیقة من حقائق الضرب، ھل یمكنني دائًما أن أكون حقیقة من حقائق  -
 من حقائق القسمة؟"

 ]السبورات البیضاء الصغیرة[

نھا باستخدام السبورات البیضاء ا عإلجراء تقویم سریع لفھم جمیع الطالب عند نھایة الدرس، اطرح أسئلة ذات إجابات سریعة على الطالب لیجیبو
   المصغرة أو ما شابھ، على سبیل المثال:

 ؟"٦÷  ٤٨؟ ........ ٧×  ٧ما ناتج  -

 " .... اكتب حقیقة تطابقھا من حقائق القسمة." ٣٦"اكتب واحدة من حقائق الضرب الخاصة بالعدد  -

 ". ٣٠"اكتب واحدة من حقائق القسمة الخاصة بالعدد  -

  مثال:سوف یمكنك ذلك من تحدید الحقائق التي یصعب على الطالب تذكرھا (انظر الخطوات التالیة أدناه) وأن تتعامل مع ذلك. 

 أو صفر.  ٥تنتھي بـ  ٥یفھم أو أنھ لم یتذكر أن جمیع مضاعفات العدد لم ، إما أنھ ٣٦=  ٦×  ٥الطالب الذي یكتب  -
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 قد ال یفھم العالقة العكسیة بین الضرب والقسمة.  ٥=  ٦÷  ٣٦، ثم یكتب ٣٦=  ٦×  ٦الطالب الذي یكتب  -

 

 الخطوات التالیة

قد یجد بعض الطالب صعوبة في تذكر بعض حقائق الضرب. استخدم أنشطة الدرس لتحدید ھذه الحقائق، وناقش االستراتیجیات التي  •
 تساعد الطالب على إیجاد الناتج، مثال: 

  ٥×  ٧من  ٧×  ٥الستنتاج حاصل  اإلبدالاستخدم فھمھم لقانون  -

  .٤× من حقائق جدول الضرب  ٨× استخدام المضاعفة الستنتاج حقائق جدول الضرب  -

  .١٠× من حقائق جدول الضرب  ٥× استخدام التنصیف الستنتاج حقائق جدول الضرب  -

 . ٣، فالنتیجة ھي عدد من مضاعفات ٣الرابع بأنھ إذا جمعنا األرقام في مضاعفات الصف استخدام المعرفة المحصلة من  -

 حدد حقائق ضرب محددة یمارسھا الطالب. 

طالب ص�����عوبة في فھم العالقة بین الض�����رب والقس�����مة. اطلب من ھؤالء الطالب تمثیل بعض من ھذه الحقائق باس�����تخدام قد یجد بعض ال •
   )، افصل الصفوف أو األعمدة واكتب الترتیب الناتج كحقیقة من حقائق القسمة، مثال:قراص العدمصفوفات مستطیلة من األشیاء (مثال، 

       

١٨=  ٣×  ٦       

         

 

            

           ٣=  ٦÷  ١٨ 

             

 

  إذا تأكدت من فھم بعض الطالب لحقائق الضرب والقسمة، اطلب منھم العمل في أزواج على اآلتي: •

لمضاعفات واألعداد المربعة والعوامل)، مثال  الرابع بالدرسبدء استقصاء األنماط في شبكة الضرب التي قاموا برسمھا (یرتبط ھذا النشاط  -
  أعداد زوجیة. ٦جمیع مضاعفات العدد 

من حقائق الضرب المعروفة، مثال استخدام حقائق جدول  ایستنتجونھاستقصاء حقائق الضرب الخاصة باألعداد األكبر والتي یمكن أن  -
 .٣٢× أو  ١٦× إلیجاد حقائق جدول ضرب  ٨× ضرب 

 : حل المشكالت٢مثال 

 الكتلة  ١-٧: الدرس

  األھداف التعلیمیة.

1Pt5/1Ps5  الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت ویستخدمھا إلجراء عملیات حسابیة بسیطة.یفھم أنظمة القیاس 

 عبارات أستطیع 
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  محور التركیز الرئیسي

  العملیات الحسابیة. في استخدمھا وأن الكتلة وحدات مختلف بین أستطیع أن أتحدث عن العالقات •

 كما یعطي فرصة لتقویم ما یلي:

 كیلو غرام بالغرام. ٢٫٦أغیر الكتلة الممثلة بعدد عشري من وحدة الكیلو غرام إلى الغرام، على سبیل المثال كتابة أستطیع أن  •

 التقویم والتقییم 

 [المناقشة]

 في دلیل المعلم، ناقش بعض األسئلة، مثل:  ١ -٧في بدایة النشاط 

 "ما ھي الوحدات التي نستخدمھا لقیاس الكتلة؟" -

 "لماذا توجد وحدات مختلفة؟"  -

 أنا اختار الوحدة المفترض أن استخدمھا؟"  ي"كیف عل -

 "أیھما أكبر واحد كیلو غرام أم واحد غرام؟ وما مقدار الفرق بینھما" -

 [طرح األسئلة (الجمع بین رفع الیدین وعدم رفع الیدین)] 

ى سبیل قبل أن ینفذ الطالب أنشطة كتاب الطالب، قوم فھم جمیع الطالب للعالقة بین الكیلو غرامات والغرامات بطرح أسئلة على الفصل بأكملھ. عل
  غرام ثم اسأل:  ٢٣٠٠المثال، اكتب 

 كغم)" ٢٫٣غم أو  ٣٠٠كغم و ٢"كیف یمكنني أن أكتب ھذا بصیغة مختلفة؟ ( -

 "كیف قررت؟" -

 (لألفراد)] [طرح األسئلة 

، قوم مدى فھمھم لحساب الكتلة بالوحدات المختلفة واطلب منھم شرح إجابتھم وطرح أسئلة في مجموعات ثنائیةبینما ینفذ الطالب أنشطة فردیة أو 
  إضافیة، على سبیل المثال: 

المعلم، بدلیل  ١ -٧نشاط الفي  Mass dominoes loop لعبة تكوین حلقة مغلقة من بطاقات الدومینو للكتلة لعب الطالبعندما ی -
 بینھما.الفرق على الطاولة أو تین موضوعقطعتین دومینو  آخرإیجاد حاصل جمع  الطالباطلب من 

یلو ك ٢ بھ في كیسعشري عن كمیة الدقیق المتبقیة  بعددالتعبیر  الطالب، اطلب من النشاط للطالبفي كتاب  ٣بالنسبة للسؤال رقم  -
 .غرام

 الخطوات التالیة

إذا واجھ أحد الطالب صعوبة في التحویل بین وحدات الكتلة، اطلب منھ قیاس أشیاء باستخدام ثالث مجموعات مختلفة من الموازین: المیزان  •
مدرجة تشیر إلى الغرامات، والثالث میزان رقمي یشیر إلى الكیلو  األول ُمعلم بالغرامات والثاني معلم بالكیلو غرامات وعلیھ عالمات

  غرامات بقیم عشریة. یسجل الطالب إجاباتھم ویشرحون كیف ولماذا تبدو اإلجابات مختلفة لنفس الكتلة.

إجابات لعملیات حسابیة. شجع إذا واجھ أحد الطالب صعوبة في إضافة أو طرح الكتل، امنحھم فرصة استخدام مواد وموازیین لصیاغة  •
كیلو غرام یقیس الطالب كیلو غرام واحد من الرمل باستخدام میزان  ١غرام من  ٣٠٠الطالب على مناقشة العملیة. على سبیل المثال، لطرح 

زان معلم بالغرامات غرام إلى می ٣٠٠ُمعلم بالكیلو غرامات وعلیھ عالمات مدرجة تشیر إلى الغرامات (میزان "أ")، ثم یحركون تدریجیًا 
 (میزان "ب"). وفي كل مرة یحركون الرمال، یقرأ الطالب المیزان "ب" ویشرح العالقة بین ھذه القراءة والقراءة على المیزان "أ".

ن إذا كان الطالب متأكدون من فھمھم، اطلب منھم البحث في متوسط كتلة اإلنسان وحدود كتلة المصاعد. ویستطیع الطالب بعد ذلك تكوی •
   في كتاب الطالب لیحلھا الطالب اآلخرون. لنستكشفمشكلة مشابھة لتلك الموجودة في نشاط 
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  الصف السادس

 : المعرفة والفھم ١مثال 

 نعكاس األشكال ا ٢- ١٠ :الدرس

  األھداف التعلیمیة: 

• 2Gp6  أضالع الشكل غیر متوازیة أو متعامدة لخّطِ یتنبأ بالموضع الذي سیقع فیھ الُمضلَّع بعد إجراء انعكاس لمرة واحدة حیث تكون
 حول إحدى الرؤوس.° ٩٠الِمرآة؛ وبعد إجراء تحویل أو بعد إجراء استدارة بزاویة 

 وأیًضا: 

• 1Gp6 .یقرأ ویحدد موضع اإلحداثیات في األرباع األربعة كلھا 

 عبارات أستطیع:

 محور التركیز الرئیسي

  .االنعكاسخّطِ الِمرآة لذلك  أحدد وأن لھ انعكاسإجراء  بعد مضلع أعرض أن أستطیع •
 كما یعطي فرصة لتقویم ما یلي: 

  األرباع األربعة إحداثیات شبكة على نقطة إحداثیات أعطي أن أستطیع •
 األرباع األربعة إحداثیات شبكة على ما بإحداثیات نقطة موضع أحدد أن أستطیع •

 التقویم والتقییم 

، إعطاء اإلحداثیات وتحدید مواضعھا. یقدم ھذا الدرس فرصة أخرى للتأكد من فھم . وصف التحویالت١- ١٠علیھا الدرس السابقمن النقاط التي ركز 
    ھذه المفاھیم، وتقدیم مزید من الدعم للطالب بالعمل نحو عبارات "أستطیع" ذات الصلة باإلحداثیات.

 [طرح األسئلة] 

رؤوس المثلث. یعكس الطالب المثلث  تكونم، یحدد الطالب موضع النقاط على شبكة إحداثیات األرباع األربعة التي بدلیل المعل ١٠-٢في النشاط رقم 
   على المحور السیني ویجدون إحداثیات رؤوس االنعكاس. اطرح المزید من األسئلة لتقویم فھم الطالب لعملیة االنعكاس، على سبیل المثال:

 لتریني أین یوجد خط المرآة؟""ھل یمكنك استخدام قلمك  -

 "كم تبعد الرأس المعكوسة عن خط المرآة؟ ولماذا؟" -

 ؟"١"ماذا قد یحدث إذا أصبح المحور الصادي ھو خط المرآة؟ وماذا إذا كان خط المرآة س =  -

 [المالحظة وطرح األسئلة]

  عملھم، على سبیل المثال:أثناء قیام الطالب بتنفیذ أنشطة كتاب الطالب، الحظ واطرح أسئلة مفتوحة عن 

 "كیف قررت أین یوجد خط المرآة؟" -

 "كیف قررت طریقة جعل النمط متماثل؟" -

 ، المخططات]أوافق / ال أوافق / لست متأكدًا[

ان على شبكة بعد أن ینتھي الطالب من أنشطة كتاب الطالب، قم بتقویم فھمھم من خالل مشاركة العبارة التالیة: "خط المرآة یمكن أن یكون في أي مك
   اإلحداثیات وعند أي زاویة".

ل عمل یقرر الطالب مع زمیلھ الذي یتحدث معھ ما إذا كان یوافق على العبارة أم ال یوافق أم أنھ غیر متأكد. وینقل الطالب وجھات نظرھم من خال
 المرآة.رسوم بیانیة على شبكة إحداثیات األرباع األربعة لعرض األشكال المنعكسة على مختلف خطوط 
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  الخطوات التالیة

مرآة بالستیكیة حتى یتمكن من رؤیة االنعكاس ویستخدم ذلك لرسم الشكل  اعطھإذا وجد الطالب صعوبة في رسم األشكال المنعكسة،  •
ما  وشرحالمنعكس بصورة دقیقة. شجع الطالب على إیجاد المسافة بین كل رأس (أي الرأس األصلي والرأس المنعكس) وبین خط المرآة 

 الحظوه. 

الطالب إحداثیات  وذلك بأن یقارنس على إحداثیات األشكال. إذا كان الطال ب متأكدون من فھمھم، شجعھم على استقصاء تأثیر االنعكا •
الرؤوس قبل االنعكاس وبعده، لتكوین األنماط والعالقات. وبعدھا یتمكنون من رسم مضلع وخط مرآة، وتنبؤ إحداثیات الرؤوس المنعكسة 

   ورسم الشكل المنعكس للتحقق.

  : حل المشكالت٢مثال 

 العملیات باألعداد العشریة  ٢ -١٢: الدرس

 األھداف التعلیمیة

• 1Pt6 .یختار االستراتیجیات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة والفعالة إلجراء عملیة حسابیة بھا جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة 

• 5Pt6 .یقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مثل استخدام التقریب والتأكد من النتیجة 

 عبارات أستطیع 

  والذھنیة إلجراء العملیات الحسابیة بطریقة سریعة ودقیقة. الكتابیة االستراتیجیات من مجموعة بین من أختار أن أستطیع •

 استراتیجیات إلیجاد المقدار التقریبي لإلجابة وأن أستخدم ھذه االستراتیجیات للتحقق من حساباتي. أستخدم أن أستطیع •

 والتقییمالتقویم 

  في دلیل المعلم، یفكر الطالب في جمع وطرح األعداد العشریة في سیاقات واقعیة ویناقشونھا ١٢-٢في النشاط رقم 

 ]/ رفع الیدین، مناقشة ملصقات بطاقات األسماء /السبورات البیضاء الصغیرة[ 

في دلیل المعلم، اطلب من الطالب تسجیل تقدیر لإلجابات على السبورات البیضاء الصغیرة قبل إجراء العملیة الحسابیة.  ١٢-٢أثناء تنفیذ النشاط رقم 
 واطرح األسئلة التالیة: 

 "كیف قررت تقدیرك؟" -

 "كیف ساعدك تقدیرك؟" -

نك ذلك اطلب من الطالب كذلك تسجیل طریقة تفكیرھم عن العملیات الحسابیة على السبورات البیضاء الصغیرة (قبل مناقشة استراتیجیاتھم). سوف یمك
  من تقویم عدد أكبر من الطالب، وتحدید المفاھیم الخاطئة التي یمكن أن تعالجھا أثناء المناقشة. 

األسماء الموجودة على الملصقات أو البطاقات الختیار الطالب األول لمشاركة استراتیجیتھ. بعدھا، اطلب من  لبدء مناقشة االستراتیجیات، استخدم
  الطالب الذین أعدوا استراتیجیة مختلفة رفع أیدیھم لتختار طالب آخرین.

 أثناء المناقشة، اطرح األسئلة التالیة: 

 "كیف قررت استخدام استراتیجیة ذھنیة أم كتابیة؟" -

 ذا استخدمت استراتیجیة ذھنیة، ھل استخدمت أي مالحظات أو مخططات لتساعدك؟ ولماذا؟""إ -

 ھل یمكن أن تستخدم استراتیجیة مختلفة اآلن بعد أن اطلعت على أفكار أخرى؟ ولماذا؟  -

 [تقویم األقران]



 

 
 44 

 Cambridge Assessment International Education 2018 

والعمل على التوصل  واإلجابات،ومناقشة االستراتیجیات ، ومقارنة قرانیم األو، شجعھم على المشاركة في تقالطالبأنشطة كتاب جري الطالب عندما ی
 .طرق الحلإلى اتفاق حول دقة وكفاءة 

 الخطوات التالیة

 الدوارات. یستخدم الطالب التدریبإذا واجھ أحد الطالب صعوبة في اختیار االستراتیجیات المناسبة، امنحھم الفرصة لمزید من  •
وحجر النرد لتكوین أعداد عشریة یجمعونھا أو یطرحونھا. وفي كل مرة یقررون استخدام استراتیجیة معینة إلجراء العملیة الحسابیة، 

او ألحد زمالئھم لما ھي استراتیجیة فعالة. ولتعزیز فعالیة مختلف االستراتیجیات، یمكن أن تطلب من الطالب لك  یشرحواعلیھم أن 
 من حیث السھولة والسرعة في الحل. نالتحقق من إجابتھ باستخدام استراتیجیة مختلفة، والمقارنة بین االستراتیجیتی

 إذا كان الطال ب متأكدون من فھمھم: •

عملیات جمع األعداد العشریة مع أعداد مكونة من منزلة عشریة واحدة أو منزلتین أو طرحھا منھا في سیاقات واقعیة  تكوین إلیھماطلب  -
  حتى یحلھا اآلخرون.

 تطویر طریقة تطبیقھم الستراتیجیات جمع أعداد عشریة أكبر مع أعداد مكونة من منزلة عشریة واحدة أو منزلتین أو طرحھا منھا.  -
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 الصف السابع

 : المعرفة والفھم ١مثال 

 الكسور غیر االعتیادیة واألعداد الكسریة   3-٦: الدرس
 

 األھداف التعلیمیة 

  د كسري والعكس. مثالفي صورة عد االعتیادیةیبسط الكسر باختصار العوامل المشتركة، ویحدد الكسور المتكافئة، ویحول الكسور غیر  •

  .٢٣/١٠٠=  ٠٬٢٣؛ ویحّول الكسر العشري المنتھ إلى كسور، مثال ٧١/١٢=  ١١٥/١٢، ٣٢/٨=  ٣٨/١٦
 

 عبارات أستطیع 

  محور التركیز الرئیسي

 أستطیع أن أكتب الكسور غیر االعتیادیة في صورة أعداد كسریة واألعداد الكسریة في صورة كسور غیر اعتیادیة.  •

 كما یعطي فرصة لتقویم ما یلي: 

 أستطیع أن أبسط الكسور وأحدد الكسور المتكافئة.  •

 التقویم والتقییم

تبسیط الكسور، ھو تبسیط الكسور وتحدید الكسور المتكافئة. وقد تم تعریف الطالب بكتابة  ١-٦كان المحور الذي ركز علیھ الدرس السابق، 
نك الكسور غیر االعتیادیة في صورة أعداد كسریة في الصف السادس. یقدم ھذا الدرس فرصة أخرى للتأكید على فھم ھذه المفاھیم، وبالتالي یمك

 یم مزید من الدعم للطالب بالعمل على تحقیق عبارات أستطیع ذات الصلة.           تقد

 [طرح األسئلة]

   . استخدم األسئلة المستھدفة لتقویم فھم الطالب، على سبیل المثال:   ١٠/٤اعرض الكسر غیر االعتیادي 

بأعداد عشریة، ولكن اصرف تفكیر الطالب عن األعداد العشریة ووجھم "كیف یمكننا كتابة ھذا الكسر بطریقة مختلفة؟" (اقبل أي إجابات  -
   .)٢ ١/٢، ٢ ٢/٤، ٢٠/٨، ٥/٢نحو الكسور المتكافئة واألعداد الكسریة، مثال: 

 ؟"١٠/٤كیف نعرف أن اإلجابة ھي نفس الكسر " -

 "ھذا الكسر (غیر االعتیادي)؟ ھل ھناك باقي؟ كیف عرفت؟"كم واحد صحیح في  -

 [مناقشة، التقویم الذاتي (األوجھ)] 

 صغ استراتیجیات تحویل األعداد الكسریة إلى كسور غیر اعتیادیة والعكس وناقشھا.  

للتعبیر عن مدى ثقتھم  رات أو وجھ حزینسعید أو وجھ بدون تعبی عند انتھاء الطالب من التدریب الوارد في كتاب الطالب، اطلب إلیھم رسم وجھ
   في تطبیق االستراتیجیة. سوف یساعدك ذلك على تحدید الطالب الذین یجدون صعوبة في فھم المفاھیم (انظر الخطوات التالیة أدناه).   

 [مناقشة جماعیة، ومالحظة] 

في دلیل المعلم، تجول بینھم والحظھم. استمع إلى  ٢-٦الموجودة في ورقة العمل رقم  احجار الدومینوأثناء عمل الطالب في مجموعات لترتیب 
 تعلیقات الطالب ومناقشتھم. خصص بعض الوقت لتنظر كل مجموعة في حلول المجموعات األخرى وتبادل طرح األسئلة.      

 أكثر شيء مفید][التحدث إلى الزمالء،  

یة اختتم الدرس بسؤال الطالب عن الطریقة التي قد یستخدمونھا لیشرحوا لزمالئھم االستراتیجیات التي اتبعوھا لتحویل الكسور غیر االعتیاد
 إلى أعداد كسریة واألعداد الكسریة إلى كسور غیر اعتیادیة. شارك مع الصف أھم النقاط التي ینبغي تذكرھا.    
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 تالیةالخطوات ال

اربط ھذا النشاط بما قد تعلمھ الطالب من قبل عن الكسور المتكافئة، على سبیل إذا وجد أحد الطالب صعوبة في النشاط األول،  •
 المثال: 

 (بضرب أو قسمة البسط والمقام في نفس العدد)"  ؟٤/١٠ "كیف یمكنك إیجاد كسر یكافئ الكسر -

    ؟"٤/١٠ االستراتیجیة إلیجاد كسر یكافئ الكسر"كیف یمكنك تطبیق ھذه  -

 تحقق من فھم الطالب لحقیقة أنھ من الممكن كتابة الكسور غیر االعیادیة في صورة أعداد كسریة.   

 إذا وجد أحد الطالب صعوبة في تحقیق عبارة أستطیع، علیك التحقق من اآلتي:  •

 نیة.صحة االستراتیجیات التي یتبعھا إلجراء القسمة الذھ -

 تمكن الطالب من استخالص حقائق القسمة من حقائق الضرب المعروفة.  -

 فھم العالقة بین القسمة والكسور.  -

 إذا كان أحد الطالب بحاجة لمزید من الدعم، أعطھ نسخة مبسطة من نشاط الدومینو بعدد أقل من أحجار الدومینو.  

تحداھم بأن تجعلھم یعیدون نشاط  اعتیادیة أكثر تعقیدًا إلى أعداد كسریة والعكس.إذا تأكدت من فھم الطالب، اطلب منھم تحویل كسور  •
   .   ١٩و ١١الدومینو باستخدام الكسور التي یتراوح مقامھا بین 

  : حل المشكالت٢مثال 

  ورسمھا تفسیر المخططات الدائریة ١-١٤: الدرس

 یةمیھداف التعلاأل

•  4Pt7  البیانیة واألشكال اإلنشائیة بدقةیرسم المخططات والرسوم. 

• 3Ps7 .یعمل بطریقة منطقیة ویتوُصل إلى استنتاجات بسیطة 

 كما یعطي فرصة لتقویم ما یلي: 

• 3Dp7 .یرسم ویفسر المخططات الدائریة 

 عبارات أستطیع

 الدائریة المخططات ذلك في بما للبیانات، دقیقة تمثیالت أرسم أن أستطیع •
 البیانات بطریقة منظمة وأستخلص االستنتاجات منھا.أستطیع أن أجمع  •

 التقویم والتقییم

 ]أوافق / ال أوافق / لست متأكدًا[طرح األسئلة /   •

 استخدم األسئلة التالیة للمساعدة في المناقشة أثناء تنفیذ النشاط الوارد في دلیل المعلم: 

 "ما المعلومات التي نحصل علیھا من المخططات الدائریة تلك"؟ -

 "ما المعلومات التي قد یعتقد شخص ما خطأ أنھ من الممكن الحصول علیھا من المخططات الدائریة"؟ -

 البیانات على المخططات الدائریة"؟"ما ھي مزایا وعیوب عرض  -

 "كیف یمكننا عرض ھذه البیانات بطریقة مختلفة"؟ -
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 عندما یقدم أحد الطالب إجابة، اطلب من األقران اإلشارة إلى موافقتھم أو عدم موافقتھم أو عدم تأكدھم، مع توضیح سبب اإلجابة.  

 [السبورات البیضاء الصغیرة، عدم رفع الیدین] 

على حل السؤالین األول والثاني في كتاب الطالب. یكتب الطالب إجابتھم على كل جزء من كل سؤال على سبورة بیضاء صغیرة اعمل مع الصف 
احدة، ویقومون برفعھا إلى األعلى. في كل مرة، اختر واحد من الطالب لشرح إجابتھ. سوف تتمكن بھذه الطریقة من تقویم العدید من الطالب مرة و

 الخاطئة ومعالجتھا.  وتحدید المفاھیم

 [المالحظة وطرح األسئلة] 

حظ صغ استراتیجیات رسم مخططات دائریة دقیقة وناقشھا. ثم اطلب من الطالب البدء في حل األسئلة من الثالث إلى الخامس في كتاب الطالب. ال
 ، على سبیل المثال:حلھمواطرح أسئلة حول طریقة 

 المخطط الدائري"؟"ما الخطوات التي اتبعتھا لرسم  -

 "كیف یمكنك التحقق من صحة حساباتك لكل زاویة"؟ -

 "كیف یمكنك التحقق من المخطط الدائري الذي رسمتھ ھو تمثیل دقیق للبیانات؟" -

[بالنسبة للسؤال الخامس] "كیف تمكنت من إیجاد المدخالت المفقودة في الجدول؟ (ھل كان من الممكن إیجاد أي من ھذه المدخالت  -
 أخرى)؟" بطریقة

 [التقویم الذاتي (إشارات المرور)] 

ء (إشارة اطلب من الطالب التأمل في تعلمھم وتقویم فھمھم تقویًما ذاتیًا. واطلب منھم اإلشارة إلى فھمھم بإظھار دائرة خضراء أو صفراء أو حمرا
      لكل عبارة من عبارات أستطیع (حیث یعني اللون األخضر التاكد من الفھم).  المرور) 

 الخطوات التالیة

إذا وجد أحد الطالب صعوبة في فھم سبب عدم أھمیة حجم المخطط الدائري في النشاط األول، شجعھ على التركیز على زوایا كل قطاع بدال  •
 من التركیز على مساحة كل قطاع. اطلب من الطالب قیاس زوایا كل قطاع باستخدام منقلة وشرح ما الحظوه.  

مخطط دائري بدقة، تحقق من أنھ قادر على استخدام المنقلة لرسم الزوایا بدقة. شجع الطالب على رسم  إذا وجد أحد الطالب صعوبة في •
          للمساعدة على اتباع الدقة.  سم على األقل ٥استخدام دائرة بطول نصف قطر 

 إذا تأكدت من فھم الطالب، اطلب منھم: •

 ة بھم، مثل السؤال الخامس في كتاب الطالب.إنشاء جدول للقیم الناقصة في مشكلة المخطط الدائري الخاص -

البحث عن أمثلة للمخططات الدائریة تعكس بیانات واقعیة، مع تحدید ما إذا كان المخطط الدائري ھو الطریقة األنسب لتمثیل  -
   البیانات.   
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 الصف الثامن 

 المعرفة والفھم :١مثال 

 المعادالت وحلّھاكتابة  ٥١: الدرس

 التعلیمیةاألھداف 

 أو بدون أقواس). بأقواسینشئ ویحل المعادالت الخطیة بمعامالت األعداد الصحیحة (مجھول في طرف واحد أو في الطرفین،  •

 عبارات أستطیع 

 ٤؛ ٢س +  ٥=  ٧أستطیع أن أحل معادالت تحتوي على قیم مجھولة على جانب واحد من عالمة یساوي أو على الجانبین، مثال  •
 .٢س +  ٢=  ٤ –س 

 ٢٤) = ٣(س +  ٣أستطیع أن أحل المعادالت التي تتكون من أقواس، مثال  •
تحتوي على أقواس او على قیم مجھولة على جانبي عالمة  أستطیع أن أكتب معادالت لتمثیل المشكالت، بما في ذلك المعادالت التي •

 یساوي. 

  

 التقویم والتقییم

 [أوافق/ ال أوافق/ لست متأكدًا/ عدم رفع الیدین]

 .)٢٧. یكون الناتج ٣، ثم تضربھ في ٢تطرح منھ اعرض مشكلة لفظیة مثل (تفكر فاطمة في عدد. 

اطلب من أحد المجموعات الثنائیة مشاركة  عرض كیف یمكن تمثیل ھذه المشكلة كمعادلة، ثم حلھا.الطالب العمل في مجموعات ثنائیة اطلب من 
طاء أسباب االستراتیجیة التي استخدمتھا. اطلب من الطالب اإلشارة إلى موافقتھم أو عدم موافقتھم أو عدم تأكدھم. اختر بعض الطالب واطلب منھم اع

    ابتھم. شجعھم على التعلیق على دقة وفعالیة االستراتیجیة.    إلج

 [السبورات البیضاء الصغیرة، المالحظة] 

اطلب من الطالب توضیح الطریقة التي اتبعوھا لحل المثال على سبورة بیضاء صغیرة. تحقق  .في دلیل المعلم ٢-٥اختر أمثلة من ورقة العمل رقم 
 من أن الطالب: 

 واثقون من كتابة معادلة من المشكلة اللفظیة. -

 استخدام األقواس بطریقة صحیحة -

 اتباع ترتیب العملیات -

 [مناقشة]

 عرف بالتدریب الوارد في كتاب الطالب برسم مستطیل، واطلب من الطالب مشاركة المعلومات التي یعرفونھا عن المستطیل مع زمالئھم في الصف
    .)، ھناك ضلعان متوازیان، األضالع المتقابلة متساویة في الطول°٩٠زوایا المستطیل  كل زاویة منقیاس (على سبیل المثال، 

اطلب من كل طالب أن یناقش زمیلھ فیما إذا كان بإمكانھما تمثیل أي من . ٢-٥تلك الموجودة في المثال رقم تطیل كعبارات لتتوافق مع حدد أبعاد المس
      المعلومات في صورة معادلة. اطلب من كل طالبین مشاركة أفكارھما مع زمالئھم في الصف.       

 [المالحظة، وطرح األسئلة]

 ، الحظ االستراتیجیات واطرح أسئلة للتحقق من الطرق التي اتبعھا كل طالب لإلجابة على أسئلة معینة. ٢-٥بینما ینفذ الطالب التدریب رقم 
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 [المخططات / الصور، تقویم األقران] 

. ادع الطالب للقیام بدور "المعلم" ٢-٥قم الواردة في التدریب ر على نمط المشكالت الطالب إعداد مشكلة حول شكل ما اختتم الدرس بأن تطلب من 
لطالب وعرض المشكلة التي قاموا بإعدادھا في صورة مخطط على السبورة لیحلھا أقرانھم. قیم درجة ثقة الطالب الذین قاموا بدور المعلم، وشجع ا

 اآلخرین على إعطاء التغذیة الراجعة. 

 الخطوات التالیة

 ط األول، تحقق من فھمھ لكل مرحلة في العملیة. تحقق من اآلتي: إذا وجد أحد الطالب صعوبة في النشا •

 ". ٦، ثم أضربھ في ٥معھ أن بإمكانھ تكوین عبارة لتمثیل مشكلة لفظیة مثل "أن أفكر في عدد. أجمع -

  ٦×  ٥) ولیس س + ٥(س +  ٦أنھ لم ینسى إدراج أقواس، وكتابة  -

 أنھ یفھم كیف یمكن تحویل العبارة إلى معادلة إذا كان یعرف الناتج.   -

 حدد المفاھیم التي تحتاج إلى مزید من الدعم لیفھمھا الطالب، واطرح أمثلة مناسبة. 

 طالب، تحقق من اآلتي: في كتاب ال ٢-٥إذا وجد أحد الطالب صعوبة في النشاط رقم  •

 فھم الطالب لخصائص األشكال التي ینبغي أن یستخدموھا لتكوین المعادلة.  -

 یتمكنون من فك األقواس وحل المعادالت حیث تكون القیمة المجھولة على جانبي عالمة یساوي.    -

ضالع أو عن المساحة بضرب أطوال یتمكنون من كتابة معادالت یحلونھا، بدال من تكوین عبارات عن المحیط بجمع أطوال األ -
 األضالع معًا.  

 حدد المفاھیم التي تحتاج إلى مزید من الدعم لیفھمھا الطالب، واطرح أمثلة مناسبة. 

 محاولة كتابة معادالت من األشكال المركبة أو كتابة مشكالت من تفكیرھم الخاص. إذا تأكدت من فھم الطالب، شجعھم على  •

  : حل المشكالت٢مثال 

 شرح خصائص الزوایا ٢-٣الموضوع: 

 األھداف التعلیمیة

• 3Ps8 .یستخدم الحجة المنطقیة لتفسیر المشكالت الریاضیة في سیاقھا أو إلثبات صحة العبارة 

• 4Pt8  العالقات المكانیة الموجودة ببعدین أو ثالثة أبعاد ویستخدمھا.یتعرف إلى 

 عبارات أستطیع

 أستطیع أن أتعرف إلى العالقات في الزوایا واستخدامھا لحل المشكالت. •
 أوصل الحجة المنطقیة لصحة إجابتي. أن أستطیع •

 
 التقویم والتقییم

تم تعریف الطالب خالل الصف السابع بخصائص الزوایا التي تتكون عندما یقطع خط مستعرض خطوط متوازیة. یتیح ھذا الدرس للطالب فرصة 
 تطبیق ھذه العالقات على المشكالت وتفسیر كل خطوة في طریقة الحل التي اتبعوھا.       

 [رفع الیدین/ أوافق/ ال أوافق / لست متأكد] 

مجموع زوایا المثلث في نشاط دلیل المعلم. في كل خطوة، اطلب من الطالب اقتراح السبب وكتابتھ إلى جانب كل خطوة. اطلب من إثبات  اتبع خطوات
 كدھم.     أبقیة الطالب التعبیر عن موافقتھم أو عدم موافقتھم أو عدم ت
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 [تقویم األقران (التحدث إلى الزمالء)، المالحظة] 

قوم كل طالب فھم زمیلھ من خالل المناقشة وطرح األسئلة عن اطلب من الطالب العمل في مجموعات ثنائیة لتفسیر كال اإلثباتین في كتاب الطالب. یٌ 
خطوات اإلثبات، وعلى تحدید أماكن تمثیل خصائص  األسباب الموضحة في كل خطوة. شجع الطالب على إعطاء تفسیرات منطقیة لكل خطوة من

 الزاویة على المخططات. الحظ الطالب، واستمع إلى تعلیقاتھم ومناقشتھم.      

 [المالحظة، طرح األسئلة]

حة حول عملھم، على من كتاب الطالب، الحظ الطالب واطرح علیھم أسئلة مفتو ٢-٣أثناء قیام الطالب بحل السؤالین األول والثاني في التدریب رقم 
 سبیل المثال: 

 ھذه الزوایا متساویة"؟ معرفة أن"كیف یمكنك  -

 "ما ھي الخطوة التالیة في خطوات حلك؟ ولماذا؟" -

 [التحدث إلى الزمالء، أوافق / ال أوافق] 

یوافقون أم ال یوافقون  وارر الطالب ما إذا كاناطلب من الطالب حل األسئلة من الثالث إلى الثامن في كتاب الطالب ومقارنة إجابتھم بإجابات زمالئھم. یق
 مع شرح السبب. (یمكن أن یعطي الطالب تفسیرات بدیلة وتكون جمیعھا صحیحة).  

 ]صعبة الفھم/ أكثر نقطة  أكثر شيء مفید[ 

. استمع إلى اإلجابات حتى تتمكن من تحدید الطالب صعبة الفھماطلب من كل طالب أن یشارك مع زمیلھ أكثر شيء مفید تعلمھ في الدرس، وأكثر نقطة 
ء حجج منطقیة من إعطا االذین قد یحتاجون إلى مزید من الدعم للتعرف على العالقات المكانیة، والطالب الذین قد یحتاجون إلى مزید من الدعم لیتمكنو

 (انظر الخطوات التالیة أدناه).

 

 الخطوات التالیة

إذا وجد أحد الطالب صعوبة في التعرف على العالقات بین الزوایا واألضالع في مخطط ما، اطلب منھ أن یرسم بعنایة مخطط بنفسھ.  •
 یمكن أن تساعد ھذه التجربة الطالب على تقدیر العالقات وقیاسات الزوایا ذات الصلة.     

إذا وجد أحد الطالب صعوبة في توصیل حجة منطقیة لآلخرین، شجعھ على سرد خصائص الزوایا التي یعرفھا وعلى تحدید الخصائص  •
 المفیدة لحل كل سؤال. شجع الطالب على اتخاذ خصائص الزوایا ھذه كأسباب في التفسیرات التي یقوم بھا.   

باستخدام خاصیة  في الحسابات، على سبیل المثال، إیجاد قیاس زاویة ناقصةتحقق من أن الصعوبات واألخطاء لیس نتیجة ألخطاء  •
   جمع الزوایا. غالبًا ما ترجع األخطاء إلى عدم الدقة، ولكن ربما تكشف عن مشكلة أكبر تحتاج إلى عالجھا بشكل منفصل.     

 إذا تأكدت من فھم الطالب، ادعھم للقیام باآلتي: •

التي یمكن أن تتم في البیئة المباشرة، على سبیل المثال، الزوایا التي تتكون من النوافذ المفتوحة أو الزوایا ربط مھاراتھم باالستقصاءات  -
 التي یمكن رؤیتھا في صور الغرفة الصفیة أو الدیكورات.      

  لھذا التشابھ.   ، وإعطاء أسباب منطقیةتحدید الزوایا المتشابھةرسم ستة خطوط تتقاطع معًا بشكل عشوائي و -
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  ملخص النقاط الرئیسیة

للتدریس  مھًماالتدریس والتقویم والذي یعد طرق سوف تساعدك النقاط الواردة أدناه على تحقیق التناسق بین المنھج الدراسي وعلم 
  والتعلم الفعال:

التقدم الذي یحققھ الطالب في التعلم فھو یشرك یعد التقویم التكویني عملیة متواصلة من التقویم والتقییم والتغذیة الراجعة بشأن  •
  الطالب في عملیة تعلمھم ویطلعھم على التعلم المستقبلي.

یمكنك استخدام عبارات "أستطیع" لمساعدتك على تقویم الطالب إزاء األھداف التعلیمیّة خالل األنشطة التعلیمیة والتدریسیة  •
 الیومیة.

إن مشاركة عبارات "أستطیع" المألوفة للطالب مع الطالب یجعلھم على وعي بما یھدفون إلیھ. كما أنھ یشركھم في عملیة تعلمھم  •
  . التقویم الذاتي وتقویم األقرانالخاصة، وال سیما عندما یتم تشجیعھم على استخدام 

األسئلة والمناقشة مع الطالب والمالحظة أموًرا فعالة بصورة یعد طرح  للتقویم.یوجد العدید من التقنیات التي یمكنك استخدامھا  •
  خاصة.

  الخطوات التالیة التي یجب اتخاذھا خالل الدرس الحالي والدروس الالحقة. یحددالطالب تقییمك یحدد احتیاجات  •

أو  لتحسین أدائھمم بھ اآلن وما یحتاجون للقیا أنجزوه بشكل جیدتعد التغذیة الراجعة الفعالة بناًءة وتساعد الطالب على معرفة  •
   .ھمتحقیق تقدمل

  المصطلحات الرئیسیة معجم

ف على ما ت –التقویم    ھ الطالب ملععملیة التعرُّ

  المعرفة والفھم والمھارات المطلوبة – المنھج الدراسي

لمعرفة ما إذا كان الطالب حققوا أو یحققون تقدًما تجاه  الغرفة الصفیةالتقییم الیومي الذي تستخدمھ في  – التقویم التكویني
  الھدف/األھداف التعلیمیّة. ویتكون التقویم التكویني من عنصرین رئیسیین ھما:

من  الطالبالذي یطلعنا على الخطوات التالیة لتمكین  األقرانتقویم التقییم الذاتي أو  التقویم أوعلى اقرارات بناءً  اتخاذ-التقییم  •
  إحراز تقدم.

   لتحسین أدائھم البناء مع الطالب بشأن ما یحتاجون إلى القیام بھ التواصل-التغذیة الراجعة  •

  عن شيء ما من المتوقع أن یعرفھ الطالب ویفھمونھ أو یتمكنون من القیام بھ عبارة – ھدف التعلم

  الطرق التي تستخدمھا للمساعدة في حدوث عملیة التعلُّم – علم طرق التدریس

  التفكیر في عمل شخص آخر وتقدیم اقتراحات بشأن كیف یمكنھ تحسینھ – األقرانتقویم 

  التفكیر في عملك الخاص أو التقدم والتفكیر في كیفیة التحسین – التقویم الذاتي

  واضحة بشأن ما ترید من الطالب إنجازهعبارات  –عبارات "أستطیع" أو  معاییر النجاح

  .رة التعلم لتلخیص ما حققھ الطالبیم المستخدم في نھایة فتوالتق – یم الختاميوالتق
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 م٢٠١٩ سبتمربطبعة جتريبية 

 

  وثيقة تقويم تعلم الطلبة
  مادة الرياضيات

 )٨-٥للصفوف (



     ٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  جدول احملتويات

  
  

 الصفحة  املوضوع
  ٣ أدوات التقويم املستمر  :أوال
  ٣  : تقويم األهداف التعليمية يف املنهج احللزوني١-١
  ١٥ بأدوات التقويم املستمر يف مادة الرياضيات. : التعريف٢-١

  ١٥ الشفوية   : األعمال١-٢-١
  ٢٠ القصرية: األسئلة ٢-٢-١
  ٢١ املنزلية: الواجبات ٣-٢-١
  ٢٣ : املشروع٤-٢-١
  ٢٦  : االختبارات القصرية٥-٢-١

  ٢٦ : املواصفات الفنية لالختبار القصري١-٥-٢-١
  ٢٩ : توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمر٣-١
  ٣٠  .يووضع الدرجات يف التقويم املستمر اخلتام املفردات أنواع: ٤-١

  ٥١ ملادة الرياضيات  عناصر التقويم :ثانيا
  ٥١  عناصر التقويم ١-٢     
  ٥٥  : مستوى الطلب٢-٢     

  ٥٥ : األنشطة واألساليب٣-٢    
  ٥٦ )٨- ٥درجات أدوات التقويم اخلتامي للصفوف( لجداو ثالثًا:
  ٥٨ )٨ -٥تمارة رصد الدرجات للصفوف ( : اسرابعا

  ٦٠ )٨- ٥ ( االمتحانية للصفوف: مواصفات األوراق خامسا
  ٦٣  : مراحل وخطوات التقويم املستمر سادسا



     ٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

   أدوات التقويم املستمر : أوالً
  التعليمية يف املنهج احللزوني تقويم األهداف: ١-١
  أ: رموز األهداف-١-١

 ويوفر الفصل الثاني األهداف التعليمية اليت هلا .يتضمن دليل املعلم مجيع األهداف اليت ينبغي تعلمها يف كل درس 
اليسار لليمني  منيقرأ رمزا  مادة الرياضياتيف يعطى كل هدف ، وإىل اجلانب العبارات اخلاصة هباأستطيع"  "  عبارات

  :اآلتيعلى النحو 
  

يف الرياضيات هو اهلدف السابع   5Nc7اهلدف  احملاور واحملاور الفرعية ورموزها فمثال اآلتيويوضح اجلدول 
  احلسابات.احملور الفرعي يف حمور األعداد يف  اخلامسيف الصف 

  
  

  الصف  احملور  احملور الفرعي   رقم اهلدف

 اخلامس والسادس الصفني

 Nاألعداد 

Number 

 Numbers and the number system  Nn                   األعداد ونظام العد

 Calculation  Nc                                                                       الحسابات 

  Gالھندسة 

Geometry  

  Shapes and geometric reasoning  Gs         واالستدالل الھندسي األشكال

 Position and movement  Gp                                         والحركةالمكان 

  Mالقیاس 

Measure  

 Money  Mm                                                                                     النقود

 Length, mass and capacity  Ml                            الطول والكتلة والسعة 

 Time  Mt                                                                                        الوقت 

 Area and perimeter  Ma                                              المساحة والمحیط

  Dمعالجة البیانات 

Handling data 

  تنظیم وتصنیف وعرض البیانات
Organising, categorising and representing data 

Dh 

 Probability  Db                                                                      االحتماالت



     ٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
  

  
  

 P حل املشكالت
 

Problem 
solving 

 والمھارات في حل المشكالت الریاضیةاستخدام التقنیات 
Using techniques and skills in solving mathematical problems 

Pt 

 استخدام الفھم واالستراتیجیات في حل المشكالت
Using understanding and strategies in solving problems          

Ps 

 

 السابع  والثامن الصفني

 Nاألعداد 

Number 

 Integers, powers and roots             الصحیحة والقوى والجذوراألعداد 
 

Ni 

 Place value, ordering and rounding          القیم المكانیة والترتیب والتقریب
 

Np 

 الكسور والكسور العشریة والنسب المئویة والنسب والتناسب
Fractions, decimals, percentages, ratio and proportion Nf 

 Calculation Nc                                                                                   الحسابات

 Aالجبر 
 

Algebra 

 Expressions, equations and formulae Aeالتعبیرات والمعادالت والصیغ         

 Sequences, functions and graphs Asالمتتالیات والدوال والرسوم                    

 Gالھندسة 
 

Geometry 

 Shapes and geometric reasoning Gs                    واالستدالل الھندسي األشكال

 Position and movement Gp                                                   المكان والحركة

 Mالقیاس 

Measure 

 Length, mass and capacity                                     الطول والكتلة والسعة 
 

Ml 

 Time and rates of change ومعدل التغیر                                      الوقت 
 

Mt 

 Area, perimeter and volumeوالحجم                                 المساحة والمحیط
 

Ma 

 Dمعالجة البیانات 

 

Handling 
data 

 Planning and collecting data Dcالتخطیط وتجمیع البیانات                                

 Processing and presenting data Dpمعالجة البیانات وعرضھا                          

 Interpreting and discussing results Diتفسیر النتائج ومناقشتھا                      

 Probability Db                                                                                االحتماالت
 



     ٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

البسيطة يف حل  بالتقنياتPt  الرياضيةاستخدام التقنيات واملهارات يف حل املشكالت أهداف وترتبط 
املشكالت مثل خوارزميات احلساب كالضرب األفقي والعمودي، والتنصيف واملضاعفة، بينما ترتبط أهداف 

ل املشكالت مثل استخدام ح تسرتاتيجيااب Ps ذات الرمزاستخدام الفهم واالسرتاتيجيات يف حل املشكالت 
  اجلداول واألمثلة واملخططات. 

  ب: التقدم يف تعلم األهداف يف املنهج احللزوني-١-١
فور اكتمال تعلم   أو بعد جزء من املقررواليت يرصد هلا درجات) لتنفيذها (املستمر اخلتامي  التقويم صممت أدوات

 مناسب ويف أي حمتوىخمطط له  يف أي وقت  ، وتؤدىهناية تكرارها يف الفصل الدراسييف أو  جمموعة من األهداف
ا يكوناألخذ يف االعتبار أن تقويم  للمنهج، مع عقب حصــــوهلم على الفرص الكافية لتلقي املعلومات  الطلبة ختامي
يف هناية تكررها يف كل فصــل دراســي نظرا لتوزيع يف الفصــل الدراســي أو  والفهماملعرفة  واكتمال أهداف ،الضــرورية

األهداف بطريقة حلزونية خالل العام الدراســــي، وأن يتم تقويم هذه األهداف يف ســــياق أهداف حل املشــــكالت 
عبارات أســــتطيع والدليل اإلرشــــادي ألخذ ب والثالث الثانيفصــــلني يف الا يف الدروس. وميكن االســــتعانة املقابلة هل

املنهج احللزوني واتســـاق تطور  اآلتيويوضـــح الشـــكل  صـــورة واضـــحة عما يســـتطيع الطالب إجنازه لكل هدف.
واهلندسة ومعاجلة  والقياسالعد،  (حملاور األعداد ونظام املعرفة والفهم يف أهدافأهداف حل املشكالت مع التقدم 

  ).البيانات
  
  
 

  
  
  

  التقدم يف تعلم األهداف يف املنهج احللزوين :أ-١-١ شكل                                                 

 الزمن 
(في العام الدراسي الواحد، 

 أو األعوام المتتالیة)

 معالجة البیانات القیاس الھندسة الجبر /األعداد



     ٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
املعرفة والفهم يف أهداف  ألحد للصــــف اخلامس املعلم طالبه مبفردة يف االختبار القصــــري الثاني مقيأن يولذلك ميكن 

 ٢٥و ١٠و ٥ ومضــــاعفات والزوجية الفردية األعداد إىل يتعرف :5Nn13مثلًا أي من اهلدفني (الدرس العاشــــر 
 الزوجية األعداد ومضــــاعفات اجلمع عمليات حول عامة عبارات يكون 5Nn14 ، ١٠٠٠ وحتى ١٠٠و ٥٠و

سياق هدف حل املشكالت والفردية صحة عبارة عامة بسيطة عن طريق إجياد أمثلة تتوافق  5Ps8() يف  يتحرى 
  .)أو ال تتوافق معها، على سبيل املثال، جمموع ثالثة أعداد كاملة متتالية دائما ما يكون من مضاعفات الثالثة

، حبيث ميكن أن يتم ف حل املشكالتيوضح طريقة قياس أهداف املعرفة والفهم يف سياق أحد أهدا اآلتيوالشكل 
  .اهلندسة يف سياق هدف حل مشكالت حمدد األعداد أووضع هدف مثال من أهداف 

  
  
  

  املعرفة والفهم يف سياق أحد أهداف حل املشكالتطريقة قياس أهداف :  ب-١-١ شكل
  

، لالفص وامتحان هنايةالقصري  اإلجابة لالختبارولذلك بالرغم من أنه ال حتدد رموز أهداف حل املشكالت يف منوذج 
وال حتدد مواصــــفات أدوات التقويم عموما جمموع درجات هذه األهداف، إال أنه البد من قياســــها بوضــــع أهداف 

  والفهم ضمن سياق هذه األهداف. املعرفة 
  

م وال تقي امازال تعلمها يف الفصل الدراسي مستمر واليتأهداف املعرفة والفهم  ة التاليومفاتيح الرموز ويوضح الشكل 
مها ياألهداف اليت ميكن تقيكذلك  وبصــــورة هنائية أي ال يرصــــد هلا درجات يف تلك الدروس وتقيم تكوينيا فقط، 

م ي، ويســتدل بعبارات أســتطيع عند تقي٢-١البند وذلك باســتخدام أدوات التقويم يف  )درجات هلارصــد (ختاميا 
كما توضــح رموز وألوان  رها يف كل فصــل دراســي،اهناية تكروالفهم املكتملة (هبا خط قطري) أو يف املعرفة  أهداف

  األهداف يف االمتحان الفصلي.

أھداف المعرفة 
 والفھم

مفردات تقیس أھداف محددة من 
سیاق  والفھم فيأھداف المعرفة 

 ھدف حل المشكالت

 شكالتمحل  هدف



     ٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  

 لألهداف املستمر تعلمها واملكتملة وعبارات أستطيعمفتاح رموز األلوان 

  
  

   
  

  
  
  

  

  
  

  األلوان يف امتحان هناية الفصلمفتاح رموز 
  .نھایة فصل دراسي امتحانھدف مقسم إلى فرعین، ویقیم فرع واحد في كل  ص
.ھدف یقیم في امتحان نھایة الفصل األول ز  
.ھدف یقیم في امتحان نھایة الفصل الثاني خ  
نھایة الفصل األول أو الثاني. امتحانستراتیجیات ذھنیة یقیم في اھدف  ب  
یمھ یال یقیم في امتحان نھایة الفصل الدراسي ویمكن تق ستراتیجیات ذھنیةاھدف  ح  

 باستخدام أدوات التقویم األخرى. 

  

الدرس، أستطيع يف هذا  ةعبار م اهلدف ختامًيا تقيّ  تقييموعند  ،هدف مكتمل تعلمه وله عبارة أستطيع يف هذا الدرس
 .الفصل الدراسيالدروس السابقة يف السابقة لنفس اهلدف يف  والعبارات

يف الدروس الالحقة يف العام الدراسي، وله عبارة أستطيع يف هذا الدرس، وعند تقييمه ختامًيا  تعلمه مستمرهدف 
 .الفصل الدراسيالدروس السابقة يف ف يف السابقة لنفس اهلد الدرس، والعباراتأستطيع يف هذا  ةعبار  تقيم

مكو�ت اهلدف يف هذا  ماهلدف ختامًيا تقيّ  تقييموعند  ،عبارة أستطيع يف هذا الدرسيس له هدف مكتمل تعلمه ول
 .الفصل الدراسيالدروس السابقة يف أستطيع السابقة لنفس اهلدف يف  الدرس واملكو�ت السابقة وعبارة

اهلدف  تقييمعبارة أستطيع يف هذا الدرس وعند يس له وليف الدروس الالحقة يف العام الدراسي،  تعلمه مستمرهدف 
الدروس أستطيع السابقة لنفس اهلدف يف  مكو�ت اهلدف يف هذا الدرس واملكو�ت السابقة وعبارة ختامًيا تقيم
 .الفصل الدراسيالسابقة يف 

 
 



 

     ٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدرسالدرساألسابیعالفصلالصف

زززززززز
5Nn25Nn65Nn85Nn15Nn35Nn55Nn125Nn13

زبح
5Nc85Nc105Nc18

ززززبخززز
5Nc225Nc255Nc265Nc27   5Nc35Nc55Nc205Nc215Nc23

بززبز
5Nc45Nc55Nc65Nn135Nc7
زصصز

5Gs15Gs25Gs45Gs5
خصز

5Gp15Gp25Gp3
خخخززخ

5Ml15Ml25Ml35Ml45Ml55Ml6 
خخززز

5Mt15Mt25Mt35Mt45Mt5
خزخ

5Ma15Ma25Ml7
زززززززز

5Nn15Nn35Nn55Nn95Nn105Nn125Nn135Nn14
ززز

5Nn45Nn75Nn11
ببحححببببب

5Nc15Nc25Nc35Nc75Nc125Nc135Nc145Nc155Nc165Nc17
خزحبحح

5Nc85Nc95Nc10 5Nc115Nc185Nc19
ززز

5Nc205Nc215Nc23

9

9

13- 1210

11

12

11

14

14

10

األھداف التي یمكن تقیمھا ختامیًا في الدروس المقابلة لھا

1

2

3

4

13

14

8

12

13

13

س
خام

ال

8

9

7

ول
األ

2 -1

5

6

7

أھداف ال تقیم ختامیًا في الدروس المقابلة لھا 

1

5

9 -86

15

11

8 -7

6 -5

10

3 -22

5 -33

16

4



 

     ٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدرسالدرساألسابیعالفصلالصف
خخ

5Dh15Dh2
خ

5Db1
خخ

5Dh35Dh4
خ

5Dh5
خخخززخخ

5Ml75Ml15Ml25Ml35Ml45Ml55Ml6 
خخخزز

5Mt15Mt25Mt45Mt55Mt6
خزخ

5Ma15Ma25Ma3
ببحححبحح

5Nc95Nc115Nc125Nc135Nc145Nc155Nc165Nc17
ببززز

5Nn45Nn75Nn115Nc15Nc2
خخخخخخ

5Nn155Nn165Nn175Nn195Nn205Nn18
خخخخ

5Nn185Nc195Nc245Nc27   
خخ

5Nn215Nn22
خخ

5Gs65Gs7
صخصز

5Gs15Gs25Gs35Gs4
خصز

5Gp15Gp25Gp3
خخخززخ

5Ml15Ml25Ml35Ml45Ml55Ml6 
خخخززز

5Mt15Mt25Mt35Mt45Mt55Mt6
خزخ

5Ma15Ma25Ma3

15

األھداف التي یمكن تقیمھا ختامیًا في الدروس المقابلة لھا

13

32 14

115

23

24

25

26

27

أھداف ال تقیم ختامیًا في الدروس المقابلة لھا 

27

28

21

22

23

24

16

17

30

31

25

16

18

28

18

19

20

21

22

31

32

26

17

س
خام

ال

29

30

3

ني
لثا
ل ا
ص
الف

10

9 -8

12- 11

6

8- 7

13

14

10

29

6

3

5

2

419

420



 

     ١٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

الدرسالدرساألسابیعالفصلالصف

ززززززز
6Nn106Nn26Nn36Nn86Nn11 6Nn126Nn13

ززززز
6Nn66Nn76Nn176Nn186Nn19
ززززز

6Nn46Nc86Nc146Nc156Nc16
خززبزخ

6Nn1 6Nn156Nc16Nc106Nc116Nc19 
زخصزخ

6Nn166Ml16Ml26Ml36Ml4
ززخخخخص

6Mt16Mt26Mt36Mt46Mt56Mt66Mt7
خزز

6Ma16Ma26Ma3
ززخخ

6Gs16Gs26Gs36Gs4
خز

6Gs56Gs6
خز

6Gp16Gp2
ززززز

6Nn86Nn126Nn136Nn206Nn11 
ززحببززخز

6Nn36Nn56Nn146Nn96Nc16Nc26Nc96Nc116Nc12
زز

6Nn116Nc13
زخززززحزححزز

6Nn66Nn76Nc46Nc66Nc11  6Nc5  6Nc86Nc146Nc156Nc166Nc176Nc22
خززبزز

6Nn26Nn46Nc36Nc106Nc186Nc19
زززز

6Nn156Nn176Nn186Nn19

14

15

أھداف ال تقیم ختامیًا في الدروس المقابلة لھا 

15

14

1616

7

8- 788

13

12 -111212

9

األھداف التي یمكن تقیمھا ختامیًا في الدروس المقابلة لھا

22

3

16

33

89 س
ساد

ال
ول
األ

11

44

67

4

555

666

1

2

14

16- 15

1313

10- 91010

1111 11- 10



 

     ١١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدرسالدرساألسابیعالفصلالصف

زخصز
6Ml16Ml26Ml36Ml4

خززخخخص
6Mt16Mt26Mt36Mt56Mt66Mt76Mt8

خزز
6Ma16Ma26Ma3

خ
6Dh1
خخخ

6Dh26Dh36Dh4

6Db1
خززززخخ

6Nn16Nn56Nn96Nn116Nn146Nn206Nn16
حححححببب

6Nc16Nc26Nc36Nc46Nc56Nc66Nc96Nc7
زز

6Nc126Nc13
زخخخخ

6Nc176Nc196Nc206Nc216Nc22
خخخخخ

6Nn216Nn226Nn246Nn256Nn26
خخخخ

6Nn236Nn276Nn286Nn29
خ

6Nn30
خزخصزخ

6Nn166Ml16Ml26Ml36Ml46Ml5
خززخخ

6Mt46Mt56Mt66Mt76Mt8
خززح

6Nc76Ma16Ma26Ma3
ززخ

6Gs26Gs36Gs4
خزخ

6Gs16Gp16Gp2
خز

6Gs56Gs6

30

33

34

31

32

25

26

35

29

أھداف ال تقیم ختامیًا في الدروس المقابلة لھا 

320

26

20

24

11- 1030

5

13- 12

9

األھداف التي یمكن تقیمھا ختامیًا في الدروس المقابلة لھا

33

14 -1334

1131

1232

1029

س
ساد

ال
ني
لثا
ل ا
ص
الف

11717

21818

21919

42121

52222

6

1435

2323

624

2828

82727

25

7



 

     ١٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األلوان والرموز بناء على مصفوفة املدى والتتابع للفصل الثاني.قد يتم تعديل يف 

الدرسالدرساألسابیعالفصلالصف

ززززززز
7Ni17Ni27Ni37Nc67Nc87Nc17Nc2
زززززززز

7Ae17Ae27Ae37Ae47Ae57Ae67Ae77Ae8
ززززززز

7Np17Np27Np37Nc37Nc117Nc127Nc13
زز

7Nc107Ml1
زززززز

7Gs17Gs37Gs47Gs57Gs67Gs10
ززززززززز

7Nf37Nf47Nf57Nc27Nc147Nc157Nf17Nf67Nc5
زززز

7Ml17Ma17Ma27Ma3
ززززززززز

7Nf17Nf27Nf67Nf77Nf87Nf107Nc17Nc47Nc5

7

22

7 - 533

ابع
لس
ا

ول
األ

األھداف التي یمكن تقیمھا ختامیًا في الدروس المقابلة لھا

2 - 11

4

9 - 855

11 - 966

1

4 - 3

15

74

13 - 117

أھداف ال تقیم ختامیًا في الدروس المقابلة لھا 

14 - 1388



 

     ١٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  قد يتم تعديل يف األلوان والرموز بناء على مصفوفة املدى والتتابع للفصل الثاني.

الدرسالدرساألسابیعالفصلالصف

زززز
8Ni18Ni28Ni38Nc4
ززززززز

8Np18Np28Nc38Nc58Nc68Nc18Nc2
ززز

8Gs18Gs28Gs3
زززز

8Nf18Nf28Nc18Nc2
ززززززززز

8Ae18Ae28Ae38Ae48Ae58Ae68Ae78Ae88Ae11
ززز

8Ma18Ma28Ma3
ززززز

8Db18Db28Db38Db48Nc2
ززز

8Nf38Nf48Nc1

1

3 - 222

5 - 433

األھداف التي یمكن تقیمھا ختامیًا في الدروس المقابلة لھا

من
الثا

ول
األ

2 - 11

6 - 54

12 - 117

15

4

11 - 1066

9 - 755

7

14 - 1388

أھداف ال تقیم ختامیًا في الدروس المقابلة لھا 



 

     ١٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  والطرق الذهنية املتضمنة يف األهداف األخرىج: أهداف اإلسرتاتيجيات الذهنية -١-١
، 5Nc1-5Nc17أهداف احملور الفرعي احلسابات تقسم إىل أهداف إسرتاتيجيات ذهنية (يف الصف اخلامس 

وقد حتتوي أهداف  ، ضـــرب وقســـمةأهداف مجع وطرح ، وأهداف ) و 6Nc1-6Nc10الصـــف الســـادس 
وألمهية إســـرتاتيجيات احلســـاب  ، رب على طرق ذهنية باإلضـــافة إىل طرق كتابيةضـــاجلمع والطرح والقســـمة وال

وحيتفظ به يف كل فصل دراسي  الذهين يف الرياضيات فقد مت وضع اختبار لإلسرتاتيجيات الذهنية يطبق مرة واحدة
   .يف ملف الطالب

  
  
  طيعتس: طرق تفعيل عبارات أد-١-١

قدمها الدليل االرشادي، ولكن يفضل أن يتم تفعيلها بإلصاقها جبانب  كماميكن تفعيل "عبارات أستطيع" بعدة طرق 
لذي يقيم التمرين النهائي  ا مع تصــــحيح املعلم  يف دفرت الطالب ، حبيث تظهر العبارة وتقييم الطالب العبارة)(ا ذاتي

  تفعيل عبارة أستطيع.للتمرين. ويوضح الشكل التايل طرق 
  
  
  
  
  
  
  
  

عرضها على 
السبورة والتحدث 
عنها مع الطلبة 
في بداية الدرس 

 أو الحصة.

إلصاقها في دفتر 
الطالب، مع ترك 
مساحة ليضع 
الطالب تقيمه 
 باللون أو الوجوه

 جميع العبارات في نهاية الدفتر

في نهاية كل درس  التمرينمع أو 
 بمجموعة حصص

 نهاية كل درس بمجموعة حصصأو 



 

     ١٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  : التعريف بأدوات التقويم املستمر يف مادة الرياضيات.٢-١
  
       

  
  
  
  

                                           

  

الدراســـي باألدوات اليت ســـوف تســـتخدم جلمع املعلومات حول املعارف  الفصـــلبداية  من الطلبةوهنا جيب تعريف 
تحدد درجة ســومعايري التقويم اليت  ،واملهارات املتوقع منهم اكتســاهبا خالل دراســتهم للمقرر الدراســي يف كل صــف

كل أداة لتحقيق الغرض  جنازهم للمخرجات التعليمية من خالل   ،للتقويم )البنائي(أو التكويين  (اخلتامي)التجميعيإ
التعليمية)  األهداف (جيب على املعلم أن خيطط ختطيطًا شــــامال عند تطبيقه لألدوات حبيث يراعي املخرجات و
بالتقويم  للتقنياتوميكن الرجوع ، لكل أداة مرات التقويموعدد  )املعرفيةملســــتويات ا ( عناصــــر التقويمو اخلاصــــة 

ــادي، بينما يوضــح الفصــل اخلامس   أدوات التقويم لبعضأمثلة توضــيحية التكويين يف الفصــل الثالث يف الدليل اإلرش
باســتخدام أدوات  الرياضــياتمادة يف  طلبتهويقوم املعلم  طلبته،ليســرتشــد هبا املعلم ال ليطبقها بعينها على  اخلتامي

  ية:آلتاعرب األدوات ي التقويم اخلتام يفالطلبة متنوعة يف التقويم التكويين بصورة مستمرة، بينما يتم تقويم 
  
  :Oral workالشفوية  : األعمال١-٢-١
إىل  الطالب،اليت من خالهلا تساعد على تنمية القدرة التعبريية عند ة هجواملطرق التفكري اجلماعي  إحدىهي و

  .اآلخرواحرتام الرأي اإلصغاء واحلوار وإبداء الرأي على قدرة الجانب الثقة بالنفس و
  

 )٨- ٥أدوات التقومي املستخدمة يف الصفوف ( ):١-٢شكل (

أدوات التقویم المستمر

امتحان نھایة 
الفصل الدراسي المشروع الواجبات 

المنزلیة
االختبارات 
القصیرة

األسئلة 
القصیرة

األعمال 
الشفویة



 

     ١٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

خمتلفة للحصول على استجابات شفهية من الطلبة حول قضية أو موضوع  تعليمية تعلميةمواقف ويتم تطبيقها من خالل 
وزميله  الطالببني  الطلبة أوأو بني املعلم وجمموعة من  املعلم والطالب(إما بني  أكثربني طرفني أو  ذلك  ما، وعادة ما يتم

  .)الطلبةوجمموعة من  الطالبأو بني 
  والعرض، واختبار اإلسرتاتيجيات الذهنية:تتكون األعمال الشفوية من احلوار 

  
  احلوار والعرض.: أ-١-٢-١

  :عند تنفيذ احلوار والعرض التالية الضوابط تراعى
بعض األحيان أهداف املعرفة والفهم يف سياق حل  ضمنيت( يس خمرجات أو أهداف املنهج الدراسييق •

  .   املشكالت
  ضمن األسئلة القصرية الشفوية واليت تتطلب إجابة حمددة وسريعة.يتقد  •
    .)للحصةون يف اجلو الطبيعي يك (ون مصاحبا للممارسات التدريسية اليومية يك •
  أو الفكرة من طالب إىل طالب آخر.  ميكن أن يطرح السؤال •
 ميكن أن تستهدف يف كل مرة فئة حمددة من طالب الفصل. •

 تغذية راجعة. الطالب إعطاء •

 املختلفة ومراعاة الفروق الفردية. عناصر التقويممراعاة  •

يت ميكن لمن اسرتاتيجيات التقويم وتقنياته وا امن هذه الوثيقة مزيد الثالثالفصل  يفاإلرشادي دليل الويوفر 
  يف احلوار الشفوي. استخدامها

  

ملوضوع ما، ومن  أو شرحبأنه تقديم كالم معد أو شرح ملصق أو عرض فكرة  ١يعرف العرض الشفوي/ التقديم
  :يأتيأمثلة العرض الشفوي ما 

 

يف مادة الرياضيات للصف السادس األساسي (الطبعة التجريبية  يم ). دليل املعلم يف التقو٢٠٠٢وزارة الرتبية والتعليم. ( ١
 األوىل). مسقط، سلطنة عمان: وزارة الرتبية والتعليم، دائرة مناهج العلوم والرياضيات.

 



 

     ١٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

الصف كيفية  لزمالئه يفليوضح  )أداة /لصق/ لوحةمب االستعانةشفويا (مع إمكانية  الطالب) ميكن أن يشرح أحد ١
  قياس زاوية ما.

  ) ميكن أن يشرح أحد الطالب بعض الطرق إلجياد الطول الكلي ملبنى املدرسة.٢
  ئه.، ويعرضها أمام زمالاويرتبها تصاعديالصحف لبعض الكسور العشرية ) ميكن أن جيمع الطالب بيانات من ٣
وميكن  ،مبثال أو مثالنيذلك ) ميكن أن يشرح الطالب لزمالئه طريقة قسمة كسر ما على عدد صحيح مع توضيح ٤

  .همبلصق يف عرض يستعني الطالبأن 
  .للصفني اخلامس والسادس للعرض" يف دليل املعلم ةنظر إىل "فرصاملزيد من األمثلة مالحظة: 

(وال داة هذه األباستخدام  الطلبةأداء نح درجة ملكنموذج  يباملعيار اآلتاالستعانة  املعلمة/أخيت  املعلموميكنك أخي 
  :مينع من أن تقوم بإعداد معيار آخر مبا تراه مناسبا لتحقق من خالله املعيارية واملنهجية يف الدرجات املمنوحة)

  الوصف  التدر�ج  الدرجة

  دائماً  ٥
والمصطلحات الر�اض�ة والعلم�ة للتعبیر عن �ستخدم الرموز  •

 أف�اره/مشار�اته/إجا�اته   بدقة.
  مشار�ات/إجا�ات مترا�طة وواضحة إلى زمالئه ومعلمه./ا و�عرض أف�ارً  •
  و�تت�ع أف�ار/طرق حل/ إجا�ات/ مناقشات زمالئه و�قومها. •
على (مع األخذ في االعت�ار أهم�ة التر�یز  و�عطي إجا�ات دق�قة على األسئلة •

 .الثالثة عناصر التقو�مفي جم�ع  أهداف اإلستراتیج�ات الذهن�ة)

  غالً�ا  ٤

  أح�اًنا  ٣

  قل�ًال   ٢

  نادًرا ١

  أبًدا ال ٠

  :على اءااحلوار والعرض منها منح الدرجات بن باستخدامم الطلبة يتقيوتوجد العديد من املمارسات اخلاطئة يف 
  .غرفة الصفسلوك الطالب يف  •
 عمال الكتابية كتنظيم الدفرت أو إعداد وسائل تعليمية أو حل الواجبات.األ •

 .حضوره وغيابه عن املدرسة •

  
  



 

     ١٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

اكتمال رصــد  ومواضــع للصــف الســابعتوزيع األعمال الشــفوية على طول الفصــل الدراســي  التايلالشــكل ويوضــح 
  الدرجات (حتبري) بعد عملية مجع البيانات حول أداء الطالب ووضع درجات وتعديلها.

  
  
    
  
  
  
  
   اختبار االسرتاتيجيات الذهنية :ب -١-٢-١

نظرا ألمهية االســـرتاتيجيات الذهنية فقد مت وضـــع درجات خاصـــة لتقويم أهداف هذه االســـرتاتيجيات من خالل 
ترصد درجاته يف الصفني اخلامس والسادس، أما يف الصفني السابع والثامن فيخترب الطلبة بدون أن ترصد له اختبار 

  أي درجات.
هداف املوضـــحة رموزها يف اجلدول الالحق واليت تركز على قدرة الطلبة األيقيس اختبار االســـرتاتيجيات الذهنية 

مفردات كل مفردة من نصــــف درجة   ١٠دقائق، ويتكون من  ١٠-٧على أداء احلســــابات ذهنيا، مدة االختبار من
باستخدام أي أدوات مثل األدوات اهلندسية  ومقسمة على جمموعتني بينهما وقت انتظار دقيقة، وال يسمح للطالب

مفردة  كل يقرأ املعلم أن  ىواحلاســبة أو أوراق إضــافية، وكذلك ال يســمح للطلبة طرح األســئلة أثناء االختبار. وعل
  ثانية) قبل أن ينتقل للمفردة التالية. ٢٠مرتني على الطلبة ثم ينتظر الوقت احملدد لكل مفردة (

  
  
  
  

 األول للصف السابع   دراسيال لألعمال الشفوية للفصل توضيحي ): خمططأ-١-٢-١شكل (

الرصد املبدئي  
للحوار والعرض 

ومجع املالحظات 
 حوهلا

 

 الفصل الدراسي

درجة ) ٢رصد (
) درجة ١رصد ( احلوار والعرض

 احلوار والعرض



 

     ١٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

ســـرتاتيجيات الذهنية أو األهداف اليت حتتوي على طرق ذهنية و اليت يقيســـها رموز أهداف اال التايل اجلدولويبني 
  هذا النوع من االختبارات.

 الھدف  الصف
٥  
  
  

 استراتیجیات ذھنیة
5Nc1 5Nc2 5Nc3 5Nc4 5Nc5 5Nc6 5Nc7 5Nc8 5Nc9 5Nc10 
5Nc11 5Nc12 5Nc13 5Nc14 5Nc15 5Nc16 5Nc17    

        5Nc22 5Nc25 5Nc26 یتضمن طرق ذھنیة
 6Nc1 6Nc2 6Nc3 6Nc4 6Nc5 6Nc6 6Nc7 6Nc8 6Nc9 6Nc10 استراتیجیات ذھنیة ٦

                 6Nc11  6Nc12  یتضمن طرق ذھنیة
  7Nc1  7Nc2  7Nc3  7Nc4  7Nc5  7Nc6    7Nc8  7Nc9  7Nc10  استراتیجیات ذھنیة  ٧

                      
              8Nc1  8Nc2  8Nc3  8Nc4  استراتیجیات ذھنیة  ٨

                      

  
ســــرتاتيجيات الذهنية أثناء الدروس بنفس أســــلوب ويوضــــح الشــــكل التايل عملية إعطاء الطلبة مفردات تقوم اال

يف تقويم األقران كذلك ، فعل ن جزء من التقويم من أجل التعلم وميكن أن ياختبار االســــرتاتيجيات الذهنية حبيث يكو
ل مرة ثم يزيد عدد املفردات إىل أن تصل إىل عشر مفردات بنهاية الفصل  وعلى املعلم أن يبدأ مبفردة أو مفردتني فقط كُ

فردات البســـيطة يف ممارســـاته الدراســـي وقبل اختبار االســـرتاتيجيات الذهنية،  وعليه كذلك أن يتدرج  بالبدء بامل
ويهدف  ،األوىل للتطبيق ســـنواهتماألوىل، وهبذه الطريقة يكون الطلبة جاهزين هلذا النوع من االختبارات خاصـــة يف 

اختبار االســــرتاتيجيات الذهنية إىل زيادة االهتمام باحلســــاب الذهين بالدرجة األوىل كممارســــة إىل جانب تقويم 
  أهداف تعليمية حمددة.  

  
  
    
  

  

  
  
  

 الذهنية تكوينًيا وختامًيا   تتقومي االسرتاتيجيا): خمطط ب-١-٢-١شكل (

إعطاء الطلبة مفردات  
اسرتاتيجيات ذهنية يف 

الدروس املناسبة 
 كتقومي تكويين. 

 الفصل الدراسي
 

اختبار اإلسرتاتيجيات 
 الذهنية



 

     ٢٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  الذهنية. تيوضح املخطط التايل عملية تنفيذ اختبار االسرتاتيجيا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اسي األول للصف اخلامس.: منوذج الختبار اإلسرتاتيجيات الذهنية للفصل الدر٣   ملحق 
  : ورقة املعلم.١-٣                                         
  : ورقة إجابة الطالب.٢-٣       
  : منوذج اإلجابة٣-٣      

  
تقويم تســتخدم أثناء احلصــة الدراســية للتأكد من اكتســاب  أداة ):Quizzes( القصــرية األســئلة :٢-٢-١

فرتة زمنية ال تتجاوز عشر  مفردات يف ٤ويتكون كل سؤال قصري ختامي من واملهارات الطالب للمعلومات واملعارف 
، ومتنوعة من حيث نوع املفردة ومســـتويات الصـــعوبة املختلفة) عناصـــر التقويمدقائق وتراعي املســـتويات املعرفية (

.وجييب عنها    الطالب كتابياً
  .الصف اخلامسيف  قصري منوذج لسؤال: ١-اخلامسالفصل  يف ويوضح امللحق مالحظة:

یعطى الطالب ورقة 
اإلجابة لیكتب اسمھ 

ویقرأ التعلیمات 
ویتفحص أماكن 
 إجابة المفردات.

یقرأ 
المعلم 

التعلیمات 
من ورقة 
 األسئلة

یقرأ المعلم تعلیمات 
المجموعة األولى من 

زمن األسئلة مع توضیح 
اإلجابة لكل مفردة في ھذه 
 المجموعة من ورقة األسئلة

یقرأ المعلم مفردات 
المجموعة األولى بحیث یقرأ 

كل مفردة مرتین ثم ینتظر 
ثانیة لیحل الطالب قبل  ٢٠

 أن یقرأ المفردة التالیة. 

یقرأ المعلم تعلیمات 
المجموعة الثانیة من ورقة 

األسئلة مع توضیح زمن 
مفردة في ھذه  اإلجابة لكل

 المجموعة من ورقة األسئلة.

یقرأ المعلم مفردات 
المجموعة الثانیة بحیث یقرأ 

كل مفردة مرتین ثم ینتظر 
ثانیة لیحل الطالب قبل  ٢٠

 أن یقرأ المفردة التالیة. 

یطلب من 
الطالب وضع 

القلم ویجمع 
 األوراق.

وقت 
انتظار 

دقیقة 
 واحدة



 

     ٢١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

يكون  التدريس والذيمن عملية  مسـتمرة كجزءبصـورة  القصـرية التكوينيةمن األسـئلة  عدديسـتخدم املعلم 
األســــئلة القصــــرية  هذهأهداف  حدألاملعلم طريقة تدريس  وتطوير ،الطالبمعارف ومهارات  تطوير وحتســــنيفيها 

(اليت ترصد هلا درجات) ة ختامية قصري ثالثة أسئلة، بينما يستخدم املعلم باالستفادة من التغذية الراجعة التكوينية
  حتصيل طالبه.لقياس التقدم يف يف الفصل الدراسي 

ستخدم يف األسئلة القصرية اخلتامية (اليت ترصد درجات هلا)   ) حبيث١-٤-١يف البند ( املفرداتأنواع وت
تعلّمها ) مكتملمعرفة وفهم قيس أهداف تمفردات  أربعدرجات) من هلا يتكون كل سؤال قصري ختامي (اليت ترصد 

 ))١٣- ٨(فحةص ختاميا  حسب الدروس اتقوميهوزيع األهداف اليت ميكن ت( الدراسي تكرارها يف الفصل  همنت أو
، ١، ٠ (الدرجات  إلجابتهم على كل مفردة بدون أنصــاف حســب الدرجة العظمى للمفردة الدرجات الطلبةومينح 

أن درجة الســــؤال القصــــري حبيث عدة أهداف)  مفردة تقيس توضــــع ال فقط ( اواحد امفردة تقيس هدفً ، وكل)٢
سم وال أدرجات ال جتز ٥الواحد  صعوبة وتوضح درجة كل مفردة  عدة مرات تُقَ ستوى ال وترتب املفردات حسب م
  وزيع األسئلة القصرية على الفصل الدراسي األول للصف اخلامس.خمطط ت اآلتيويوضح الشكل  .جبانبها

  
  
  
  

  
  
ممنهجــة وخمطط هلــا وموجهــة لتحقيق تعيينــات  هي ):Homework(املنزليــة : الواجبــات ٣-٢-١

م على أن يراعي املعل املنزل،من املقرر الدراســــي حيددها املعلم ويكلف الطالب بأدائها يف  أهداف وخمرجات معينة
يقوم بتصـــحيحها بدقة،  ، وأنومســـتويات الصـــعوبة) عناصـــر التقويم( طالب لكل ومناســـبتهاللطلبة الفروق الفردية 

   بأول. وتعريف كل طالب بأخطائه أوالً

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األسبوع

  األعداد وحل المشكالت الوحدة 
الھدسة 

  األعداد وحل المشكالت  القیاس و ...  و...

 الدراسي األوللفصل توضيحي لألسئلة القصرية للصف اخلامس ): خمطط ٢- ٢ -١شكل (

األسئلة القصرية  
 التكوينية

 الصف اخلامس الفصل الدراسي األول

 

سؤال 
 )١قصري(

سؤال 
 )٣قصري(

سؤال 
 )٢قصري(



 

     ٢٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

حة ئهطريقة أداله وأن تكون  اًجيب أن يكون الواجب املنزيل خمطط ل التعليمات اليت يقدمها للطالب من خال واضــــ
جب  بة مقدار الوا مدى مناســــ ته، وأن يكون املعلم، والبد أن يركز املعلم على دور الواجبات يف التعلم وعلى  لطلب

جب مرفقً ناء وتكوين وتعديل معارفه  اتصــــحيح الوا بة ليســــاعد الطالب يف ب بتغذية راجعة وتوجيهات مناســــ
  ومهاراته.

   
  
  
    
  

مبا (وال مينع من أن تقوم بإعداد معيار آخر هبذه األداة الطلبة أداء نح درجة كنموذج مل يباملعيار اآلتاالستعانة وميكن 
  تراه مناسبا لتحقق من خالله املعيارية واملنهجية يف الدرجات املمنوحة):

  الوصف  التدريج  الدرجة
بصحة ودقة وخطوات احلل مشروحة، ويستطيع إعادة بصفة مستمرة حيل الواجبات  •  دائماً ٥

 .حلها يف احلصة متى طلب منه ذلك

يستفيد من التغذية الراجعة على واجباته السابقة ويستطيع حل مهام مكافئة و •
  مستقبلية.

  

  غالبا  ٤
  أحيانًا  ٣
  قليًلا  ٢
  نادرا ١
  أبدا ال ٠

  
بصحة ودقة وخطوات احلل بصفة مستمرة حيل الواجبات  ادائم درجات إذا كان  ٥يعطى الطالب  •

التغذية الراجعة على  من يستفيد دائماو ،لب منه ذلكمشروحة، ويستطيع إعادة حلها يف احلصة متى طُ
 واجباته السابقة ويستطيع حل مهام مكافئة مستقبلية.

 

 لفصل دراسياملنزلية  الواجبات): خمطط ٣ -٢ -١شكل (

الواجبات املنزلية  
، ومجع التكوينية

 البيا�ت حوهلا.
 

 الفصل الدراسي

درجة رصد 
 الواجبات املنزلية



 

     ٢٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

    : (Project) عاملشرو :٤-٢-١
واالســـتقصـــاء للوصـــول إىل نتائج أو تفســـريات  املهاريعتمد على العمل اإلجرائي املشـــروع هو أداة تقويم ت

علمية، يقوم فيه الطالب أو جمموعة من الطلبة بدراســــة ظاهرة أو مشــــكلة ما، حبيث جيمعون حوهلا املعلومات من 
أو تصـــميم  معينة،أو خطة حمددة، أو توصـــيات  مقرتح،مصـــادر خمتلفة للتوصـــل إىل النتائج واخلروج بفكرة، أو حل 

جهقرير حثم كتابة تمنوذج،  وعلى املعلم أن يســــمح للطلبة أن ينفذوا املشــــروع يف ، ول ســــري العمل يف املشــــروع ونتائ
   املدرسة مع إمكانية إحضار املعلومات والقياسات إذا كانت غري متوفرة يف املدرسة.

وجيب أن يضــــمن املعلمون بأن املشــــروع يبنى من مواقف حياتية مرتبطة حبياة الطالب وأن يعطي فرصــــة 
احلرية يف  للطلبةللطالب ليقوم بالتخطيط والعمل وإعداد التقرير ويتم التخطيط هلا مبشــــاركة املعلم والطلبة وقد يرتك 

املشــــروع يناقش املعلم الطلبة حول ما قاموا به إىل جانب املالحظات والنتائج اليت  تنفيذه املشــــروع وبنهايةاختيار 
شوا النتائج اليت توصلوا إليها. ومير املشروع خبطوات  توصلوا إليها ويفضل أن يعرض الطلبة املشروع يف الصف ويناق

  رئيسية هي:
  .اختيار موضوع املشروع.١
  املشروع.طة عمل . وضع خ٢
  . إعداد أدوات العمل يف املشروع.٣
  .. تنفيذ املشروع وتقويم نتائجه٤

   . كتابة تقرير حول خطوات املشروع وتنفيذه ٥
  والنتائج اليت مت التوصل إليها.           

  .عرض املشروع أمام اآلخرين وشرح نتائجه.٦

  تطبيق املشروع:ضوابط 
  بأهداف املنهج الدراسي. اجيب أن يكون موضوع املشروع مرتبطً •
 مالءمته لقدرات الطالب العقلية واملهارية ومناسبته للمرحلة العمرية •

 البيئة املتوفرةحدود إمكانات الطالب وويل األمر حبيث ميكن استخدام خامات ومصادر  جيب أن يكون يف •
 بالطالب.احمليطة 

 وخيتار الطالب أحدها لعمل املشروع. املوضوعاتلم أن يقرتح جمموعة من ميكن للمع •



 

     ٢٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

 التأكيد على إجرائية املشروع. •

 املشروع.ة كافية إلجناز الطالب فرت يعطى •

 قصري حول املشروع. تقريركتابة  •

التأكد أن دور كل  بجيو ،)٥- ٢(، فرياعى أن يكون عدد الطالب إذا كان املشروع يقوم به جمموعة من الطلبة •
  ا.واضح يف اموعة طالب

للتكامل يف املواد  امواد حتقيقً خيدم عدة وضوعاملميكن تقديم املشروع الواحد ألكثر من معلم مادة إذا كان  •
على أن يتم التنسيق بني معلمي املواد  با لتكامل املعرفة واملهارات لدى الطالالدراسية وكذلك حتقيقً

 .اليت سيقدم هلا املشروع لتحقيق أهداف املادة يف كل منها

 مراعاة قواعد األمان والسالمة يف تنفيذ املشروع. •

 الواحد من قبل أكثر من طالب مع اختالف البيانات واملعاجلة من كل طالب.  اختيار املوضوعيتم ميكن أن  •

من والتعاوني، وهتدف املشاريع إىل تنمية قدرات التفكري العلمي ومهاراته إىل جانب تنمية العمل اجلماعي 
من خطوات  تتكون ع،بصفحة موضح عليها بعض التعليمات ملساعدته عند تنفيذ املشـرويزود الطالب  أناملناسب 

وتساعد أداة املشروع على تقويم ، آلية تصحيح املشروع لتعريف الطالب بطريقة تقدير درجاتهو القيام باملشروع
 وهي:الرياضيات قدرات مهارات حل املشكالت يف 

ويشمل ذلك مهارات طرح األسئلة وحتديد املشكالت وتكوين األفكار األولية واخلطط  :املبادرة والتخطيط .١
  .املبدئية

طريق  األدلة عن مجع تتضمنويتطلب ذلك مهارات تنفيذ خطة العمل اليت  :التنفيذ وتدوين املالحظات .٢
 واملواد.مع األدوات  ااحلاالت تشتمل أيضا على التعامل يدوي بعض املالحظة ويف

ات وأيضا مهارات تطلب ذلك مهارات اختبار املعلومات واألدلة ملعاجلة وعرض البيانيو :التحليل والتفسري .٣
 النتائج.تفسري وتقويم وتطبيق 

األخرى  كااالت شأهنا الرياضياتتعد هذه املهارة من املهارات األساسية يف  :االتصال وعمل الفريق .٤
مهارات العمل  أنخصوصا يف مرحلة تكوين األفكار واختيارها وتفسريها ومناقشتها واالتفاق عليها، كما 



 

     ٢٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

من  ان تكوين األفكار العلمية وتطبيقها عملية تتطلب قدرأل مهمة؛الفريق تعد أيضا  اجلماعي أو ما يعرف بعمل
املعلم أن حيدد القدرات اليت يتم اختبارها  وعلى ،فاملشاركة والتعاون يف كل من اتمع وداخل غرفة الص

 يف كل مشروع.

  آلية تصحيح املشروع
 ،ويشرتك فيه الطالب يف استقصاء مهمة ما مجاعي وأ مبا أن املشروع هو جزء من عمل ينفذ بشكل فردي
وعلى  ،بهحول ما قام تنفيذ العمل وتقديم تقرير ل مناسبة تتطلب منه القيام بتحليل مشكلة معينة واختيار اسرتاتيجية

وميكن  ،وضعها اليت عايريامل تلك التصحيح وفق املشروع ويتمحتدد معايري تقويم  على طالبه يوزع استمارة املعلم أن
    املشروع:التايل ملعايري تقويم  بالنموذج املقرتحاالستعانة 

  الدرجة  )املعايري( وصف املشروع  بنود التقويم

  التخطيط
  ختطيط جيد وواضح. - ١
 ختطيط واضح ولكن حيتاج تعديل. - ٢
  يوجد بعض التخطيط ولكن غري واضح. - ٣

٣  
٢  
١  

  العمل
  وواضحة.عمل يقوم على أدلة دقيقة وجيدة  - ٤
 عمل واضح ولكن ال يقوم دائمًا على أدلة دقيقة. - ٥
  عمل غالبًا غري واضح وغري دقيق، واألدلة ضعيفة. - ٦

٤  
٣ -٢  

١  

  التقرير
  تقرير جيد وواضح والعرض جيد مع أسباب منطقية. - ٧
 تقرير غري واضح يف بعض اجلزئيات والعرض غري جيد مع بعض األسباب املنطقية. - ٨
  ضعيف وال توجد أسباب منطقية.تقرير غري جيد، عرض  - ٩

٣  
٢  
١  

    ١٠  اموع
  وتوضح املالحق التالية أمثلة لعدد من املشاريع يف الصفني اخلامس والسادس. مالحظة:

  : أمثلة ملشاريع يف مادة الرياضيات٤- اخلامسالفصل                                    
  يف مادة الرياضيات اخلامس: أمثلة ملشاريع للصف ١-٤- اخلامسالفصل                    
  أمثلة ملشاريع للصف السادس يف مادة الرياضيات: ٢-٤- اخلامسالفصل                    

  
  



 

     ٢٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

تطبيقها يف أداة تقويم يتم إعدادها من قبل املعلم ليتم  :)Short Tests( االختبارات القصرية :٥-٢-١
 ٢٠جاوز مدة االختبار القصري عن تتال  ، حبيثالفنية لالختبار القصريواصفات فق املهناية جزء من احملتوى املقرر و

مع األخذ يف  ،ئهثم يتم تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة املباشرة عن االختبار فور االنتهاء من أدا أقصى،دقيقة كحد 
  :اآلتيةاالعتبار الشروط 

  .)١٣- ٨ ظر صفحةاناألهداف اليت ميكن تقوميها ختاميا يف الدروس املقابلة، (الدراسي حتقق أهداف املنهج  •
  تكون مصاحبة للممارسات التدريسية اليومية يف احلصة الدراسية.   •
 ال حيدد هلا جدول معني لتنفيذها. •

 اختبارين قصريين يف الفصل الدراسي. •

  
  
 الفنية لالختبار القصري: املواصفات ١-٥-٢-١

 .اثننيعدد االختبارات يف الفصل الدراسي:  •

 درجات ١٠الدرجة الكلية لالختبار:  •
 .دقيقة ٢٠ال يتجاوز  اإلجابة:زمن  •
أصغر جزء يف السؤال والذي ميكن أن  (املفردة بشكل واضح طالبورقة ال مفردة يفتوضح الدرجة العظمى لكل  •

   درجات)يوضع له 
عند تقويم ويسمح هبا يف الصف الثامن فقط  ،والسابع استخدام احلاسبة يف الصفوف اخلامس والسادسمينع  •

   تستدعي استخدام احلاسبة. أهدافأهداف أو أجزاء من 
السماح باستخدام األدوات اهلندسية ، مع مراعاة عدم قد يتطلب استخدام أدوات هندسية أو ورق مربعات •

 .يف اختبار حيتوي مفردات حول التقدير مثل تقدير الزوايا أو األطوال
 احلل يف الورقة نفسها. •



 

     ٢٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

والتأكيد عدة أهداف)  مفردة تقيس توضعال (من أهداف املعرفة والفهم  كل مفردة تقيس هدف واحد فقط •
 .تقيس نفس املهارة مطاليبعدة على أن املفردة الواحدة ال تتضمن 

وترتب  ... اخل) اختيار من متعدد، مفردات(إىل حسب نوع املفردة  طالبيف ورقة ال للمفرداتال يوجد تبويب  •
 حسب مستوى الصعوبة يف ورقة الطالب.

 معرفة، واملفردة املفردات إحدى تكون(حبيث  متعددمفردتني اختيار  مفردات، ٩-٨ من االختبارتكون ي •
(اإلجابة األخرى  املفرداتدرجات ألنواع  ٨واستدالل يف االختبار اآلخر)، و االختبارين أحد يف األخرى تطبيق

بعدد واحد أو كلمة واحدة، إكمال الفراغ أو العبارة، الصواب واخلطأ أو نعم وال دون أو مع التفسري، الرتتيب 
وتراعى أن  .)، النوع اإلبداعيوالسلسلة، املزاوجة، إضافة معلومات إىل شبكة أو جدول أو شكل، التفسري

 االختيار من متعدد) متنوعة من حيث نوع املفردة. (غريتكون املفردات 
 )،عدد درجات كل مفردة اختيار من متعدد درجة واحدة (ميكن أن حتتوي على أكثر من إجابة صحيحة •

 ودرجة أو درجتني لكل مفردة من األنواع األخرى.
 ٤الصعوبة (سهلة) ( منخفضةاملفردات حسب مستوى الصعوبة:  تقسيمميكن تراعي الفروق الفردية للطالب ( •

 .درجات) ومرتفعة الصعوبة (درجتني)) ٤درجات)، متوسطة الصعوبة (
الربع عن ... أخل  والصواب واخلطأ املزاوجة،من متعدد،  مفردات االختيارجيب أال تتجاوز نسبة التخمني يف  •

)٢٥ (%. 
 اإلجابة. جاالختبار القصري ومنوذ ةيعد املعلم مواصفات االختبار وورق •

جابة والدرجة، إل، ولعنصر التقويمو التعليمي اهلدف لرمزلرقم املفردة، و اإلجابة على عمود جيشتمل منوذ •
 ).منخفض، متوسط، مرتفع الصعوبة: املفردةصعوبة مستوى عمود ال يشمل على ووعمود اإلرشادات (

  لدرجات.اتعطى أنصاف يف  )، وال٢، ١، ٠(ومتنح درجات  طلبةتصحح إجابات ال •
عته والتأكد من مدى صالحيته، وأن بعد االنتهاء من وضع االختبار القصري، على املعلم األول أو املشرف مراج •

، وأهنا تراعي الفروق الفردية(مستويات التعلم)  عناصر التقويملعدد الدرجات املخصصة  مفرداته استوفت



 

     ٢٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

األهداف  تكون ، وأناملفردة اهلدف املكتوب رمزه   واكتمال منوذج اإلجابة مبواصفاته السابقةتقيس أن  وجيب
اهلدف الذي تعلمه  املقاسة ضمن األهداف اليت ميكن تقوميها ختاميا حسب الدروس، وأن تقيس اجلزء من

   الطالب.
  واجلدول التايل يوضح ملخص هلذه املواصفات:

  ٩-٨  عدد املفردات 
  .اندرجة أو درجت  درجة املفردة

  استدالل ٢تطبيق،  ٤معرفة،  ٤  ٢ عناصر التقويم درجات
  ).٧- ٥فوف (للص   مينع استخدام احلاسبة •  استخدام احلاسبة

  احلاسبة يف الصف الثامن.قد يسمح املعلم باستخدام  •
درجات املفردات حسب 

  صعوبة املفردة
درجات  ٤درجات منخفض الصعوبة، ٤تقسيمها إىل  حبيث ميكنتراعى الفروق الفردية و

  نوع املفردة ولكن ال تكتب يف منوذج اإلجابة  متوسط الصعوبة، درجتني مرتفع الصعوبة.

الدرجات حسب نوع 
  املفردة

  )اناختيار من متعدد (مفردت اندرجت  )أ
  مفردة معرفة يف كل اختبار. •
مفردة تطبيق أو استدالل (إذا كانت تطبيق يف االختبار األول فستكون  •

 استدالل يف االختبار الثاني والعكس صحيح)
األخرى (اإلجابة بعدد واحد أو كلمة واحدة، إكمال الفراغ أو درجات لألنواع  ٨  )ب

واخلطأ أو نعم وال دون أو مع التفســــري، الرتتيب والســــلســــلة، العبارة، الصــــواب 
كل، التفســــري جدول أو شــــ ، النوع املزاوجة، إضــــافة معلومات إىل شــــبكة أو 

  )اإلبداعي
  ترتب املفردات حسب مستوى الصعوبة من املنخفض إىل املرتفع.  ترتيب املفردات

  
  ) للفصل الدراسي للصف اخلامس.١(الختبار قصري  : منوذج٢-اخلامسصل ويوضح امللحق الف

  
  
  

 
  .  ٨-٥تم استخدام مصطلح عناصر التقویم بدل مستویات التعلم في مواصفات الورقة االمتحانیة للصفوف  ٢

. cambridge international examinations. مادة الریاضیات مسودة مواصفات االختبار ٨إلى  ٥الصفوف من  لدراسيتقویمات نھایة الفصل ا
  ٢٠١٨دیسمبر

  



 

     ٢٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

 توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمر: ٣-١
  على النحو التايل: )٨ -٥يف الصفوف ( تم توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمري

  
  )١(جدول 

  )٥-٨(الصفوف عليها يف  تومالحظا للتقويم النهائي)( املستمرتوزيع الدرجات على أدوات التقويم 
أدوات التقويم 

  املستمر
  مالحظات  الدرجات

 : درجات) ١٠( األعمال الشفوية •  ١٠  األعمال الشفوية

 واحدة وفقمرة ختاميا ) ٥درجة احلوار والعرض ( ترصد: ٦-٥الصفني 
  ).٥الذهنية ( سرتاتيجياتاللواختبار  درجتها. أوال جتز حمددة معايري

  درجتها. أجتز والحمددة  وفق معايريمرتني ختاميا  ترصد: ٨-٧الصفني 

 درجات. ٥كل منها لثالثة أسئلة قصرية   ١٥  األسئلة القصرية

حسب املعايري  الدراسي الفصلوترصد درجتها يف هناية م بصورة مستمرة تقي   ٥  الواجبات املنزلية
  .درجتها أجزوال تُ 

  فصل دراسي. كل واحدةمرة يتم التقويم   ١٠  املشاريع
  يف كل فصل دراسي. اناختبار  ٢٠  قصرية الختبارات اال

  .الدراسي هناية الفصل  يف ينفذ  ٤٠  امتحان هناية الفصل
    ١٠٠  اموع

  
  
  
  



 

     ٣٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

درجات) ألدوات:  له الذي يرصد( يووضع الدرجات يف التقويم املستمر اخلتام املفردات: أنواع ٤-١
  واالمتحان الفصلي. األسئلة القصرية واالختبارات القصرية

واالمتحان  يف التقويم اخلتامي ألدوات: األسئلة القصرية واالختبارات القصرية املفرداتأنواع : ١-٤-١
  ٣.الفصلي

  يس هدفًا واحدا فقط. تق مفردةمالحظة: كل 
 ) األقل على خيارات ٤ أي %٢٥ الربع عن تزيد ال التخمني نسبة (متعدد من اختيار ) ١

، أو حتويط أو رسم الصحيحة ة/اإلجاباتاإلجاب مينياألشكال  / الشكل بتضليل فيها السؤال وينص
ومن السهل مالحظة  .تشري لذلك ويف حالة وجود أكثر من إجابة تعطى تعليمات واضحةخل. إحلقة... 

  املصحح لإلجابة إذا مت إعادة كتابة املفردة يف منوذج اإلجابة مع وضع عالمة على البديل أو البدائل الصحيحة.
  

 الخامسالصف: 
  .١٠×  ١٠یعرف مربَّعات كل األعداد حتى   5Nc6 الھدف ورمزه

  حلقة حول العدد المربع. حوط
٤٢  ٣٦  ٢٦  ١٨  ١٠  ٥  

   

  
]١[  

  اإلجابة: 
  حلقة حول العدد المربع. حوط

٤٢  ٣٦  ٢٦  ١٨  ١٠  ٥    

  
 الخامسالصف: 

 ٧٦٫٨٣في  ٣ویفھم ما یمثلھ كّل رقم. مثالً: فھم أن الرقم  یستخدم الترمیز العشري ألجزاء العشرة وأجزاء المائة 5Nn4  الھدف ورمزه
  ).٠٫٠٣من المائة ( ٣تعبر عن 

  في العدد ستةارسم حلقة حول قیمة الرقم  
  

                   ٣٢١٫٨٦    
  

    مئات ٦  عشرات ٦  أجزاء من عشرة ٦  أجزاء من مئة ٦

  
]١[  

  اإلجابة: 
  في العدد ستةارسم حلقة حول قیمة الرقم 

  

                   ٣٢١٫٨٦    
  

  مئات ٦  عشرات ٦  أجزاء من عشرة ٦  أجزاء من مئة ٦
  
  

  
 

 rimary P Cambridgeو   Cambridge primary checkpointأغلب األمثلة من المفردات المنشورة المتحانات سابقة وتجریبیة المتحانات   ٣
Progression Test   من الرابطhttp://educatingworldwide.blogspot.com/  م ٢٠١٨سبتمبر ٢٥تاریخ االسترجاع  

http://educatingworldwide.blogspot.com


 

     ٣١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
 السادس  /الخامسالصف: 

  .١٠٠٠حتى  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات  5Nn13    الھدف ورمزه
                  6Nn17   ١٠٠٠حتى  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات.  

  .٢٥مضاعفات  جمیع حوط 
٥٥  ١٥٠  ٤٨٠  ٦٧٥  ٧٣٠    

  
]١[  

  اإلجابة: 
  .٢٥ العدد مضاعفات جمیع حوط

٥٥  ١٥٠  ٤٨٠  ٦٧٥  ٧٣٠    

  
 والسادس الخامسالصف: 

  .رقمین من المكّونة األعداد عوامل یجد  5Nc7  الھدف ورمزه
                  6Nn6 رقمین من المكّونة األعداد عوامل یجد.  

  ١٨بعض ھذه األعداد من عوامل العدد  
  .حوطھا

٣٦  ١٨  ١٢  ٩  ٣  ١٫٨    

  
]١[  

  اإلجابة: 
  ١٨بعض ھذه األعداد من عوامل العدد 

  .حوطھا
٣٦  ١٨  ١٢  ٩  ٣  ١٫٨  

  
  البد من تحویط جمیع األعدادلیحصل على درجة 

  
 السادسالصف: 

، وأعداد بھا ٢٬٢و  ٧٬٨، على سبیل المثال. ١٠یشتق سریعًا أزواج أعداد بھا منزلة عشریة واحدة ومجموعھا   6Nc2  الھدف ورمزه
  .٠٬٢٢+  ٠٬٧٨، على سبیل المثال. ١منزلتین عشریتین ومجموعھا 

  ١اللذان مجموعھما  العددینحول رسم حلقة ا 
٠٫٧٤  ٠٫٦٤  ٠٫٤٨  ٠٫٤٦  ٠٫٣٨  ٠٫٣٦    

  
]١[  

  اإلجابة: 
  ١اللذان مجموعھما  العددینحول رسم حلقة ا

٠٫٧٤  ٠٫٦٤  ٠٫٤٨  ٠٫٤٦  ٠٫٣٨  ٠٫٣٦    
  

 أو وقد يتم اإلكمال بعددين أو كلمتني، درجات ٣أو  درجتنياإلجابة بعدد واحد أو كلمة واحدة من درجة أو  ) ٢
ز يمعدد ومبويف حالة اإلجابة  .أو يف فراغ اإلجابة يف هذه احلالة املفردةيف  احمددذلك ولكن البد أن يكون  أكثر

مثل الوحدات فإما أن تكتب الوحدة بعد السطر املخصص لإلجابة أو تعطى تعليمات يف منت املفردة بكتابة 
حتتوي على عدة خطوات تعتمد على بعضها  كانت ثالث إذاأو  ، وعادة تعطى املفردة درجتنيالعدد والوحدة

-١أ،  -٣-٤-١كما يوضح البند  طوات، أو إذا كان احلل حيتاج إىل زمن أطول للحلهذه اخلطلب توضيح مع 
 ب-٣-٤

  



 

     ٣٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

 .مفردة بدرجة واحدة  )أ
  السادسالصف: 

  یتعّرف إلى األصول التاریخیة لنظام األعداد الذي نتبعھ ویبدأ في فھم كیفیة تطوره. 6Nn20 الھدف ورمزه 
  المصریون القدماء استخدموا الرموز التالیة للتعبیر عن األعداد

  
   ١٠٠٠         ١٠٠        ١٠          ١  
  كتب العدد الذي یرمز لھ بالرموز التالیةا أ)

  
  

  ــــــــــــــــــــــ                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ]١[  

  اإلرشادات  االجابة
 ٤٣٥صفر: إذا كتب أي عدد آخر مثل   ٤٢٠٥

  أو ... ألخ.

  
  السادس الصف:

  السیاق على بناءً  القسمة، بعد األصغر للعدد أو األكبر للعدد الناتج تقریب ینبغي كان إذا ما یقرر 5Nc26اهلدف ورمزه: 
  كيس �لسيارات.  ٤١يريد أنور أن ينقل 

  أكياس. ٥تتسع السيارة الواحدة لـ 
  كتب أقل عدد من السيارات سيحتاجها أنور.  ا 

ـــ                                             ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
]١[  

  اإلرشادات  اشجابة
  ، ... ٨٫٢، أو ٨صفر: إذا أجاب   ٩

  
  السادس الصف:
  نسبة مئوية بسيطة ألشكال وأعداد كاملة. ( قد تتعدل الصياغة النهائية للهدف) يوجد 6Nn29ورمزه: اهلدف 

  ر�ل. ١٤٣سعر ثالجة 
  يف إعالن خصومات. %٢٠ سعرها ُخفض

  كتب مقدار التخفيض يف سعر الثالجةا 
ـــ ر�ل                                            ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
]١[  

  اإلرشادات  اإلجابة
  ٢٨٫٦٠أو  ٢٨٫٦ أجاب الطالبصفر: إذا   ٢٨٫٦٠٠

  
  

   



 

     ٣٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  السادسالصف: 
ضاِعفات املشرتكة (مثل للعددين   6Nn7اهلدف ورمزه  

ُ
  ).٥و ٤جيد بعض امل

  مًعا ٢٤، ١٨عامل للعددين  ٢العدد 
  مًعا ٢٤، ١٨للعددين  ١كتب عاملني آخرين أكرب من ا 

                
ـــــــ                                                                        ــــ    و   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
]١[  

  اإلرشادات  اإلجابة
  ميكن أن يكتبهن الطالب �ي ترتيب  ٦و  ٣

 
  مفردة بدرجتني  )ب

  اخلامس الصف:
  (قد ختتلف الصياغة النهائية للهدف) یستخدم صیغة مساحة المستطیل لحساب مساحة مستطیل. 5Ma3الھدف ورمزه: 

  نظر إىل املستطيالت الثالثةا 
  
  
  
  
  
   املستطيل األكرب مساحة.تب رمز كا 

ــ                                             ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  احلل.وضح خطوات 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]٢[  

  اإلرشادات  اإلجابة
  أ

  �خلطوات التالية: 
   ٢سم ٢٨=  ٧× ٤مساحة املستطيل أ= 

  ٢سم ٢٤= ١٢× ٢املستطيل ب= مساحة 
  ٢سم ٢٧=  ٩× ٣مساحة املستطيل ج= 

  عدم كتابة الوحدات، ولكن إذا كتبها البد أن تكون صحيحة.على ال حياسب الطالب 
  من استخدام قانون حساب املساحة صحيحة.   النتائجدرجتني: الرمز صحيح وكل 

  يهم أكربدرجة: إذا أوجد مجيع املساحات صحيحة بدون أن يتخذ قرار أ
  درجة: إذا اختار الرمز املنسجم مع استخدامه طرق حسابه صحيحة لكن حتتوي على أخطاء حسابية.

  درجة: إذا ا كان الرمز صحيح ونتائج حساب املساحات صحيح لكن بوحدات خاطئة.

  
  
  
  
  

 سم١٢ أ ج ب  

 سم٣

 سم٤
 سم٩ سم٧

 سم٢

 األبعاد ليست حقيقة



 

     ٣٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  ج) مفردة بثالث درجات (الصفني السابع والثامن)
  الثامن الفصل الثاين الصف:

  على مثلثات قائمة الزاوية. تتضمننظرية فيثاغورس حلل املشكالت ثنائية األبعاد اليت  ويستخدم يعرف 8Gs6اهلدف ورمزه: 
  الشكل التايل لشبه منحرف مكون من مثلثات.

  
  
  
  

  قائما الزاوية ـ، ب ج ه ـاملثلثني أ ب ه
  )ـ= دهـ ، ب ج = ب ه ـمثلثني متطابقا الضلعني (ج ه ـ، ب ج ه ـاملثلثني ج د ه

 سم٤سم ، ب هـ = ٣أهـ = 
  أحسب طول أد.

  وضح خطوات حلك هنا
  
  
  
  
  

ـــــــــــ سم                                                                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]٣[  

  اإلرشادات  اإلجابة
  مع توضيح خطوات احلل بطريقة صحيحة (سم) ٨٫٦٦أو  ٨٫٧إذا كتب   درجات ٣  (سم)  ٨٫٦٥) ٦٨(... 

  مع توضيح خطوات احلل بطريقة صحيحة        ٣٢+   ٣أو  
  مع خطوات حل صحيحة (طول هـ د فقط)   ٢  ٤أو     ٣٢أو  ٥٫٦٥) ٦٨إذا توصل إىل (  درجتني

  سم) لإلجابة النهائية٣ومل يضف طول أهـ (           
  أو أي حماوالت توضح استخدام نظرية فيتاغورس.  ٣٢= ٢ ٤+  ٢ ٤إذا توصل إىل   درجة

  
 إكمال الفراغ أو العبارة من درجة أو درجتني ) ٣

 يعطي هذا النوع من املفردات فراغات وعلى الطالب إكماهلا.
 مفردة بدرجة واحدة  )أ

  السادسالصف: 
  .ذلك عن الناجم التأثیر ویشرح ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠ علىفي و ١٠٠٠٠ وحتى ١ من كامل عدد أي ویقسم یضرب 6Nn4  الھدف ورمزه

  كتب العدد الناقص فیما یلي ا

 ٢٣٥٦٠٠٠×                    =  ٢٣٥٦  )أ

  ×  ١٠=  ١٠٠÷  ١٠٠٠٠  )ب

   
]١[  
  
]١[  

  
  اإلرشادات  االجابة
    ١٠٠٠  )أ
    ١٠  )ب

  *  مالحظة السؤال من مفردتني لكل مفردة درجة

 د هـ أ

 ج ب

 األبعاد ليست حقيقية



 

     ٣٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

 مفردة بدرجتني  )ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 %) ويتكون من نوعني: ٢٥نسبة التخمني ال تزيد عن الربع (، وال)أو نعم (الصواب واخلطأ  ) ٤

 بدون تفسري.عبارات صواب وخطأ   )أ
 .من درجة واحدة ) ١

صحيحتني أو خاطئتني أو األوىل إما يضع العبارتني  طالبحلل ال ت(مبا أن هناك أربع خيارا بارتنيع •
خاطئة والثانية صحيحة فلذلك تصحح كال العبارتني من درجة صحيحة والثانية خاطئة أو األوىل 

 واحدة).
 أحيانًا (وهذه احلالة تكون بناء على تقدير املعلم فيمكن أن يضع هلا درجة أو درجتني).عبارات ٣ •

 من درجتني ) ٢
 غالبا (وهذه احلالة تكون بناء على تقدير املعلم فيمكن أن يضع هلا درجة أو درجتني). عبارات ٣ •
 .عبارات ٤ •

  
  
  

  الصف: السادس
یجمع أو یطرح أي زوج من األعداد المكّونة من ثالثة و/أو أربعة أرقام، على أن یكون لكل األعداد نفس عدد المنازل  5Nc19اهلدف ورمزه: 

  لایر عماني. ٣٫٩٦٠ – ٦٫٦٥٠العشریة، بما في ذلك المبالغ المالیة. مثالً:   
   برقم في كل مربع فارغ لتكون صحیحة. العملیة الحسابیة التالیة كملا

  

  

  

  
  
  
  
  
  
]٢[  

  اإلرشادات  اإلجابة
  درجتین: جمیع األرقام الثالثة في مكانھا الصحیح  

  درجة: رقم أو رقمین فقط في مكانھا الصحیح.

  

٤  ٥ ، 
 ٣  ، 

١ ٢ ، ٣ ٢ 

+ 

٤ ٩ ٥ ، 
٨ ٣ ٦ ، 

١ ٢ ، ٣ ٢ 

+ 



 

     ٣٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

 
  اخلامس/ السادسالصف: 

  .والفردیة الزوجیة األعداد ومضاعفات والفرق الجمع عملیات حول عامة عبارات یكّون 6Nn18الھدف ورمزه  
 5Nn14                  .یكّون عبارات عامة حول عملیات الجمع(والطرح) ومضاعفات األعداد الزوجیة والفردیة 

  املربع الصحيح جبانب كل عبارة) üحدد �لعالمة (
  األوىل مت حلها لك.

  ليس صواب  صواب   
  þ  £  فرد ي + فردي= فردي

  £  £  فردي= زوجي  -زوجي 
  £  £  زوجي= زوجي× فرد ي 

  

  
  
  
  
  
  
  
 ]١[  

  اإلرشادات االجابة
  

  ليس صواب  صواب   
  þ  £  فرد ي + فردي= فردي

  þ  £  فردي= زوجي  -زوجي 
    £  þ  زوجيزوجي= × فرد ي 

  درجة: اإلشارتني يف املربعني الصحيحني.
صفر: إشارة واحدة يف املربع الصحيح أو ال 

 يوجد إشارة واحدة يف املربع الصحيح.

  
  
  
  
  

  الصف:  السادس
وایا مجموع أنتأكد ی 6Gs6الھدف ورمزه   الزوایا في على سبیل المثال بالقیاس أو بطي ورقة؛ ویحسب ، ١٨٠º ھو المثلث زَّ

  مثلث أو حول نقطة.
  لديك أربع عبارات عن املثلث 

  اكتب الكلمة "صحيح" أو "خطأ" مقابل كل عبارة.

صحيح/ خطأ   
    املثلث ميكن أن يكون فيه زاويتني حادتني
    املثلث ميكن أن يكون فيه زاويتني منفرجتني
    املثلث ميكن أن يكون فيه زاويتني قائمتني

     املثلث ميكن أن يكون فيه زاوية منفرجة وأخرى حادة

   
  
  
  
  
  
]٢[  

  اإلرشادات  االجابة
  

صحيح/ خطأ   
  صحيح  املثلث ميكن أن يكون فيه زاويتني حادتني
  خطأ  املثلث ميكن أن يكون فيه زاويتني منفرجتني
  خطأ  املثلث ميكن أن يكون فيه زاويتني قائمتني

   صحيح  يكون فيه زاوية منفرجة وأخرى حادةاملثلث ميكن أن 

   عبارة أجيبت بصورة صحيحة ٣-٢درجة: 
واحدة  أو ال توجد عبارة أجيبت بصورة  ةعبار  صفر:

  صحيحة

  



 

     ٣٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

عبارة صواب وخطأ واحدة مع التفسري من درجة واحدة (تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ب) 
  مع إجابة صحيحة للعبارة) اخلاطئعلى العبارة مع تفسريها الصحيح، وال تعطى أي درجة يف حالة التفسري 

  اخلامسالصف: 
  ).٢سم( المربعة بالسنتیمترات قیاسھا یتم التي المساحة یفھم 2Ma5 اهلدف ورمزه 

  ٢سم١مساحة كل مربع  مستطيل مكون من مربعات، محد رسم
  .٢سم ٤٦مساحة املستطيل 
  ،نيقول زميله عد�

   
  .هل عد�ن على صواب

  ال¨نعم            ¨ يح    ححدد اخليار الص
  فسر إجابتك.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اإلرشادات  االجابة
  تقبل اإلجا�ت بال، مع التفسريات الصحيحة مثل 

   صفوف. ٨تكوين مصفوفة من ، و�لتايل ال ميكن أن ٨ال تقبل القسمة على  ٤٦ألن  •
  ، لذلك سيكون هناك صف غري مكتمل. ٦والباقي  ٥= ٨÷  ٤٦ •

�نه يقصد "ال"  وأعطى تفسريات تدل على فهمه اختياره،ميكن قبول اختيار الطالب نعم أو عدم 
  مثل: 

   صفوف. ٨تكوين مصفوفة من ، و�لتايل ال ميكن أن ٨ال تقبل القسمة على  ٤٦ألن  •
  ، لذلك سيكون هناك صف غري مكتمل. ٦والباقي  ٥= ٨÷  ٤٦ •

  

 
 العناصر،عبارات أو الكلمات أو الروف أو احلعداد أو األ منمعطاة جمموعة اليت تتضمن والرتتيب والسلسلة؛  ) ٥

 صحيحة. بصورة منها على األقل أربعلرتتيب ويكون هلذا النوع من املفردات درجة واحدة 
  الصف: اخلامس

  یرتّب ویقارن األعداد السالبة والموجبة على خط األعداد ومیزان الحرارة. 5Nn9الھدف ورمزه 

  القيم التالية هي درجات حرارة بوحدة الدرجة السيليزية.
-١٠، ٢٠-، ٥،  ١٢، ٣  

  �ألدىن.  مبتد�رتب درجة احلرارة 
  ، ـ______، ___، ___، ___

  األدىن                             األعلى

   
  
  
  
]١[  

  اإلرشادات  االجابة
مكا�ا مجيع درجات احلرارة يف درجة:    ١٢، ١٠، ٥، ٣-، ٢٠-

  الصحيح.

  

  صفوف.   ٨رسم محد مستطيل مكون من 



 

     ٣٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
ميكن أن تكون املفردات اليت تتطلب حتويل أربع أعداد على األقل  على الصيغة نفسها إىل جانب الرتتيب من و

  درجتني.
   
  السابع الصف: 

  .یجد الكسور المتكافئة واألعداد العشریة والنسب المئویة عن طریق التحویل بینھم  7Nf2الھدف ورمزه 
  التالية من األصغر إىل األكربرتب االعداد 

٠٫٣، ١  ، 1
3،  ٥%،  9

20  
  
  
  

_____ ،_____ ،______ ،___ ،_  _____  
  األكرب                                            األصغر
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  اإلرشادات  االجابة

٠٫٣ ،  %٥  ،1
3،   9

  األعداد يف مكا�ا الصحيح �لصيغ املكتوبة يف املفردة.: مجيع تنيدرج  ١،  20
  يف مكا�ا الصحيح حمولة بصيغة مشرتكة و : مجيع األعداد        
  ١،   ٠٫٤٥،  ٠٫٣٣،  (...)   ٠٫٣  ،  ٠٫٠٥مثال:         

              
  (عكس الرتتيب) مجيع األعداد مكتوبة من األكرب لألصغر.درجة : 
  حمولة إىل صيغة مشرتكة (بدون ترتيب): مجيع األعداد        

   ٠٫٤٥،   ٠٫٠٥،  ٠٫٣٣،  (...)  ٠٫٣، ١مثال:          
60أو            

60  ،18
60 ،20

60 ،6
60 ،27

60  
  % ٤٥، % ٥،  % ٣٣٫٣، (...)  % ٣٠،  % ١٠٠أو            

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     ٣٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

 املزاوجة: ) ٦
 هلا ثالث حاالت: املفردة من درجة واحدة   )أ

  .خيارات يف العمود الثاني ٤يقابله عنصر واحد يف العمود األول  •
  .  خيارات على األقل يف العمود الثاني ٣عنصرين يف العمود األول يقابله  •
بناء  وهذه احلالة تكون( العمود الثاني يفاألقل على  خيارات ٤ عناصر يف العمود األول يقابلهثالث  •

 .على تقدير املعلم فيمكن أن يضع هلا درجة أو درجتني)
  مع مالحظة أنه ميكن أن يرتبط اخليار الواحد من العمود الثاني بأكثر من عنصر يف العمود األول.

   الصف: السادس
  كنسب مئویة.  ١/١٠٠، ١/١٠، ١/٣، ١/٤، ١/٢، ویعبر عن ١٠٠یفھم أن النسب المئویة ھي أجزاء في كل  6Nn28الھدف ورمزه 

  صل كل كسر يف العمود األول �لنسبة املئوية املساوية له يف العمود الثاين
    ٤%  14   ٥%  15   ١٠%  

    ٢٠%  
    ٢٥%    
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  اإلرشادات  االجابة

  صل كل كسر يف العمود األول �لنسبة املئوية املساوية له يف العمود الثاين
    ٤%  14   ٥%  15   ١٠%  

    ٢٠%  
    ٢٥%    

  خط واحد صحيح. لتوصيلصفر: 

  
  

  



 

     ٤٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

خيارات على األقل يف العمود الثاني  ٤ثالثة عناصر على األقل يف العمود األول يقابله  :درجتنياملفردة من   )ب
  ) ٣-٢لتوصيل للتوصيل الصحيح بالكامل، ودرجة  درجتان(

  مع مالحظة أنه ميكن أن يرتبط اخليار الواحد من العمود الثاني بأكثر من عنصر يف العمود األول.
 

  السادس الصف:
  .يستخدم اللغة املرتبطة �الحتمال ليناقش األحداث ولتقييم األرجحية واملخاطر، مبا يف ذلك األحداث ذات النتائج املتساوية يف الرجحان 6Db1اهلدف ورمزه: 

  جمموعة من الدوارات يوسفلدى 
  صل خبط بني كل دوار واالحتمال املناسب

   مت توصيل واحدة لك.
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  اإلرشادات  اإلجابة
  خطوط صحيحة ٣-٢درجة: لتوصيل   

  
  
  

  

 مستحيل

 غري مرجح

 فرص متساوية

 مرجح

 مؤكد

 مستحيل

 غري مرجح

 فرص متساوية

 مرجح

 مؤكد



 

     ٤١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

   الصف: السادس
الحاجة إلى استخدام مصطلحات اإلبدال یعرف القوانین الحسابیة ویطبّقھا أثناء إجراء عملیات الضرب (دون  6Nc22اهلدف ورمزه 

  أو التجمیع أو التوزیع).

  صل كل عملية حسابية يف العمود األول �لناتج الصحيح يف العمود الثاين
    ٤  
٧    ٢÷  ٦+  ٨  
١٠    ٢+  ٦×  ٨  
)١١    ٢) × ٦ -٨  
٥٠    ) ٢ ÷ ٦+ (  ٨  
    ٦٤    
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  اإلرشادات  االجابة

  
    ٤  
٧    ٢÷  ٦+  ٨  
١٠    ٢+  ٦×  ٨  
)١١    ٢) × ٦ -٨  
٥٠    ) ٢÷ ٦+ (  ٨  
    ٦٤    

  درجتني: مجيع التوصيالت صحيحة.
  خطوط صحيحة ٣-٢درجة: لتوصيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

     ٤٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

الشكل (من إكمال جداول أو إضافة تسميات يف كذلك  وقد تتضمن ،إضافة معلومات إىل شبكة أو شكل ) ٧
 )درجات٣أو  درجة أو درجتني

  اخلامسالصف: 
  يتوقع أين سيكون املضلع بعد االنعكاس:  5Gp2اهلدف ورمزه  

  حيث يكون خط املِرآة موازً� ألحد األضالع. -
  حيث يكون خط املِرآة مائال -

  ارسم انعكاس املضلع يف خط املرآة.

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]١[  

  اإلرشادات  اإلجابة
  

  
  

  درجة: مجيع النقاط يف مكا�ا الصحيح

  
  
  
  



 

     ٤٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  

  الصف: اخلامس
  )١٠(× الجدول حتى )٢(× جدولال من والقسمة الضرب حقائق یعرف 5Nc3الھدف ورمزه 

 أكمل الفراغ يف اجلدول التايل
  
  
  

  

×  ٦  ٣    
٢٤  ١٢  ٤    

    ٤٨  ٣٦  
٧٢    ٢٧  ٩  

  
  
  
  
  
  
]٢[  

    اإلرشادات  اإلجابة
    ×  ٨  ٦  ٣  
٣٢  ٢٤  ١٢  ٤  
٤٨  ٣٦  ١٨  ٦  
٧٢  ٥٤  ٢٧  ٩  

  يف مكا�ا الصحيح األعدادمجيع درجتني: 
  أعداد يف مكا�ا الصحيح. ٤-٣درجة: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     ٤٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  

  الثامن الفصل الثاين الصف:
  استخدم احملامل (الزوا� املقاسة يف اجتاه عقارب الساعة من الشمال) حلل املشكالت املتعلقة �ملسافة واالجتاه. 8Gp2اهلدف ورمزه: 

  .املخطط املرسوم يوضح طريق سباق درجات والذي يبدأ وينتهي يف النقطة س
  

  
  

  سم٥٫٢طول س ص على الرسم 
  أكمل اجلدول لتبني املسافة واحملامل لكل مرحلة يف الطريق.

  كمثال لك.  ١كتابة املرحلة مت  
  احملامل  املسافة  املراحل
  � ٠٦٤  كم       ١٠٫٤    : من س إىل ص١املرحلة 
  �  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ    كم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ    : من ص إىل ع٢املرحلة 
  �  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ    كم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ    : من ع إىل س٣املرحلة 
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  � ٠٦٤  كم       ١٢٢  
  �   ١٤٩-١٤٥   كم  ١١٫٢- ١٠٫٨
  �  ٢٨٩ -٢٨٥   كم  ١٦٫٤- ١٦٫٠

  

  

  إجا�ت تقع ضمن النطاق احملدد. ٤  درجات ٣

  إجا�ت تقع ضمن النطاق احملدد. ٣  درجتني
  اجابتني تقع ضمن النطاق احملدد.  درجة

من  سم  ٠٫١مالحظة: قد ختتلف األطوال باختالف نوع الطابعة ولذلك تقبل اإلجابات خبطأ مقدار 
  القياسات على الورقة املطبوعة.

  
  

 مقياس الرسم:
 كم٢سم = ١

 الشمال

 الشمال

 الشمال

 س

 ص

 ع

٦٤� 



 

     ٤٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
ا كبريا لكتابة إجابة طويلة حلد ما)،  ) ٨ ويكون هلذا النوع من املفردات التفسري (قد يتطلب عددا من األسطر أو فراغً

 .غالبا درجة واحدة
   الصف: اخلامس
ويستخدمها للمساعدة يف ترتيب  على التكافؤ بني صيغ األعداد العشرية والكسرية لألنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء املائةيتعرف  5Nn16اهلدف ورمزه 

  .٧/١٠وأقل من  %٥٠أكرب من  ٠٬٦الكسور، مثال 

  يقول عمر ، 
  
  
  

  أشرح ملاذا هو على صواب.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  
  
  
  
  
  
  
]١[  

  اإلرشادات  االجابة

  مثل: ��أصغر من  ٠٫٢٥أي شرح يوضح أن 
  ٠٫٢٥>  ٠٫٤یساوي  �� •

 ���<  ���یساوي  ٠٫٢٥ •
 ٢منھا لتكوین  ٨وستحتاج  الربع،تساوي  ٠٫٢٥ •

  ٢لتكوین العدد   ��من الكسر  ٥لكن ستحتاج فقط 

  ��أصغر من النصف ب  �� •
  فقط  ���أصغر من النصف ب   ��لكن  

مكتملة أو غري صحيحة ال تقبل شروحات غامضة أو غري 
  مثل:

  ��أكبر من  ��ألن  •

  .األعدادیأتي قبل في خط   ��ألن  •
  ٠٫٢٥تساوي   ��ألن  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ��أصغر من  ٠٫٢٥



 

     ٤٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
 النوع اإلبداعي. ) ٩

بغرض الرتكيز على القياس  الدمج بني عدة أنواع من األنواع السابقة يف مفردة واحدة أو تكوين أي نوع آخر جديد
  قالب نوع املفردة.املناسب للهدف بغض النظر عن 

  اخلامسالصف: 
 ٠٬٦ويستخدمها للمساعدة يف ترتيب الكسور، مثال  على التكافؤ بني صيغ األعداد العشرية والكسرية لألنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء املائةيتعرف  5Nn16اهلدف ورمزه 

  .٧/١٠وأقل من  %٥٠أكرب من 

  خط بني كل كسر اعتيادي وما يكافئه من كسر عشري وبني الكسر العشري والنسبة املئوية املكافئة هلا ارسم

    %١٠    ٠٫٤   2130  %٥٠    ٠٫١   62100  %٧٠    ٠٫٧   25  %٦٢    ٠٫٥   110  %٤٠   ٠٫٦٢   12  .مت رسم مثال واحد لك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ]٢[  

  اإلرشادات  االجابة

  12   ٤٠    ٠٫٦٢%  

110   ٦٢    ٠٫٥%  25   ٧٠    ٠٫٧%  62100   ٥٠    ٠٫١%  2130   ١٠    ٠٫٤%  
  

وكسور عشرية  اعتياديةكسور   ٣-٢درجة: إذا وصل 
  ونسب مئوية متكافئة 

  

  
  
  



 

     ٤٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  

  الثامن الفصل الثاين الصف:
  ٢٠س= ٢+  ٢س إلجياد حلول تقريبية للمعادالت مثلمنهجية للتجريب والتحسني استخدم طرق  3As8اهلدف ورمزه: 

  ٤و  ٣بني العددين  ٢٥س = ٤+  ٢َحل للمعادلة س
  

  استخدم طريقة احملاولة والتحسني إلجياد هذا احلل.
  .من منزلة عشرية واحدةكتب حل املعادلة كعدد عشري ا 

  اجلدول.وضح عملك يف 
  قد ال حتتاج جلميع صفوف اجلدول.

  املالحظة  س٤+  ٢س  س
  صغري جًدا  ٢١=  ٣×  ٤+  ٢ ٣  ٣
  كبري جًدا  ٣٢=  ٤×  ٤+  ٢ ٤  ٤
      
      
      
      
      
      
      

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]٣[  

  اإلرشادات  اإلجابة
٣   ٣٫٤ 

  درجات
،  ٣٫٣متضمنة احملاولة ب  ٣٫٤مع كتابة حماوالت صحيحة توضح التطور يف االقرتاب من  ٣٫٤لكتابة 
٣٫٣٥، ٣٫٤   

 ٣٫٤سواء توصل إىل  ٣٫٤حماوالت صحيحة على األقل توضح التطور يف االقرتاب من  ٣لكتابة   درجتني
  بطريقة غري منطقية أو مل يتوصل هلا.

  ٣٫٤صحيحة على األقل لكنها ال توضح التطور يف االقرتاب من حماوالت  ٣لكتابة   درجة
  ٣٫٤لكتابة حماولتني صحيحتني على توضح التطور يف االقرتاب من 

  
  



 

     ٤٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  ٤واملفرداتاألسئلة   ب-٢-٤-١

املتوقع أن حتتوي  من اليت ترتبط عادة بسياق أو موضوع مشرتك. ومع ذلك املفرداتالسؤال عبارة عن جمموعة من 
  فقط. ةواحد مفردةعلى  ٦-١يف الصفوف معظم األسئلة يف مادة الرياضيات 

صص له  سؤالضمن أصغر نقطة اختبار مت حتديدها بشكل منفصل  هي املفردة درجة خ  
هدفًا  تُقيم كل مفردة واحدا من املادة، وجيب أيضًا أن  فرعا أو حمورا سؤالكل  قيميأن  جيب ، ودرجاتعدة  أو

   .واحدا
   :مفردتنيوفيما يلي مثال لسؤال من 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  :كمثال أعالهاملذكور  للسؤالاملادة واملوضوعات وأهداف التعلم  فروع أو حماور التقويمعناصر جدول 

  الدرجة  ھدف التعلم  الموضوع  فرع المادة  عنصر التقویم  

  ١ 6Nn7  ٢الموضوع   العدد  المعرفة  (أ)١

  ١ 6Nn19  ٢الموضوع   العدد  المعرفة  (ب)١

 

 
. cambridge international examinations. مادة الریاضیات مسودة مواصفات االختبار ٨إلى  ٥الصفوف من  تقویمات نھایة الفصل الدراسي ٤

  ٢٠١٨دیسمبر
  

 ]١[ 

١ 
 :الشكل المقابل من
 
 
 
 
 

 ٥،    ٣ للعددین المشترك المضاعف اكتب) أ(   
     

 ]١[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     
 

 .  أولیًا عددًا اكتب) ب(   
 

 ]١[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    
 

١٥ 

١٢ 

١٣ 

١٦ 
١٤ 

 املفردات
 الدرجات

مقدمة 
 السؤال



 

     ٤٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  درجتني.: خصائص عامة للمفردة اليت من أ -٣-٤-١  
  :١-٤-١إىل جانب تلك املكتوبة يف البند عند تصميم مفردة من درجتني اآلتيةبالنقاط  االستعانةميكن 

  اإلرشادات  احلالة
مثال) غري عمليات  ٣حسابية (إجراء عدة عمليات 

قرار بناء على ذلك، مع توضيح  واختاذمرتبطة ببعضها، 
  خطوات احلل

  

أو  ،سابات مجيعها صحيحة بدون إهناء اإلجابة واختاذ قراراحلدرجة: 
أو اختاذ قرار بناء على  ، احلسابات مجيعها صحيحة واختاذ قرار خاطئ

 ،طرق صحيحة ولكن هبا أخطاء حسابية (القرار متسق مع األخطاء)
طرق وحسابات صحيحة ولكن مت أو اختاذ قرار صحيح بناء على 

  .استخدم وحدات قياس خاطئة (يف حالة وجود وحدات للقياس)
 تنطبق عليها عدة شروط األعدادمن ة كتابة جمموع

زوجي ويقبل القسمة عدد  :مثل شروط  ٣(أكثر من 
  .وأحاده ...) ٣على 

اليت تنطبق عليها الشروط وليس  كتابة بعض هذه األعداددرجة: 
  مجيعها.

يف سياق (احلل عن طريق عدة خطوات مرتبطة ببعضها 
  مثلًا) حياتي

، ولكن مل يصل بصورة صحيحة هذه اخلطواتدرجة: أوجد ناتج بعض 
  .إىل الناتج النهائي

عمليات حسابية،  مثال يف مطالبأو  إكمال عدة أجزاء
  مهارات خمتلفة)أشكال...(حبيث تكون يف  أو 

  .ولكن ليس كل األجزاء جة: إكمال ألكثر من جزءرد

من  مقارنة بباقي املفردات للمفردات اليت زمن حلها أطول  درجتني:  الزمن الالزم حلل املفردة مقارنة بباقي املفردات
  درجة واحدة.

صحيح بدون إهناء اإلجابة كالمها سابات وطريقة احلل للح درجة:  طلب طريقة احلل إىل جانب الناتج النهائي
أو ناتج مبين على طرق حل صحيحة ولكن هبا أخطاء  ، الناتج ابةوكت

  ناتج صحيح بدون كتابة طريقة احلل. ، أو حسابية
ترتيب مخس عناصر بصيغ خمتلفة واليت تتطلب حتويل 

قبل (صيغة العنصر اخلامس) نفسها  للصيغةأربع منها 
  عملية الرتتيب.إجراء 

  بعكس الرتتيب املطلوب.مجيع األعداد مكتوبة  درجة:
  مجيع األعداد حمولة إىل صيغة مشرتكة (بدون ترتيب)أو        

  



 

     ٥٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  .درجات ٣: خصائص عامة للمفردة اليت من ب -٣-٤-١

  :١-٤-١جانب تلك املكتوبة يف البند درجات إىل ٣ميكن االستعانة بالنقاط اآلتية عند تصميم مفردة من 
  اإلرشادات  احلالة

عمليات حسابية على األقل)  ٤احلل عن طريق عدة خطوات (
   يف سياق حياتي أو سياق رياضي)سواء مرتبطة ببعضها (

  .القياسوحدات  حتويالت يفعدة تتضمن مثال 

ناتج بعض هذه اخلطوات بصورة صحيحة،  إجياد: تنيدرج
احلل النهائي وفق  يعطأو مل  ولكن مل يصل إىل الناتج النهائي

  .)عدم التقريب الصحيح وأ الوحدة،املطلوب (مثل اختالف 
كثر من عملية ألوات املتضمنة طاخل إحدىدرجة: إجياد ناتج 

  حسابية.
يف عمليات : مثال  ، مطالبعدة أجزاء أو  طلب عدةإكمال أو 

  حبيث تكون مهارات خمتلفة)(... حسابية، أو يف أشكال
  .خطوات احلل أغلبدرجتني: إجياد أو إكمال 

  دجة: إجياد أو إكمال ألكثر من جزء.

باملفردات من درجتني للمفردات اليت زمن حلها أطول مقارنة   .الزمن الالزم حلل املفردة مقارنة بباقي املفردات
  درجة واحدة.

مقارنة بباقي  بكثريدرجات للمفردات اليت زمن حلها أطول  ٣
  املفردات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     ٥١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  : ملادة الرياضيات عناصر التقويم :ثانيا
 /لمخرجاتلهي يف األساس ترمجة  إظهارها خالل عملية التقويم الطلبةاليت يطلب من  والقدرات عناصر التقويمإن    

اليت بدورها ويف كل صف  الرياضياتملادة احملددة لتدريس كل جزء من أجزاء املقرر الدراسي  اخلاصة األهداف
  املخرجات العامة خالل مراحل التعليم. األهداف/ترتجم 

التحصيل الدراسي الشغل الشاغل الذي تسعى األنظمة التعليمية إىل جتويده من خالل تطوير أدوات ويعد     
لك وخاصة ااالت اليت متتاز بعاملية املعرفة واملهارة واليت ميكن ذالتشخيص والعالج واالستفادة من جتارب الدول يف 

ت وزارة الرتبية والتعليم يف السلطنة إىل ا املنطلق حرصذ. ومن همادة الرياضياتحتقيقها من خالل تدريس 
لك االشرتاك ضمن مشروع الدراسة الدولية ذاالستفادة من التجارب العاملية يف جمال مراقبة التحصيل الدراسي من 

م واليت بال شك تلتقي بصورة مباشرة ضمن ٢٠٠٧عام  منذ) TIMSSيف العلوم والرياضيات ( لتقويم التحصيل 
ا يف مادتي العلوم والرياضيات حالي طلبةاليت يقوم عليها تقويم أداء ال )املعرفة والتطبيق واالستدالل  ( املستويات املعرفية

   يف مادة   الرياضيات   يف املستويات املعرفية اآلتية:  ٨-٥طلبة الصفوف ا سيتم تقويم ذيف السلطنة. ل
  ٥:الرياضيات هيملادة  Assessment Objectivesالتقويم   عناصر: ١-٢  

 )knowledgeاملعرفة (  -أ
تعتمد القدرة على استخدام التطبيق أو االستدالل حول املواقف الرياضية على معرفة املفاهيم الرياضية والرباعة يف 
املهارات الرياضية. وكلما كان الطالب قادرا على التذكر وكلما اتسع نطاق املفاهيم اليت يستوعبها، كلما زادت درجة 

  حل املشكالت.  احتمالية مشاركته يف جمموعة أكرب من حاالت
  

سر إىل قاعدة معرفية تُمكّن الطالب من استدعاء وتذكر اللغة    تكون هنالك إمكانية للوصول بسهولة وي وبدون أن
واحلقائق األساسية وخصائص األعداد والتمثيل الرمزي والعالقات املكانية، فإن الطالب سيجدون أّنه من الصعوبة 

 الرياضي الذي ينطوي على مغزى ومعنى ويكون حمدد األهداف واألغراض. مبكان بالنسبة هلم ممارسة التفكري
شكّل  وتشمل احلقائق املعرفة الفعلية اليت توفر اللغة األساسية للرياضيات، واحلقائق الرياضية اجلوهرية واألصول اليت تُ

  أساس التفكري الرياضي. 
  

 واملشكالت،فة األساسية واستخدام الرياضيات حلل املسائل وتُعترب اإلجراءات مبثابة اجلسر بني قدر كبري من املعر  
ويف واقع األمر، فإن االستخدام السهل  وبصفة خاصة تلك اليت يواجهها العديد من األفراد يف حياهتم اليومية.

كونوا والكيفية اليت يتم تنفيذها هبا. وحيتاج الطالب لي وات اخلطمن جمموعة لإلجراءات ينطوي على تذكر واستدعاء 
 

5 Mullis I. & Martin M.  (2017). TIMSS 2019 Assessment Frameworks. Page 23-24.Retrieved from Boston College, 
TIMSS & PIRLS International Study Center website: http://timss2019.org/wp-content/uploads/frameworks/T19-
Assessment-Frameworks.pdf 

http://timss2019.org/wp-content/uploads/frameworks/T19


 

     ٥٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

أكفاء ودقيقني يف استخدام جمموعة متنوعة من اخلطوات واألدوات احلسابية. وحيتاجون إىل معرفة أن إجراءات 
مكن استخدامها حلل املشكالت اليت  مشكالت بعينهامجيع طالب الغرفة الصفية وليس  تستهدفبعينها ي .  

  
  جمـــال التــقـــويم  القــدرة

واخلصائص العددية وحدات القياس والرتميز وتذكر املعلومات الرياضية (التعريفات واملصطلحات   االستدعاء
 واهلندسية) 

، والتعرف على غريهااألشكال والتعرف على األشكال واألعداد والتعبريات الرياضية والكميات و التعرف
: الكسور، األعداد العشرية  ا (مثالوالنسب. واجتاهات خمتلفة لألشكال األشياء املتكافئة رياضي

 اهلندسية البسيطة).
تصنيف ال
  رتتيبالو

  تصنيف وترتيب األشكال واألعداد والتعبريات الرياضية والكميات (حبسب اخلصائص املشرتكة).

االعتيادية إجياد احلسابات األساسية (باستعمال العمليات الرياضية ضمن اإلعداد الكلية والكسور  احلساب
  ، واإلجراءات اجلربية املباشرة.والعشرية والصحيحة، وتقريب األعداد إىل آخره)

 أية مصادر أخرى (وقراءهتا).النصوص أو استخراج املعلومة من الرسومات واجلداول و  ستخراجاال
أدوات القياس ووحدات استخدام أدوات القياس واختيار أدوات القياس املناسبة (القياس باستعمال   القياس

 القياس املناسبة)
  
   ٦)Applyingالتطبيق (-ب

 إىل باإلضافة واإلجراءات واملفاهيم احلقائقف ،سياقات متعددة يف الرياضيات تطبيق التطبيق عنصر يتضمن
 الطالب حيتاج مفردات عنصر التطبيق، بعضكما أن  العنصر، هذا يف الطالب لدى مألوفة تكون أن جيب املشكالت

 متثيل ميثل. متثيالت إلنشاء الرياضية املفاهيم فهم أو ،واإلجراءات واملهارات من حلقائق الرياضية املعرفة تطبيق إىل
  أساسي. أمر متكافئة متثيالت إنشاء على والقدرة والتواصل، الرياضي التفكري جوهر األفكار

 مواقف يف املشكالت وضع يتم قد. األكثر ألفة للطلبة املهام على الرتكيز مع التطبيق، عنصر هو أساس املشكالت حل
 أو اجلربية أو العددية التعبريات املثال، سبيل على تشمل، اليت البحتة الرياضية باألسئلة هتتم قد أو احلقيقية، احلياة

  .اإلحصائية البيانات جمموعات أو اهلندسية األشكال أو املعادالت أو الداالت

 
6Mullis I. & Martin M.  (2017). TIMSS 2019 Assessment Frameworks. Page 23-24.Retrieved from Boston College, 
TIMSS & PIRLS International Study Center website: http://timss2019.org/wp-content/uploads/frameworks/T19-
Assessment-Frameworks.pdf 

http://timss2019.org/wp-content/uploads/frameworks/T19


 

     ٥٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
 على: املتوقع من الطالب تطبيق املفاهيم الرياضية يف جمموعة من السياقات. وقد يشمل ذلكمن 

  جمـــال التــقـــويم  القــدرة
حلل املشكالت اليت تستخدم طرق مألوفة الفعالة  /املناسبة واالسرتاتيجيات واألدوات حتديد العمليات   التحديد

  . (وحلها)حللها
التمثيل/ 
  النمذجة

رسومات  هندسية أوجداول أو رسومات بيانية. وإنشاء معادالت ومتباينات وأشكال  البيانات يفعرض 
معطاة (األفكار، . توليد متثيالت متكافئة لعالقات أو كيانات رياضية مواقف املشكلةأو  تنمذج حاالت

  ...) املفاهيم،واألفكار جمردة (مرمزة) و 
  مفاهيم وإجراءات رياضية مألوفة. منواليت تتض املشكالتوعمليات حلل  اتاسرتاتيجيأو تطبيق  تنفيذ  التنفيذ

  
  )RESONINGاالستدالل (-ج

 احلدسي واالستقرائي االستدالل يتضمن أنه كما واملنظم، املنطقي التفكري على القدرة يشمل الرياضي االستدالل
   .مألوفة غريأو  جديدةمشكالت ملواقف  حل إىل للوصول تستخدم أن ميكن اليت األمناط على يعتمد والذي

 واملهارات املعرفة حتويل تتطلب كلتا احلالتني يف احلياة، وهييف سياق واقع قد تكون هذه املشكالت رياضية حبتة أو 
  ألسئلة االستدالل. مسة والربط بني مهارات االستدالل عادة ما تكون. جديدة مواقف إىل الرياضية
 مشكالت جديدةالتفكري يف حل  أثناءيف جمال االستدالل قد تنتج  املدرجةالكثري من املهارات املعرفية  من أن وبالرغم

ن كل منها متثل بذاهتا خمرج ذا قيمة لتعليم الرياضيات. مع إمكانية التأثري على تفكري املتعلمني بشكل إف أو مركبة؛
مل وضع يش. وكذلك ختمينات ووضعملالحظة يتضمن االستدالل القدرة على اوعلى سبيل املثال، عام. 

  .حمددة وقوانني، وتربير نتائج استنتاجات منطقية مبنية على فرضيات
  
  
  
  



 

     ٥٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

یمالتقو

التركیب

التحلیل

التطبیق

الفھم 

المعرفة

اإلبداع

التقویم

التحلیل

التطبیق

الفھم 

التذكر

 االستدالل

 تصنيف بلوم تصنيف بلوم املعدل

 التطبيق

 املعرفة 

  جمـــال التــقـــويم  القــدرة
  األشكال.الكميات ووالتعابري و األعدادحتديد ووصف واستخدام العالقات بني   تحليلال
رتكيب/ ال

  الدمج
املشكالت (ربط عناصر خمتلفة من املعرفة والتمثيالت املرتبطة واإلجراءات ربط جماالت املعرفة حلل 

  حلل مشكالت)
 .ل املشكالتحلخمتلف االسرتاتيجيات املمكنة  تقويم •  التقويم

  .احللول املختلفة للمشكالت تقويم •
استخالص 

  النتائج
  .املقدمةواألدلة املعلومات استخالص النتائج استنادا إىل  

ل العالقات بطرق عمومية وذات قابلية أكرب  وأ مالحظ.تكوين عبارات تعمم منط   التعميم تكوين عبارات متثّ
  للتطبيق.

  تدعم االسرتاتيجيات  أو احلل.حجج أو براهني رياضية  تقديمأو  رياضية وحلول اتتربير اسرتاتيجي  التربير
  

 والقدرات يف الدراسة الدولية  عناصر التقويمهي نفس  وقدراهتاالسابقة  عناصر التقويم أواملستويات ويالحظ أن 
  .  TIMSSيف العلوم والرياضيات  لتقويم التحصيل

  املعرفية لبلوم بالشكل اآلتي: واملستويات عناصر التقويموميكن تبسيط العالقة بني 
  
  
  
  
  

  
   

  



 

     ٥٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  ٧غري االحصائي  أو مستوى الصعوبة levels of demand مستوى الطلب: ٢-٢ 

) H) أو مرتفع (M) أو متوسط (Lمنخفض ( الدراسي باعتبارهايف امتحان هناية الفصل  مفردةكل  سيتم تصنيف
  الثالثة. الصعوبة.  وحيدد اجلدول التايل مستويات الصعوبة

  )Lمنخفض (

القیام بھ. من المحتمل أن یضطر الطالب إلى القیام بخطوة بسیطة واحدة إلى الطالب  یحتاجبوضوح ما  المفردةتحدد 
مثل تذكر حقیقة أو إجراء عملیة حسابیة بسیطة أو استرجاع معلومة واحدة من رسم بیاني أو جدول أو تحدید الوحدات 

بصورة ب قادرین على اإلجابة على المفردات بمستوى الصعوبة ھذا من المتوقع أن یكون أغلب الطالالمناسبة للقیاس. 
  صحیحة.

  )Mمتوسط (

طلب من الطالب اتخاذ قراراتھم بأنفسھم حول إلیجاد حل، ولكن سیُ  المألوفةتطبیق الریاضیات  المفرداتستتطلب 
 ً تتطلب استنتاج وقد  من خطوة واحدة أو خطوتین مشكالت ستكون ھذه  المعرفة والمھارات المناسبة الستخدامھا. وعادة

  ریاضي واستراتیجیات حل المشكالت.

  )Hمرتفع ( 

متعددة الخطوات دون  مشكالتیتوقع منھم التعامل مع سقد یُطلب من الطالب التعامل مع مشكالت من الحیاة الیومیة و
. قد تتطلب العناصر تفكیًرا إبداعیًا وقد یُطلب من الطالب تقدیم بعض البراھین في المفردةتوجیھ أو بقلیل من التوجیھ 

بھذا المفردات اإلجابة على من الطالب المتوقع أن یتمكن عدد بسیط من  ومنالریاضیة غیر الرسمیة التي استخدموھا. 
  ة.بصورة صحیح المستوى 

ألحد  ، متوسط، مرتفع)(منخفض الصعوبةومستوى ) واستدالل(معرفة وتطبیق  عنصر التقویمال توجد قیود على الجمع بین  •
بمستوى صعوبة  االستداللفي المعرفة بمستوى صعوبة مرتفع أو مفردة في  مفردةمن الممكن أن یكون ھناك فمثالً،  المفردات
  منخفض.

  واألساليب:ألنشطة ا: ٣-٢
وجيب اعتبارها  الرياضيات،وجماالت مقرتحة ترتبط بدراسة مادة  أنشطةيتضمن الكتاب املدرسي 

طالهبم كما أنه جيب عليهم استخدام مصدرا خلربات التعلم حبيث ميكن للمعلمني االختيار منها حسب حاجات 
ا املعلم جيب أن تصمم حبيث تشمل املعارف التعلم اليت خيتارهإن خربات  أنشطة متنوعة يف تقديم وتدريس املقرر.

ومن املهم  املشكالت،لتطوير قدرات حل  للطلبةواملفاهيم األساسية اليت تتطلبها املادة، وجيب أن توفر أيضا الفرص 
أو املدرسي الكتاب  األنشطة والتمارين اليت حتمل نفس الفكرة يفمالحظة أنه ليس هناك حاجة لتزويد الطالب بكل 

حتقق األهداف، مع إعطاء الطالب الفرصة  والتمارين اليتطة يتم اختيار األنش املعلم، لذلكمتضمنة يف دليل  قد تكون
  املرتبطة باملخرجات التعليمية.والكمية الكافية حلل متارين ومسائل متنوعة إلكسابه املهارة 

 
. cambridge international examinations. مادة الریاضیات مسودة مواصفات االختبار ٨ إلى ٥الصفوف من  تقویمات نھایة الفصل الدراسي ٧

  ٢٠١٨دیسمبر
  



 

     ٥٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  )٨ - ٥(درجات أدوات التقويم اخلتامي للصفوف جدول -ثالثاً 
 احملاورعلى  يف األسئلة القصرية واالختبارات القصرية موزعةًدرجات أدوات التقويم اخلتامي يوضح اجلدول التايل 

  لكل صف.
  

  .)٨ -٥للصفوف (اور على احململادة الرياضيات التقويم  أدوات درجاتتوزيع 
  

  الصف
الفصل 

  الدراسي
  الوحدة

  درجة أداة التقو�م

األسئلة القصیرة *

  )٣٥واالخت�ارات القصیرة (
  )٤٠( االمتحان الفصلي

٥ 

  األول

 ٢٩ األعداد
  ١٣  )Nnالعدد (

  ١٨  (Nc) العمل�ات الحساب�ة 

الهندسة 
 ٦  والق�اس

 ٤ (Gs and Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٥ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

  الثاني

 ١٥ األعداد
 ١٢ )Nnالعدد (

 ٧ (Nc) العمل�ات الحساب�ة 

الهندسة 
 ١١ والق�اس

 ٦ (Gs and Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٥ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

 اإلحصاء
 ٩  واالحتماالت

 ٨ (Dh)معالجة الب�انات 

 ٢ (Db)االحتماالت 

٦  

  األول

  ٢٨  األعداد
 ١٤ )Nnالعدد (

 ١٦ (Nc) الحساب�ة العمل�ات 

الهندسة 
 ٧ والق�اس

 ٥ (Gs and Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٥ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

  الثاني

 ١٦ األعداد
 ١١ )Nnالعدد (

 ٩ (Nc) العمل�ات الحساب�ة 

الهندسة 
  ١٠ والق�اس

 ٥ (Gs and Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٥ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

 اإلحصاء
  ٩ واالحتماالت

 ٨ (Dh)معالجة الب�انات 

 ٢ (Db)االحتماالت    

  .ألهنا ال توزع على احملاور ٥ودرجة الواجبات املنزلية  ١٠، ودرجة املشروع  ١٠درجة األعمال الشفوية  وند* 



 

     ٥٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  الصف
الفصل 

  الدراسي
  الوحدة

  التقو�مدرجة أداة 

األسئلة القصیرة *

  )٣٥واالخت�ارات القصیرة (
  )٤٠( االمتحان الفصلي

٧ 

  األول

  ٢٤  )Ni, Np, Nf, Nc( األعداد ٢١ األعداد

  ٦  (Ae)  التعبیرات والمعادالت والص�غ   ٥  الجبر

  ٩  الهندسة والق�اس
  ٦  (Gs , Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٤ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

  الثاني

 ٨ )Ni, Np, Nf, Nc( األعداد ٧  األعداد

 ٩  الجبر
 ٦ (Ae)  التعبیرات والمعادالت والص�غ 

 ٤ )Asالرسومات (

 ٩  الهندسة والق�اس
 ٦ (Gs , Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٤ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

 ١٠  واالحتماالتاإلحصاء 
 ٨ )Dc, Dp, Diمعالجة الب�انات (

 ٤ (Db)االحتماالت 

٨ 

  األول

 ١٨ )Ni, Np, Nf, Nc( األعداد ١٦  األعداد

 ١٠ (Ae)  التعبیرات والمعادالت والص�غ  ٩  الجبر

 ٧  الهندسة والق�اس
 ٤ (Gs , Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٤ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

 ٤ (Db)االحتماالت  ٣  اإلحصاء واالحتماالت

  الثاني

 ٦ )Ni, Np, Nf, Nc( األعداد ٥  األعداد

 ١٢  الجبر
 ٦ (Ae)  التعبیرات والمعادالت والص�غ 

 ٨  )Asالرسومات (

 ١١  الهندسة والق�اس
 ٨ (Gs , Gp)األش�ال والم�ان والحر�ة 

 ٤ (Ml, Mt and Ma)  الق�اسالق�اسات و 

 ٨ )Dc, Dp, Diمعالجة الب�انات ( ٧  اإلحصاء واالحتماالت

  ودرجة الواجبات املنزلية  ألهنا ال توزع على احملاور. ١٠، ودرجة املشروع  ١٠* دون درجة األعمال الشفوية 
    



 

     ٥٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  )   ٨   -  ٥استمارة رصد الدرجات للصفوف ( : رابعا
  ني اخلامس والسادساستمارة رصد الدرجات للصف: ١-٤
  

                   oالسادس     oاخلامس الصف:                        oالثاين   oالفصل الدراسي : األول         .............. /..............:العام الدراسي 

  أداة التقویم

  
    % ٦٠ المستمر التقویم أدوات

ب
اج
الو

 
لي
نز
الم

  

ئلة
ألس

ا
 

رة
صی

الق
  

ال
عم
األ

 
ویة

شف
ال

  

وع
شر

الم
  

ار
ختب

اال
 

یر
ص
الق

  

وع
جم

الم
  

ان
تح
الم

ا
 

لي
ص
الف

  

وع
جم

الم
  

  الدرجة                   االسم
        

اختبار 
االستراتیجیات 

 الذھنیة

الحوار 
         والعرض

 
  

٠٤ ٦٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥  ١٠٠ 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

             

             

  



 

     ٥٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  
  
  والثامن السابعني استمارة رصد الدرجات للصف: ٢-٤
  

                   oالثامن     oالسابع الصف:                        oالثاين   oالفصل الدراسي : األول         .............. /..............:العام الدراسي 
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  ٦٠)   الفصل الرابع     ٨ -٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  

  )٨ - ٥( االمتحانية للصفوف: مواصفات األوراق ٨خامسا
 .واحدة ةامتحانيورقة  •
 .دقيقة  ٦٠  اإلجابة:زمن  •
 .درجة ٤٠الدرجة الكلية:  •
 مجيع املفردات إلزامية. •
 بشكل واضح. الورقة االمتحانية  مفردة يفتوضح الدرجة العظمى لكل  •
 ويسمح استخدامها يف الصف الثامن، وقد .والسابع والسادسمينع استخدام احلاسبة يف الصفوف اخلامس  •

 يتطلب استخدام أدوات هندسية أو ورق مربعات.
 احلل يف الورقة نفسها. •
 .عدة أهداف) مفردة تقيس توضع(ال  والفهم املعرفة تعلم من أهداف فقط اواحد اكل مفردة تقيس هدفً •
 ... اخل) اختيار من متعدد، مفردات(إىل حسب نوع املفردة  طالبيف ورقة ال للمفرداتال يوجد تبويب  •
تطبيق،  ةمفردات اختيار من متعدد ولكل مفردة درجة واحدة (ثالث مفردات معرفة، مفرد ٥من االختبارتكون ي •

اإلجابة بعدد واحد أو كلمة واحدة، إكمال الفراغ أو ( درجة لألنواع األخرى من املفردات ٣٥ومفردة استدالل) 
ون أو مع التفسري، الرتتيب والسلسلة، املزاوجة، إضافة معلومات إىل شبكة دالعبارة، الصواب واخلطأ أو نعم وال 

 األخرى.ملفردات بالنسبة لألنواع ، مع ضرورة التنويع يف أنواع ا)، النوع اإلبداعيأو جدول أو شكل، التفسري
 .من األسهل لألصعب حبيث تبدأ باملعرفة املنخفضة وتنتهي باالستدالل املرتفعترتب املفردات  •

  
  
  

 
  قد یتم التعدیل في مواصفات الورقة االمتحانیة والدرجات الخاصة بالوحدات وتوزیعھا على الدروس في النسخة الالحقة من الوثیقة. ٨



 

     ٦١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  
  .عناصر التقويم على ٨-٥للصفوف يوضح توزيع الدرجات التفصيلية  اآلتي واجلدول 

درجة مفردات   نسبة الدرجة  عنصر التقويم
  االختيار من متعدد

درجة األنواع 
األخرى من 
  املفردات

  اموع

  ١٦  ١٣  ٣  %٤٠  املعرفة
  ١٦  ١٥  ١  %٤٠  التطبيق
  ٨  ٧  ١  %٢٠  االستدالل
  ٤٠  ٣٥  ٥  %١٠٠  اموع

  
         الصعوبة (سهلة)، منخفضة %٤٠الفروق الفردية للطالب (تنقسم املفردات حسب مستوى الصعوبة: تراعي  •

 مرتفعة الصعوبة ). %٢٠متوسطة الصعوبة و % ٤٠
  )رمرتفع الصعوبة (  )تمتوسط الصعوبة (  )نالصعوبة (سهل) ( منخفض  مستوى الصعوبة

  %٢٠  %٤٠  %٤٠  النسبة
  ٨  ١٦  ١٦  الدرجة

الربع  عن إخل...  والصواب واخلطأ من متعدد، املزاوجة، مفردات االختيارجيب أال تتجاوز نسبة التخمني يف  •
 .يف املفردة الواحدة أكثر من خيار صحيح يكون هناك ن أ، وميكن )%٢٥(

 اإلجابة. جومنوذ االمتحان ةورقواضع االمتحان يعد  •
(منخفض،  املفردةصعوبة ى مستوكذلك و عناصر التقويمو هدف التعلماإلجابة على عمود لرمز  جيشتمل منوذ •

 .املفردةمقابل رقم كل ذلك  واحملور واملوضوع الفرعي داخل احملور متوسط، مرتفع الصعوبة)
رمز   املفردة

هدف 
  التعلم

عنصر 
  التقويم

  اإلرشادات  الدرجة  اإلجابة  املوضوع  احملور  الصعوبة

                  



 

     ٦٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

سابع والثامن ليف الصفني ا ومفردتني على األكثر ،درجتنيمجيع املفردات يف الصفني اخلامس والسادس من درجة أو  •
  من ثالث درجات.

وعدد املفردات الكلي وعدد األسئلة وفق اجلدولني  ،كل مفردة درجة  حتدد جمموع درجات املفردات حسب  •
  التاليني:

  املالحظات  إىل من  الصفني اخلامس والسادس
  مفردة ٣٠ – ٢٦  ٣٠  ٢٦  جمموع درجات املفردات من درجة واحدة
  مفردات ٧ – ٥ ١٤  ١٠ جمموع درجات املفردات من درجتني

من درجتني) + (مفردات  ٧ درجة: ٣٣مثال  ٣٥  ٣٣ عدد املفردات الكلي
  )من درجة(مفردة   ٢٦

  ٣١  ٢٣ عدد األسئلة
  

  املالحظات  إىل من  الصفني السابع والثامن 
 مفردة ٢٨ – ١٦ ٢٨  ١٦  جمموع درجات املفردات من درجة واحدة

  ٢أو  ١أو  ٠ درجات:عدد املفردات من ثالث  ٢٤  ١٢ ٣جمموع درجات املفردات من درجتني أو 
  ٩) + درجات ٣من (مفردة ٢ درجة: ٢٧مثال   ٣٤  ٢٧ املفردات الكليعدد 

 من درجة)(مفردة   ١٦  + )من درجتني(مفردات 
  ٣١  ٢٣ عدد األسئلة 

 
 .وال تعطى أنصاف درجات ،)٣، ٢، ١، ٠(درجات ومتنح  طلبةلتصحح إجابات ا •

 
 

 

 



 

     ٦٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  وخطوات التقويم املستمر  مراحل - سادسا
ال هو الذي ســيتأكد من أن مجيع الطلبة قد أســندت إليهم مهام توفر هلم الفرص الضــرورية للتطبيق املعلم الفع

  .يواجهوهناالناجح للمعرفة واملهارات واالجتاهات اليت 
ستطيعون القيام هبذه  ، كما األشياء بنجاح أم الالتقويم اجليد يوفر أساليب متكن من معرفة ما إذا كان الطلبة ي

عملية  تأخذ أن  املفيد ومن، والتعليمال ميكن فصـــل التقويم واســـتخداماته اليت وضـــعت من أجله عن عملييت التعلم 
  التقويم املراحل الرئيسية األربع اآلتية:

  : التخطيط للتقويم:١-١-٦
وهذا  ،تعلمه يف الربامج اليت خيططوهنا هلمجيب أن تكون لدى املعلمني فكرة واضــحة عما جيب على الطلبة 

يعين أن عمليــة التخطيط جيــب أن تــأخــذ يف االعتبــار املعرفــة  وذلــكأمر ضــــروري للتعلم الفعــال والتقويم الفعــال، 
واملهارات واالجتاهات اليت جيب معاجلتها يف املادة املنهجية املناســـبة، إضـــافة إىل خربات الطلبة الســـابقة واحلالية، 

  .م وطاقاهتم الكامنة واحتياجاهتم الفرديةوقدراهت
  :اآلتيةاالسرتاتيجيات  تتبعيتم للتقويم عند التخطيط 

يقوم املعلم أو جمموعة من املعلمني الذين يدرسون املنهج يف املدرسة بإعداد خطة السرتاتيجية تقويم الطلبة وذلك  •
 لتقويم مستوى أداء الطلبة حول خمرجات التعلم.

عنــد إعــداد اخلطــة اختيــار أدوات التقويم املنــاســــبــة لتقويم مــدى حتقق خمرجــات التعلم للمــادة يراعي املعلم   •
 الدراسية لدى الطلبة.

) وعدم االهتمام االســتدالل-التطبيق  -(املعرفة  عناصــر التقويمعند توظيف أدوات التقويم جيب الرتكيز على  •
 اآلخر. دونبعينه  تقويم  بعنصر

 .ملختلفةا التقويمأدوات  توظيف الصفية أثناءاملالحظة على املعلم تفعيل   •

 ) رصد الدرجات واملتابعة اليومية.بطاقة( استمارةتتم ترمجة اخلطة لتقويم أداء مجيع الطلبة يف  •



 

     ٦٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

 اليومية:من املمارسات الطبيعية أثناء تنفيذ األنشطة  ارئيسي  اجزء  جعل التقويم: ٢-١-٦
من األنشطة  اطبيعي ابل جيب أن تشكل جزء والتعليم؛جيب أال تستحوذ أو تشوه عملية التقويم عملييت التعلم 

مة أثناء  مكان،اإلالصــــفية قدر  حتديد الزمن  ويتم ،التعلمويعين ذلك أن عملية التقويم جيب أن تنفذ يف األماكن املالئ
ويف بعض األحيان تتم  ، املخرجات اليت يتم تقوميها الطلبة، وطبيعةاســــتعداد  مثل:على عوامل  ااملناســــب اعتماد

ويف أحيان أخرى يف  ،( حســـب جدول األهداف املمكن تقوميها ختاميا) الوحدةعملية التقويم يف هناية املوضـــوع أو 
ويعتمد تطوير التقويم يف الصــف بشــكل  التقويم،طة التعليمية أن تســهم يف وقت مبكر من عملية التعلم. وميكن لألنشــ

  يبنى عليها. احلالية، وماجزئي على معرفة ما تسهم به املمارسات 
  :آلتيل التعلم وهتدف عملية التقويم أثناء 

ü  طالب  كتابة عبارات وصفية حول أداءمثل (تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة حول أعماهلم السابقة
 .).مراجعة درس سابق .مناقشة الطلبة وتوضيح نقاط القوة والضعف يف  أو  ،املنزيلالواجب يف 

  وتعديل هذا األداء.
ü  أو القيام به نتيجة لواجب أو درس تعلموه. تعلمه،توضيح ما يتوقع من الطلبة  
ü  وواجبات،وإعطاء مهمات  األسئلة، (طرحمعرفة مدى حتسن الطلبة يف حتصيلهم من خالل 

  الكتابية)على األنشطة  االطالع
ü كتابة تعليق على عمل أو  العمل،وهم يعملون مثل: (الثناء على  طلبةتوفري تغذية راجعة إجيابية لل

 )منزيلواجب 

       اخلطوتني التاليتنياملعلم يف سبيل  أو يكتبه أو يقوله ويتبع ما يفعلهعلى ا يقوم املعلم بتقويم الطالب معتمد: 

ü يحول الكيفية اليت حقق هبا الطالب املخرجات املطلوبة خالل فرتة التقرير أو خالل ا صدر حكم
  الدراسي. الفصل
ü وى احملدد لإلجناز.حتديد املطلوب من الطالب كي يصل إىل املست 



 

     ٦٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  مناسبة:رصد وتسجيل تقدم الطلبة بطريقة : ٣-١-٦
عدعملية الرصــد ضــرورية ملســاعدة املعلمني على حتديد احتياجات الطلبة، وإلعطائهم التغذية الراجعة  ي

ية الربامج وطرق  ياء األمور، أو تقويم فعال عام، كتابة التقارير ألول كل  أن تكون  وجيب، التدريسحول تقدمهم بشــــ
فقط.ا عملية الرصد قابلة للتنفيذ وأن يقوم املعلم برصد ما سيكون مفيد  

أو التقديرات حول مدى تقدم الطلبة معلومات يتم  األحكام،ســـوف تتضـــمن الشـــواهد املســـتخدمة لوضـــع 
شطة اليومية يف غرفة  صف،احلصول عليها أثناء تنفيذ األن ضعها املعلم  ال ستقاة من مهارات التقويم اليت ي ومعلومات م

  سجيل:الطرائق اآلتية يف الرصد أو الت أحد يستخدم املعلم أنوميكن 
أمناط خمتلفة من قوائم الفحص تشتق بشكل مباشر من خمرجات التعلم وأهدافه، وتركز على عدد من  •

 النقاط الرئيسة.
ملفات أعمال الطلبة اليت قد حتتوي على مالحظات خمتصرة حول تقدم الطلبة فيما يتعلق بنواتج  •

 إىل معلومات عن التعزيز والتحصيل واحتياجات التطوير ةعملية التعلم، إضاف خمرجات)(
)( الذاتيمناذج التقويم  • أنفسهم.املشاركة يف عملية تقويم  تتيح للطلبةاليت  استخدام عبارات أستطيع مثال 

 املستقبلية،واحلاجات  احلالية، السابقة، والقدراتفالطلبة هم مصدر املعلومات حول اخلربات 
  والعالج والتقويم. التشخيص،وبإمكاهنم مساعدة املعلم على 

مثل األســئلة القصــرية والواجبات  ورمبا جيد املعلمون أن اســتخدام ملف أعمال الطالب، الذي يضــم مناذج من أعماله
   .واالختبارات القصرية، ونسخ من قوائم الفحص والتقويم الذاتي، ذا فائدة يف مجع األدلة املنزلية واملشاريع

) إىل فصلني دراسيني ، يتم يف منتصف كل منهما إرسال تقرير  ٨ – ٥يقسم العام الدراسي يف الصفوف (  •
 وصفي لويل األمر عن مستوى أداء ابنه / ابنته.

 ٥٠والنهاية الصغرى  درجة، ١٠٠) ٨- ٥دراسية يف الصفوف (تكون النهاية الكربى جلميع املواد ال •
 درجة.

وحيدد إجنازه  املختلفة،حيدد إجناز الطالب يف هناية كل فصل دراسي حبساب درجاته يف أدوات التقويم  •
 الدراسيني.يف هناية العام الدراسي حبساب متوسط درجاته اليت حصل عليها يف الفصلني 



 

     ٦٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

 طاقة تقرير األداء الفصلية بالدرجة والرمز.يعرب عن إجناز الطالب يف ب •

 : اآلتي) ، يف مجيع املواد الدراسية على النحو  ٨ – ٥(يتم حتديد مستوى الطالب يف الصفوف  •
  المستوى  الرمز  الدرجة

  ممتاز  أ  ١٠٠ – ٩٠
  جید جدا  ب  ٨٩ – ٨٠
  جید  ج  ٧٩ – ٦٥
  مقبول  د  ٦٤ – ٥٠

  یحتاج إلى مساعدة  ھـ  ٥٠أقل من 

  : إعطاء تغذية راجعة للطلبة وأولياء أمورهم   واملعلمني اآلخرين:٤-١-٦
إن مصــطلح "تقرير األداء" يتضــمن وضــع ما قام الطلبة بإجنازه يف احلســبان، وهذا بشــكل تقليدي هو هدف 

 فإن  للتحاور بني املدرســة وويل األمر. ولكن على الرغم من ذلك االتقارير املدرســية، وبالتايل فهي تشــكل أســاســ
 تقارير األداء ميكن أن توظف بطريقة أمشل من خالل:   

حصول الطالب على مالحظات شفوية وكتابية حول أعماهلم مما يساعدهم على تقويم ما قاموا به حتى  •
  يكونوا مدركني ملا جيب فعله أو حيتاجون إليه بعد ذلك، وميكن هلذه التغذية الراجعة أن تتم:

  ةً يشفو اكجزء من عملية التعليم اليومي وتكون غالب  افور  ) أ
 مكتوبة. ابعد هناية كل وحدة أو موضوع أو مترين وتكون غالب   ) ب

توفري معلومات واضحة حول اإلجناز السابق لكل طالب ومدى التقدم الذي حققه متضمنة نقاط القوة  •
ستقبل وذلك لتحقيق مبدأ التواصل والضعف لكي يستفيد منها املعلمون املعنيون بتدريس الطالب يف امل

 واالستمرارية يف التعليم والتعلم.  
  لية التقويمالتخطيط آل: ٢-٦

للتخطيط أمهية كبرية يف التقويم ويعود بفائدة على الطالب واملعلم، فالتخطيط للتقويم ينظم اجلهود ملساعدة 
املسبق واملدروس يساعد املعلم على االرتقاء املهين الطالب للتعلم واالرتقاء مبستوياهتم، كما أن التخطيط 

  باالستفادة من التغذية الراجعة وتطوير خطته التدريسية وحتقيق أهدافه.
أو  عناصر التقويمولكل من مكونات احملتوى  درجة كل حمورأن التخطيط للتقويم يف الرياضيات يعتمد على 

  دوات التقويم واألهداف والدروس.أل التايل خمططويوضح الشكل املعرفية،  املستويات



 

  ٦٧)   الفصل الرابع     ٨ -٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  

  
  للفصل األول  أدوات التقويم واألهداف والدروس أ  خمطط-١-٢-٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

5Nc1ب
5Nc2ب

5Nc3ب5Nn1ز
5Nc7ب5Nn3ز

5Nc8ح5Nc12ب5Nn5ز5Ml1خ
5Nc9ح5Nc13ح5Nn9ز5Mt1ز5Ml2ز

 5Nc10ب5Nc14ح5Nn10ز5Mt2ز5Ml3ز5Gs1ز5Nc22ب
5Nc20ز5Nc11ح5Nc15ح5Nn4ز5Nn12ز5Mt3ز5Ml4خ5Gp1ز5Gs2ص5Nc4ز5Nc25ب5Nn2ز
5Nc21ز5Nc18ز5Nc16ب5Nn7ز5Nn13ز5Ma1خ5Mt4خ5Ml5خ5Gp2ص5Gs4ص5Nc5ب5Nc26ب5Nn6ز
5Nc23ز5Nc19خ5Nc17ب5Nn11ز5Nn14ز5Ma2ز5Mt5خ 5Ml6خ5Gp3خ5Gs5ز5Nc6ز5Nc27خ5Nn8ز

الدرس
16األسبوع 101113- 12131415

121314
2 -13 -25 -36 -58 -79 -89

67891011 5

األھداف 
التي یمكن 

تقیمھا 
ختامیا

1234

)1(سؤال قصیر
)2(اختبار قصیر)2(سؤال قصیر)1(اختبار قصیر

ات اختبار االستراتیجی
الذھنیة

سؤال 
)3(قصیر

رصد درجة الواجب 
.المنزلي

امتحان نھایة 
الفصل األول

رصد المشروع

الحوار  رصد
والعرض

درجات 5 :األعداد
درجات 9 :األعداد

 5 :األعداددرجات 10 :األعداددرجات 5 :والقیاس الھندسةةدرج: الھندسة والقیاس
درجات



 

     ٦٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

6Nn6ز
6Nn7ز
6Nc4ح
6Nc6ح
 6Nc11ز

  6Nc5 ح6Nn3ز6Mt1ص
6Nn2ز6Nc8ز6Nn5خ6Mt2خ

6Nn4ز6Nc14ز6Nn14ز6Mt3خ6Nn16خ
6Nn15ز6Nc3ب6Nc15ز6Nn9ز6Nn8ز6Gs1خ6Mt4خ6Ml1ز
6Nn17ز6Nc10ز6Nc16ز6Nc1ب6Nn12ز6Gs2خ6Ma1ز6Mt5خ6Ml2ص
6Nn18ز6Nc18ز6Nc17خ6Nn11ز6Nc2ب6Nn13ز6Gp1ز6Gs5ز6Gs3ز6Ma2ز6Mt6ز6Ml3خ

6Nn19ز6Nc19خ6Nc22ز6Nc13ز6Nc9ح6Nn20ز6Gp2خ6Gs6خ6Gs4ز6Ma3خ6Mt7ز6Ml4ز 6Nn1خ6Nn10ز
الدرس
األسبوع

األھداف 
التي یمكن 

تقیمھا 
ختامیا

16 10- 911- 1012 -11131416- 15
16

12345668- 78
101112131415 123456789

)1(اختبار قصیر
رصد درجة 

الواجب 
.المنزلي

امتحان نھایة 
الفصل األول

الحوار والعرض  رصد)1(سؤال قصیر )2(اختبار قصیر)2(سؤال قصیر

)3(سؤال قصیر

 اختبار االستراتیجیات
الذھنیة

رصد المشروع

درجات 3 :األعداد
درجتان: الھندسة والقیاس

درجات 5 :األعداد
درجات 5: الھندسة والقیاس

درجات 10   :األعداددرجات 5 :األعداد

درجات 5 :األعداد



 

     ٦٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7Nf1ز
7Nf2ز7Ae1ز
7Nf6ز7Np1ز7Ae2ز
7Nf7ز7Nf3ز7Gs1ز7Np2ز7Ae3ز

7Nf8ز7Nf4ز7Gs3ز7Np3ز7Ae4ز7Ni1ز
7Nf10ز7Ml1ز7Nf5ز7Gs4ز7Nc3ز7Ae5ز7Ni2ز
7Nc1ز7Ma1ز7Nc2ز7Gs5ز7Nc11ز7Ae6ز7Ni3ز
7Nc4ز7Ma2ز7Nc14ز7Gs6ز7Nc12ز7Ae7ز7Nc6ز
7Nc5ز7Ma3ز7Nc15ز7Gs10ز7Nc10ز7Nc13ز7Ae8ز7Nc8ز

الدرس
15األسبوع 13 -1114- 13

12345678
7 - 579 -811- 9 2 -14 - 3

)1(اختبار قصیر

رصد 
درجة 

الواجب 
امتحان 

نھایة 
الفصل 
األول

سؤال قصیر )1(سؤال قصیر
)2(

اختبار 
 االستراتیجیات

رصد المشروع

درجات 3 :األعداد
درجتان: الجبر

درجات7 :األعداد
درجات 3: الجبر

األعمال )2(رصد
الشفویة

األعمال )1(رصد
الشفویة

 5 :الھندسة
درجات

درجات5 :األعداد

درجات6 :األعداد
درجة: الھندسة
درجة 3: القیاس

سؤال قصیر 
)3(

)2(اختبار قصیر



 

     ٧٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8Ae1ز
8Ae2ز
8Ae3ز
8Ae4ز

8Db1ز8Ae5ز8Np1ز
8Db2ز8Ae6ز8Np2ز8Ni1ز
8Nf3ز8Db3ز8Ma1ز8Ae7ز8Gs1ز8Nc3ز8Ni2ز
8Nf4ز8Db4ز8Ma2ز8Ae8ز8Nf1ز8Gs2ز8Nc5ز8Ni3ز
8Nc1ز8Nc2ز8Ma3ز8Ae11ز8Nf2ز8Gs3ز8Nc6ز8Nc4ز

الدرس
7 -9األسبوع

56
15

78
11- 1012- 1114- 13

1234
2- 13- 25- 46- 5

)1(اختبار قصیر

رصد 
درجة 

الواجب 

امتحان 
نھایة 

الفصل 
األول

سؤال قصیر )1(سؤال قصیر
)2(

اختبار 
یات االستراتیج

رصد المشروع

درجات 5 :األعداد
درجات7 :األعداد
درجات 3: الھندسة

)2(رصد
األعمال 
الشفویة )1(رصد

ةاألعمال الشفوی

درجات 3القیاس درجات 5 :الجبر
درجتین :االحتماالت

درجات 4: الجبر
درجة: القیاس

درجة االحتمال
درجات4 :األعداد

سؤال قصیر 
)3(

)2(اختبار قصیر



 

     ٧١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  للفصل الثاني  أدوات التقويم واألهداف والدروس أ  خمطط-١-٢-٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5Nc9ح
5Nc11ح
5Mt1ز5Ml1خ5Nc12ب
5Mt2ز5Ml2ز5Nn15خ5Nn4ز5Nc13ح
5Mt3ز5Ml3ز5Gs1ز5Nn18خ5Nn16خ5Nn7ز5Nc14ح
5Ma1خ5Mt4خ5Ml4خ5Gp1ز5Gs2ص5Nc19خ5Nn17خ5Nn11ز5Nc15ح

5Ma2ز5Mt5خ5Ml5خ5Gp2ص5Gs3خ5Gs6خ5Nn21خ5Nc24خ5Nn19خ5Nc1ب5Nc16ب5Dh3خ5Dh1خ
5Ma3خ5Mt6خ 5Ml6خ5Gp3خ5Gs4ص5Gs7خ5Nn22خ   5Nc27خ5Nn20خ5Nc2ب5Nc17ب5Ml7خ5Dh5خ5Dh4خ5Db1خ5Dh2خ

األسبوع
الدرس

األھداف التي 
یمكن تقیمھا 

ختامیا

24 15
8- 79 -810 114 233445661012- 11131314

29303132 16171819202125262728 2223

)1(سؤال قصیر

)1(اختبار قصیر

رصد درجة )2(اختبار قصیر)2(سؤال قصیر
.الواجب المنزلي

امتحان نھایة 
الفصل الثاني

الحوار  رصد
والعرض

 5 واالحتماالت: االحصاء
درجات

درجات 5 :األعداد
درجة: 4االحصاءواالحتماالت 

درجة 1: الھندسة والقیاس

درجات 5: والقیاس الھندسة
درجات 5: األعداد درجات 5 :األعداد

)3(سؤال قصیر
درجات 5 :الھندسة والقیاس

اختبار االستراتیجیات الذھنیة

رصد المشروع



 

     ٧٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املختلفة طول الفصل الدراسي ) وأدوات التقويم ا الفصليف هذ  ١٣  - ٧ مها ختاميا يف كل درس على األسابيع (الواردة صفحة،يتقي نحيث يوزع املعلم األهداف الذي ميك
  على أدوات األسئلة القصرية واالختبارات القصرية. والسادس . وكذلك يقوم بتوزيع درجات كل حمور مثل األعداد والقياس يف الصف اخلامسأو الثاني  األول

6Nc1ب
6Nn16خ6Nc2ب6Nn1خ
6Mt4خ6Ml1ز6Nn21خ6Nc17خ6Nc3ب6Nn5خ
6Nc7ح6Mt5خ6Ml2ص6Nn23خ6Nn22خ6Nc19خ6Nc4ح6Nn9ز

6Gs1خ6Gs2خ6Ma1ز6Mt6ز6Ml3خ6Nn27خ6Nn24خ6Nc20خ6Nc5ح6Nn11ز6Dh2خ6Mt1ص
6Gs5ز6Gp1ز6Gs3ز6Ma2ز6Mt7ز6Ml4ز6Nn28خ6Nn25خ6Nc21خ6Nc12ز6Nc6ح6Nn14ز6Dh3خ6Mt2خ
6Gs6خ6Gp2خ6Gs4ز6Ma3خ6Mt8خ6Ml5خ6Nn30خ6Nn29خ6Nn26خ6Nc22ز6Nc13ز6Nc9ح6Nn20ز6Db1خ6Dh4خ6Dh1خ6Mt3خ

9األسبوع
الدرس

األھداف التي 
یمكن تقیمھا 

ختامیا

14
35 293031323334

1011- 10111213- 1214 -13
28 1718192021222324252627

56678 5 12234

درجات 5 :االحصاء واالحتماالت

)1(سؤال قصیر

درجات 4 :األعداد
درجات 4:االحصاء واالحتماالت

درجة 2: الھندسة والقیاس

درجات 5 :األعداد)1(اختبار قصیر
)2(سؤال قصیر

درجات 5 :الھندسة والقیاس
)3(سؤال قصیر

درجات 7 :األعداد
درجة 3: الھندسة والقیاس

)2(اختبار قصیر

الحوار  رصد
والعرض

رصد درجة 
.الواجب المنزلي

امتحان نھایة 
الفصل الثاني

رصد المشروع

نیةاختبار االستراتیجیات الذھ



 

  ٧٣)   الفصل الرابع     ٨ -٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (

  

  ٕاداریةمعلومات 
  م٢٠١٩ س�متربال�س�ة طبعة جتری��ة �رخي 
  الرابع)، الفصل ٨ – ٥الطلبة مادة الر�ضیات �لصفوف ( تعمل تقومي وثیقة يف التعدیالت جسل

  

�رخي ال�س�ة 
  اجلدیدة

�رخي ال�س�ة   وصف التعدیالت
  املعد�

طبعة جتری��ة 
  م٢٠١٨ٔ�كتو�ر

يف ٔ�نواع املفردات ومواصفات  تتعدیال •
ٔ�دوات التقومي ومواصفات الورقة مرتبطة 

، وفصلها عن مهنج السالسل العاملیة �ع�د
  )١٠- ٧الصفوف (

٢٠١٤/ 
٢٠١٥  

  طبعة جتری��ة 
  ٢٠١٩ فربا�ر

تعدیالت يف بعض مواقع أ�هداف يف  •
اجلداول وأ�لوان ا�ا� لبعض ٔ�هداف 
الصف اخلامس وٕاضافة أ�لوان ا�ا� 

 )١٠-٧ صف�ة(السادس ٔ�هداف الصف 
تعدیالت يف أ�هداف املقاسة يف اخ�بار  •

 )�١١سرتاتیجیات ا�هنیة. (صف�ة 
ٕاضافة بعض النقاط يف مواصفات الورقة  •

 )٥٠ -�٤٨م��انیة (
 ).�٤٦دول در�ات ٔ�دوات التقومي (صف�ة  •
الثاين ٕاضافة مناذج خمططات �لفصل تعدیل و  •

   )٥٨ - ٥٥صف�ة (

طبعة جتری��ة 
  م٢٠١٨ٔ�كتو�ر

طبعة جتری��ة 
  ٢٠١٩س�مترب 

ٔ�و املس�تو�ت  عنارص التقوميتعدیل يف  •
املعرفة ويف قدرات مس�توى التطبیق 

 .) ٥٤ -٥١ (صف�ة

  طبعة جتری��ة 
  ٢٠١٩فربا�ر 



 

     ٧٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

بعض حمتوى  �دیدة ٔ�هدافرموز ٕاضافة  •
 )٤صف�ة الصفني السابع والثامن (

ٕاضافة �دول أ�هداف اليت ميكن تقميها  •
 )١٣ -١٢(والثامن �لصفني السابع 

صف�ة  در�ات( ٣خصائص املفردات من  •
٥٠( 

خمطط ٔ�هداف التعمل وا�روس �لصفني  •
 ) ٧٠- ٦٩السابع والثامن(

�دول در�ات ٔ�دوات التقومي اخلتايم  •
 )٥٧(صف�ة 

 )٥٩ –٥٨ اس��رة رصد ا�ر�ات (صف�ة •
- ٥مواصفات األوراق االمتحانية للصفوف ( •

 )٦٢ – ٦٠( صف�ة  )٨
 ١٨(صف�ة اخ�بار �سرتاتیجیات ا�هنیة  •

- ١٩(  
  



 

 1الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

         
    

     
     
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 م٢٠١٩ سبتمرب طبعة جتريبية   

  وثيقة تقويم تعلم الطلبة
  مادة الرياضيات

 )٨- ٥للصفوف (



 

 2الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

  جدول احملتويات
 الصفحة  احملتويات

 ٣  متوذج لسؤال قصري: ١

 ٥  الختبارات فصرية منوذ: ٢

  ٥  ) للفصل الدراسي األول للصف اخلامس مادة الرياضيات١(: ورقة اختبار قصري ١-٢
  ٧  الرياضيات) للفصل الدراسي األول للصف اخلامس مادة ١: منوذج إجابة الختبار قصري(٢-٢

  ٩  . للصف اخلامس : منوذج الختبار اإلسرتاتيجيات الذهنية للفصل الدراسي األول٣
  ٩  : ورقة املعلم١-٣
  ١٠  إجابة الطالب: ورقة ٢-٣
  ١١  منوذج اإلجابة: ٣-٣

  ١٣  : أمثلة ملشاريع يف الرياضيات ٤
  ١٤   : أمثلة ملشاريع للصف اخلامس يف مادة الرياضيات١-٤

  ١٦  أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات يف مادة الرياضيات: ٥
  ١٦  : أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف اخلامس يف مادة الرياضيات١-٥

  ٢١  : قالب لنموذج اإلجابة٦
 : خمطط توزيع األهداف على الدروس٧

  
٢٥  

  ٢٥  خمطط توزيع األهداف على الدروس للصف اخلامس ١-٧
  ٢٦  خمطط توزيع األهداف على الدروس للصف السادس ٢-٧
  ٢٧  خمطط توزيع األهداف على الدروس للصف السابع ٣-٧
  ٢٨  خمطط توزيع األهداف على الدروس للصف الثامن ٤-٧

  ٢٩  : جدول توزيع األهداف على الدروس على الفصلني على الفصلني الدراسيني للصفني اخلامس والسادس٨
  ٢٩  : جدول توزيع األهداف على الدرس للصف اخلامس ١- ٨
  ٣٤  : جدول توزيع األهداف على الدرس للصف السادس ٢- ٨



 

 3الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

  لسؤال قصري   منوذج: ١
  ) للفصل الدراسي األول للصف اخلامس يف مادة الرياضيات١( سؤال قصري

  الفصل: ..............................  االسم:  ...............................                      
  أجب عن جمیع األسئلة التالیة

  . المقابل العمود) صل كل صندوق بالتقریب الصحیح لھ في ١
    ٤٨٠٠    ألقرب عشرة  ٤ ٩٩٣

    ٤٩٠٠    

    ٤٩٩٠    مائةألقرب  ٤ ٩٩٣

    ٥٠٠٠    
    ٥٠١٠    ألقرب مائة ٥ ٥٠٠

    ٥١٠٠    
    ٥٥١٠    ألقرب ألف ٥ ٠٠٥

    ٢[  ٥٥٠٠[  
  .طالبًا ٤٦) فصل یحتوي على ٢

  طالب. ٦یرید معلم الریاضة تكوین فرق مكونة كل منھا من 

   المكونة.اكتب عدد الفرق 

  

  ]١_______فرق                           [                                                                                

  لسجادة مربعة.الشكل المقابل ) ٣

  صغیرة. من مربعاتتتكون  

  سنتیمتر. ٢٬٤ طول ضلع كل مربع صغیر 

  .السجادةاكتب طول ضلع     

  

                                  ]١[_________ سم                                                                                                  

  العملیة الحسابیة. لحل ١٦٦  ٠٩٠=   ٨٥×   ١ ٩٥٤) استخدم الجملة العددیة    ٤

٨٥÷      ٨٣  ٠٤٥    =  

                                                _________                                                   ]١[                          

  انتھت األسئلة                                               

 

٥  



 

 4الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

  ) للفصل الدراسي األول للصف اخلامس يف مادة الرياضيات١( منوذج إجابة سؤال قصري ١-١

  
  القصري للسؤالمالحظة: املعلم غري مطالب بوضع منوذج 

  
  

   معلومات اضافية

  اهلدف املكتمل  عنوان الدرس  السؤال
أو ١٠٠أو  ١٠یقرب األعداد المكونة من أربعة أرقام ألقرب  5Nn6  التقریب  ١

.١٠٠٠ 
یقرر ما إذا كان ینبغي تقریب الناتج للعدد األكبر أو للعدد  5Nc26  القسمة  ٢

  األصغر بعد القسمة بناًءا على السیاق. 
ً مكونة م رقمین بھا منزلة عشریة واحدة في اعداد   لضربا  ٣ یضرب أعدادا

  ٧×٣٬٦واحد على سبیل المثال مكونة من رقم 
حقائق   ٤

الضرب 
  والقسمة

یقرر ما إذا كان ینبغي التجمیع (استخدام حقائق الضرب ومضاعفات 
المقسوم علیھ ) أو المشاركة (التنصیف و التربیع ) لحل عملیات 

  القسمة.
  
  
  
  

رقم 
  املفردة

عنصر   هدف التعلم
  التقومي

مستوى 
  الصعوبة

الدرجا  االجابة
  ت

  اإلرشادات

١  
5Nn6 معرفة      

  
  

  
   ٢  

 لتوصيالتاذا كانت مجيع ا درجتان
   .صحيحة

  صحيحة  ٣-٢اذا كانت درجة 
واحدة  توصيلةاذا كانت  صفر

  . صحيحة او مجيع االجا�ت خاطئة

٢  
5Nc26  ١   ٧    تطبیق    

٣  
5Nn22  ١  سم ٧٬٢    تطبیق    

٤  
5Nn25 ١  ٩٧٧    استدالل    



 

 5الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

  صريقج الختبارات وذ: من٢
  ) للفصل الدراسي األول للصف اخلامس يف مادة الرياضيات ١( : ورقة اختبار قصري١-٢

  الفصل: ..........  االسم:  ...............................                      
  مينع استخدام اآللة احلاسبة.         دقيقة                                                   ٢٠الزمن: 

  :األسئلة التالية يف املكان املخصص لإلجابة أجب عن مجيع
  

    ٨١٠٧٥٤انظر إلى العدد:  )١

    ١اكتب القیمة المكانیة للرقم 

  ]١[                                     ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            
  

 األشكال التي تحوي خطین متوازیین:  جمیعحوط  )٢
            

                                                                                                                                    ]١[                                                                                                                         
    ٥×  ٣٬٥احسب ناتج  )٣
  

                                      
                                                                                              ]١[                          ــــــــــــــــ                                                                                  

  ٩، وھو مضاعف للعد ٤٢و  ٢٨عدد الطالب في فصل ینحصر بین  )٤
  .حوط عدد الطالب في الصف

١[                  ٣٩  ٣٦  ٣٣  ٣٠[  

  
                                                                                                                                                                                                                                                          

  .عدد مربع زوجي مكون من رقم واحد في تحدي رمي الكرات كان عدد النقاط التي حصل علیھا عمر  )٥

  .٣وھو أحد مضاعفات العدد  ٢٥وعدد نقاط طارق عدد مربع أصغر من 

 نقاط. ٧وحصل عثمان على 

  األكبر.على عدد النقاط أكتب االسم الذي حصل 
  في المستطیل. وضح كیف توصلت لإلجابة

  
  
  
  

                                                                              
  
  

 ]٢[            ـــــــــــــــــــــ                                                                                  

 
١٠ 



 

 6الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

 

 . ١٠٠،  ١٠،  ٥،  ٢اختبر قابلیة القسمة لألعداد اآلتیة على  )٦

 :    وجدتإن  صل العدد بقابلیة القسمة المناسبة لھ 

  
  
  
  

                                                
  

                                              
      

                                                                                                                                        ]٢                                                                   [
 

  لدیك البطاقات ) ٧

 أنقل بطاقات األعداد المعطاة في المكان المناسب لتكون العبارتین صحیحتین: 
  

                                         
  

                        
]١[                                                    

  

     نقاط من رؤوس المضلع السداسي المنتظم التالي إلنشاء مثلث مختلف األضالع. ٣صل بین ) ٨

   
  
  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        ]١                                                                                                                            [

  
أسئلة االختبارانتهت 

٩٥٠٠٠١ ٩٥٠٠٠١ 

٩٥٠٠٠١ ٩٥٠٠٠١ 

 معا ١٠٠و  ١٠و  ٥و  ٢یق�ل القسمة �ىل  فقط ٥یق�ل القسمة �ىل  فقط ٢یق�ل القسمة �ىل 

١٢٣٢ ٧٥٠ ٩٨١٧ ٥٤ ٢٥ ٥٥ ٤٩٠ ٩٠٠ ٩١ 

 معا ١٠و  ٥و  ٢یق�ل القسمة �ىل 

٥٦٦ ٤٣٠ ٤٧٦ ٤٣٢ ٩٠٨ ٠٠٩ ٩٥٠ ٠٠١ 

˂ 

> 



 

 7الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

  ) للفصل الدراسي األول للصف اخلامس يف مادة الرياضيات١( اختبار قصري : منوذج إجابة٢-٢
رقم 

املفردة/ 

  الدرس
عنصر   هدف التعلم

  التقومي
مستوى 

  الصعوبة
الدرجة  االجابة

  اإلرشادات  

١  

  ١الدرس 

5Nn2 رف ما ميثله يع
كل رقم يف األعداد 

املكونة من مخسة أو ستة 
  أرقام

  ١٠٠٠٠  منخفض  معرفة
    ١  أو عشرة آالف

٢  

  ٥الدرس 

5Gs5   يتعرف إىل
اخلطوط املتعامدة 

واملتوازية يف األشكال 
والرسومات الثنائية 

  األبعاد والبيئة

  منخفض  معرفة
  

  درجة: إذا حوط على مجيع األشكال الصحيحة.  ١

٣  

  ٣الدرس 

5Nc22  يضرب
أعدادا مكونة من رقمني 
�ا منزلة عشرية واحدة 

يف أعداد مكونة من رقم 
سبيل املثال  واحد على

٧×  ٣٬٦.  

    ١  ١٧٬٥  منخفض  معرفة

٤  

  ٣الدرس 

5Nc5  يتعرف إىل
، ٦مضاعفات األعداد 

، حىت ٩، ٨، ٧
  املضاعف العاشر

  ٩، وھو مضاعف للعد ٤٢و  ٢٨عدد الطالب في فصل ینحصر بین   منخفض  تطبيق

  حوط عدد الطالب في الصف.

٣٩  ٣٦  ٣٣  ٣٠    

١    



 

 8الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( وثیقة

٥  

  ٤الدرس 

5Nc6  يعرف مربعات
كل األعداد حىت 

١٠×١٠  
10Ps5   حيل مشكلة

أكرب من خالل تقسيمها 
إىل مشكالت فرعية أو 

متثيلها �ستخدام 
 املخططات.

  طارق  متوسط  تطبيق
   ٧عدد نقاط عثمان= 
 ٤عدد نقاط عمر = 

  ٩عدد نقاط طارق = 

٢  
درجتني: كتابة االسم الصحيح، مع توضيح عدد 

  نقاط عمر وطارق بصورة صحيحة.
وطارق بصورة درجة: كتابة عدد نقاط عمر 

صحيحة، بدون اختاذ قرار أي مل يكتب االسم 
  النهائي.

درجة: إذا كتب اسم بناء على طريقة صحيحة 
وحسا�ت خاطئة أو كتب االسم الصحيح بدون 

  .توضيح احلسا�ت

٦  

  ٤الدرس 

5Nc4  يعرف ويطبق
اختبارات قابلية القسمة 

، ١٠،  ٥،  ٢على 
١٠٠  

استدال

  ل
            متوسط

              

  التوصيالت صحيحة مجيع  درجتان:  ٢
  توصيالت صحيحة  ٥أو  ٦درجة واحدة فقط: 

  صفر: غري ذلك

٧  

  ١الدرس 

5Nn8  يرتب األعداد
حىت مليون ويقار�ا 
 ˂�ستخدام العالقتني 

  .˃أو 

 تقبل أي تكملة صحيحة مثل:  مرتفع   معرفة
٤٧٦٤٣٢ ˂  ٩٥٠٠٠١   

٩٠٨٠٠٩˃٥٦٦٤٣٠  
  أعداد مًعا يف أماكنها الصحيحة. األربعدرجة: كتابة   ١

٨  

  ٥الدرس 

5Gs1 خصائص ُحيدِّد 
 ويصفها، املثلثات
 كانت  إذا وُيصنِّفها
 أو الضلعني متطابقة
 أو األضالع متساوية

  .الضلعني متطابقة غري

  أي مثلث مختلف األضالع (قائم الزاویة) مثل  مرتفع  تطبيق 

   
١    

  ومستوى الصعوبة غري إلزامي ذكره يف منوذج اإلجابة، وكذلك هدف حل املشكالت*: رقم الدرس 
  �اية منوذج اإلجابة



 

     ٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  منوذج الختبار االسرتاتيجيات الذهنية للصف اخلامس الفصل الدراسي األول: ٣
  : ورقة املعلم١-٣

  اقرأ التعلیمات التالیة أوالً 

الطلبة ورقة لإلجابة وقلم فقط، وال یسمح باستخدام األدوات الھندسیة أو الحاسبة، أو أي یكون لدى  .١
 أوراق إضافیة.

 یحتاج المعلم الى ساعة لضبط الوقت بالثواني. .٢
ثانیة قبل أن ینتقل  ٢٠یقرأ المعلم كل مفردة مرتین ببطء، ثم ینتظر حتى نھایة الوقت المحدد للمفردة  .٣

 للمفردة التالیة.
 سمح للطلبة باالستفسار أثناء االختبار.ال ی .٤

  

  اقرأ التعلیمات التالیة للطلبة:ثم 

 علیكم االستماع جیداً للتعلیمات، وال یسمح باالستفسار أثناء االختبار. •
ثانیة. في ورقة اإلجابة یوجد مكان محدد لإلجابة على كل  ٢٠مفردات لكل مفردة  ١٠سیتم طرح  •

 مفردة.
الحسابات التي تقوم بھا ألنھا سوف تستغرق وقت طویل. بعض المفردات التي تحتاج ال تحاول كتابة  •

 الى معلومات مھمة ستكون موجودة في ورقة اإلجابة.
سیتم قراءة كل مفردة مرتین. ثم سیترك لك الوقت المحدد لإلجابة. إذا لم تعرف االجابة لمفردة اتركھا  •

جابتك ضع عالمة خطأ على اإلجابة األولى واكتب اإلجابة وانتظر المفردة التالیة. إذا أردت تغییر إ
 الثانیة بجانبھا.

 عن االستفسارات التي قد یسألھا الطلبة) جبا( استفسارھل یوجد أي  •
 اكتب اسمك وصفك على ورقة اإلجابة. •
 بدایة االختبار  •

  
  مفردات المجموعة األولى كل مفردة مرتیناآلن سأقرأ 

 ٨٥٠٠من  ٢٠٠٠ما ناتج طرح  )١
 ٣٠و  ٤٢٥ما ناتج جمع  )٢
 ٥٠٠٠انظر الى األعداد التي أمامك في ورقة اإلجابة وحوط عددین فقط مجموعھم  )٣
  .١٠عددین متقابلین یساوي مجموع كل المخطط الذي أمامك بحیث یصبح  اكمل )٤
 ٢١× ١٢ما ناتج ضرب  ٢٤٠=  ٢٠× ١٢إذا كان  )٥

  

  مرتینمفردات المجموعة الثانیة كل مفردة اآلن سأقرأ 
 ما العدد الذي ضاعفتھ علیاء؟ ١٤٠ضاعفت علیاء عدد فحصلت على  )٦
 ؟ ٤× ١٥ما ناتج ضرب  )٧
 ؟ ٤٠٠١ – ٨٠٠٤ما ناتج  )٨
 ٣٬٢ –  ٦٫٤أوجد ناتج :  )٩
 ١٩٩  - ٣٢٢٠أوجد ناتج :   )١٠

  اآلن ضع القلم نھایة االختبار   



 

     ١٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  : ورقة إجابة الطالب٢-٣
  للفص الدراسي األول.الختبار اإلسرتاتيجيات الذهنية للصف اخلامس 

  ......................... الصف:......                اسم الطالب:...............................     
  على ھذه الورقةاكتب اجابتك 

  

              

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

١    
  ¨  

     
٢    

  ¨  
     
٣  

  

٣٣٠٠       ١٥٩٠       ٢٦٠٠  
  

١٧٠٠     ١٤٠٠          ٣٤١٠  
  ¨  

     

٤  

  ¨  
       ٢٤٠=  ٢٠× ١٢  ٥    ¨  
     
٦    

  ¨  
     
٧    

  ¨  
     
٨    

  ¨  
     
٩    

  ¨  
     
١٠    

  ¨ 

 

 

 

٣٫٤ 

٧٫٥ 



 

     ١١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  : منوذج اإلجابة  ٣-٣
 أ) مواصفات االختبار 

رقم 
  الدرس   الھدف  السؤال

١  5Nc8  یعد تصاعدیاً أو تنازلیاً باآلالف والمئات واآلحاد والعشرات من
   ٢  ٥ثم  ٢٠ثم  ٣٠٠أوالً ثم  ١٠٠٠و١٣٢٥أجل الجمع أو الطرح مثالً یجمع 

٨  ٢Ncیعد تصاعدیاً أو تنازلیاً باآلالف والمئات واآلحاد والعشرات من  ٥
  ٢  ٥ثم  ٢٠ثم  ٣٠٠أوالً ثم  ١٠٠٠و١٣٢٥أجل الجمع أو الطرح مثالً یجمع 

٨  ٣Ncیعد تصاعدیاً أو تنازلیاً باآلالف والمئات واآلحاد والعشرات من  ٥
  ٢  ٥ثم  ٢٠ثم  ٣٠٠أوالً ثم  ١٠٠٠و١٣٢٥أجل الجمع أو الطرح مثالً یجمع 

٤  Nc2 ١٠یشتق سریعاً أزواجاً من األعداد العشریة یكون مجموعھا   ٥ 
  ١٢  ١أخرى یكون مجموعھا 

١٣  ٥Nc١٢  وتعدیلھ ٢٠باستخدام الضرب في  ٢١أو  ١٩یضرب في  ٥  

٦  
١٦Ncوینصف األعداد الزوجیة حتى  ١٠٠یضاعف أي عدد حتى  ٥
ویستخدم ھذه العملیات لمضاعفة وتنصیف األعداد التي تتضمن  ٢٠٠

  منزلة عشریة.
١٢  

١٥  ٧Ncثم  ٣یستخدم العوامل للضرب على سبیل المثال یضرب في  ٥
  ١٢  ٦یضاعف لیضرب في 

٨  
١١Ncعلى سبیل ١٠٠٠یحسب الفروق بین المضاعفات القریبة من  ٥

على سبیل  ١المضاعفات القریبة من العدد  أو ٤٩٩٨-٥٠٢٦المثال 
  ٢٬٦ -٣٬٢المثال 

١٣  

٩  
١١Ncعلى سبیل ١٠٠٠یحسب الفروق بین المضاعفات القریبة من  ٥

على سبیل  ١المضاعفات القریبة من العدد  أو ٤٩٩٨-٥٠٢٦المثال 
  ٢٬٦ -٣٬٢المثال 

١٣  

١٠     5   Nc 9  على  ١٠٠أو  ١٠یجمع أو یطرح المضاعفات القریبة من
  ١٣      ٢٩٩ -٤٣٨٧سبیل المثال  

  

  درجات. ٥مجموع الدرجات: 
  

  

  

  

  



 

     ١٢)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  اإلجابات الصحيحة.ب) 

              

   

          

 

 

 

 

 

 

٦٥٠٠  ١    
٤٥٥  ٢    
٣    

٣٣٠٠       ١٥٩٠       ٢٦٠٠  
  

١٧٠٠     ١٤٠٠          ٣٤١٠  
  

معا  ١٧٠٠، ٣٣٠٠أیضا 
  صحیح

٤  

  

  

٢٥٢  ٢٤٠=  ٢٠× ١٢  ٥    
٧٠  ٦    
٦٠  ٧    
٤٠٠٣  ٨    
٣٫٢  ٩    

٣٠٢١  ١٠    

 

 

 

٣٫٤ 

٢٫٥ ٧٫٥ 

٦٫٦ 



 

     ١٣)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

 )٣٩، ٣٨، صفحة ٢٠٠٢والتعليم، (وزارة الرتبية  ١ : أمثلة ملشاريع يف الرياضيات٤

، وصناديق مكعبة، ثم أذكر طريقتني ميكن من من أشكال مستطيلةاستخدم الورق املقوى وكون عدد من اسمات  ) ١
  ثم قم بالقياس واكتب حجم كل منهما. األصغرعتها) بدأ من األكرب إىل سخالهلما مقارنة أحجامها (

عبات م الرمل أو امللح مللء أوعية للمقارنة بني سعتها واحجامها ثم يستخدمون املكمالحظة للمعلم: ميكن للطالب استخدا
  السنتمرتية لقياس املليلرتات.

أكتب قائمة بكل املواد الغذائية واملواد املنزلية األخرى اليت مت شراؤها من قبل أفراد أسرتك لفرتة أسبوع. أعرض البيانات  ) ٢
 صرفت. أذكر العناصر اليت تصرف عليها األسرة مبالغ أكثر من غريها، والعناصر اليت شراؤه واملبالغ اليتبطرق توضح ما مت 

تصرف عليها مبالغ أقل. ومن القائمة األسبوعية توقع املصروفات خالل عام من كل نوع، وقارن مصروفات أسرتك مع 
  مصروفات أسر أخرى ثم اعرض هذه املقارنة.

ء هلا شكل شبه منحرف أو املعني. أعرض هذه الصور واشرح أوجه الشبه بني أمجع صوراً من الصحف أو االت ألشيا ) ٣
ح كيف ميكنك إجياد مساحة كل منهما.   شبه املنحرف واملعني واوجه االختالف بينهما. وضّ

أمجع بيانات حول درجات احلرارة القصوى والصغرى خالل أسبوع يف دولتني خمتلفتني. أعرض البيانات باستخدام الرسوم  ) ٤
يانية واجلداول. أحسب املتوسط اليومي لدرجة احلرارة القصوى والصغرى يف كل دولة. اكتب بعض املسائل حول الرسوم الب

  هذه املسائل. ا حول درجات احلرارة، ثم قم حبلاليت أعددهت البيانية واجلداول
أمجع فواتري استهالك الكهرباء لثالث أسر لشهر ما. قارن بني الفواتري الثالث. مخّن ملاذا ختتلف الفواتري لنفس الشهر. أعرض  ) ٥

. تنبأ باالستهالك السنوي من الكهرباء لكل أسرة ثألعلى والفاتورة األدنى والفرق بني الفواتري الثالاالبيانات وأذكر الفاتورة 
رح الطريقة اليت استخدمتها يف التنبؤ. ماذا على األسر  أن تقوم به كي ختفض من املبالغ اليت تصرفها على الثالث وأش األسرمن 

   استهالك الكهرباء.
اخرت مقياس رسم مناسب وارسم خريطة منزلك أو مدرستك. أحسب مساحة كل غرفة ومساحة املبنى بأكمله. أعمل  ) ٦

كل مساحات املنزل بالسجاد إذا كنت ترغب يف تغطيته بسجاد  ملصق وأعرض عليه البيانات. أوجد تكلفة تغطية
 مناسب.

، اكتب  ) ٧ أمجع بيانات حول مبيعات مقصف املدرسة خالل أسبوع. أعرض البيانات يف جدول أو من خالل رسم بياني أيضاً
 ها.ستة أسئلة حول مبيعات املقصف كي يقوم حبلها بقية طالب الصف. قم بإعداد أجوبة األسئلة اليت كتبت

قم بزيارة إىل أحد املالعب الرياضية يف املنطقة اليت تعيش فيها ثم قم بإعداد رسم مناسب للملعب وانصاف الدوائر وأشباه  ) ٨
 املنحرف واملعني اخل... . أحسب حميط ومساحة امللعب وأيضا كل شكل من األشكال اليت حيتويها امللعب.

 
). دليل املعلم يف التقويم يف مادة الرياضيات للصف السادس األساسي (الطبعة التجريبية ٢٠٠٢وزارة الرتبية والتعليم. ( ١

 مناهج العلوم والرياضيات.األوىل). مسقط، سلطنة عمان: وزارة الرتبية والتعليم، دائرة 



 

     ١٤)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

قراءتك للبيانات املبينة على العلبة من اخلارج. أعرض البيانات  تعرف على مكونات علبة عصري أو أي مشروب من خالل ) ٩
يف كلمات بسيطة بعض العناصر وما توفره  حيف جدول أو رسم بياني لتبني كل العناصر املختلفة اليت يتكون منها العصري. أشر

 جلسمك. اكتب بعض األسئلة الرياضية عن البيانات وأطلب إىل بقية الطالب اإلجابة عليها.

  مادة  الرياضيات يفاخلامس : مشاريع للصف ١-٤
قم بزيارة إحدى املتاجر الكربى يف مدينتك أو ادخل املوقع اإللكرتوني اخلاص باملتجر. ضع خطة لشراء بضائع حتتاجها  ) ١

 للمنزل أو مناسبة معينة. كون جدولًا موضحا نوع البضاعة وكميتها وسعرها. 
زل ومساحة كل غرفة فيه صمم جدوال يوضح مساحة املن ،صمم منزال ألسرتك وارسم خمططا له بالتعاون مع والدك  ) ٢

  ألقرب سم مربع، احبث عن تكلفة بناء املرت املربع ثم احسب تكلفة بناء املنزل ألقرب ريال.
 ،أوجد تكلفة تبليط غرف منزلكم ألقرب بيسة لثالثة أنواع من األرضيات (البالط) على األقل واعرضها يف جدول   ) ٣

 خلارجية ألقرب بيسة.وأوجد تكلفة صبغ (طالء) جدران املنزل الداخلية وا
اخرت عشرة طالب من صفك وسجل اسم وكتلة كل طالب يف جدول، أكتب أقل كتلة وأكرب كتلة (اكتب الكتلة بالغرام  ) ٤

غم ، رتب هذه الكتل بالرتتيب من األكرب اىل األصغر، حول هذه الكتل اىل غرامات  ١٠٠قرب الكتل ألقرب  ،والكيلوغرام) 
 أو الكيلو غرامات .

.كون جدولًا   -ويكيبيديا، املوسوعة احلرة -وقع اإللكرتوني جوجل واحبث  قائمة املدن حسب عدد السكان ادخل امل ) ٥
مدن مليونية  وامام كل مدينة عدد السكان فيها . قم برتتيبها تصاعديا أو تنازليا على حسب عدد السكان فيها   ٦موضحا 

. 

  الرياضياتمادة يف  السادس: مشاريع للصف ٢-٤
ميكنك االستعانة باألطلس). أكتب فارق التوقيت بينها وبني مدينتك يف (اخرت مدينة واحدة من كل قارة من القارات السبع  ) ١

 ١٧:٣٥صباحا من يوم األحد و  ٠٣:  ٥٠جدول، ثم أوجد الوقت يف كل مدينة عند أوقات خمتلفة يف مدينتك مثل الساعة 
 من يوم الثالثاء.

يل العمالت جلميع دول اخلليج الستة باملقارنة بالريال العماني. ثم اخرت إحدى العمالت اخلليجية وقم بعمل كون جدول حتو ) ٢
 رسم بياني خطي تقارن بينها وبني الريال العماني حبيث ميكن استخدامه للتحويل بني العملتني.

ة أوعد كامل)، ثم أوجد املنوال والوسيط فرد من أفراد عائلتك بالسنوات واأليام (قرب العمر ألقرب سن ٢٠سجل أعمار  ) ٣
والوسط احلسابي واملدى. اخرت رمسا بيانيا لتمثيل البيانات اليت مجعتها وأكتب عبارتني تصف فيها أعمار أفراد العائلة من 

 خالل الرسم البياني.
 ١٠ائع. قم باختيار استخدم منشورات التخفيضات أو اذهب إىل إحدى احملالت اليت يوجد فيها عروض ختفيضات للبض ) ٤

سلع من احملل من ضمن عرض التخفيضات. كون جدوال تبني فيه السلعة وسعرها قبل وبعد التخفيض والفرق بني 
 السعرين. ثم أكتب املبلغ الذي ستحتاجه لو أردت الشراء قبل وبعد التخفيض.



 

     ١٥)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

قم  الصنف.أصناف وامامها سعر  ٥ل كون جدوال حيتوي ع بيتك.احضر فاتورة شراء لبعض االصناف اليت مت شراءها يف  ) ٥
   االصناف.بعملية مجع هذه 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     ١٦)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

 : أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات يف مادة الرياضيات٥
 مادة الرياضيات يف اخلامسأمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف  :١-٥

  املعرفة
  االستدعاء

  عثمان. ھأكتب اسم المجسم الذي یصف

                         

  

                                             __________  

  التعرف
  ؟ ٦٧٤ ٥٩٢في العدد  ٧قیمة الرقم  ما

  ضع دائرة حول االجابة الصحیحة.
  

  سبعة مالیین  سبعمائة ألف  سبعون ألفًا  سبعة اآلف  سبعمائة       
  

  التصنيف/ الرتتيب
  اكتب األعداد في األماكن الصحیحة في ُمخطط التصنیف.

٣٧        ٢٤        ١٦        ٩ 

 

 

  
  

  احلساب
    ٣×  ٩٫٥احسب  

                                                            
  ــــــــــــــــــــ                                                                        

ستة أوجھ مربعة ، متوازي مستطیالت لھ 
 جمیعھا متطابقة في القیاس.

 ٨مضاعفات  ٣مضاعفات  



 

     ١٧)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  االستخراج
  .استخدم الجدول الزمني لإلجابة 

  أكمل الفراغات
   

    ستستغرق الحافلة من الوقت لالنتقال من سمائل إلى سناو.
  

  دقیقة ــــــــــــساعة و  ـــــــــــــ                            
  

                                                                                      من مسقط إلى إزكيل ستستغرق الحافلة من الوقت لالنتقا
  دقیقة ــــــــــــساعة و  ـــــــــــــ                            

  
  

  القياس
  قس حميط الشكل التايل مقربا الناتج إىل أقرب سنتيمرت.

  سم. ـــــــــــــ                                                    
                                                                                

  
  التطبيق

  

  التحديد
   

  يوجد يف قرية مصنعان للحلويات
  كغم من احللويات يوميا ٨٠ ينتج املصنع (أ) :

  % أكثر من املصنع (أ) ٥٠ : )٢ينتج املصنع (
  املصنع (ب). هاعدد كيلوغرامات احللويات اليت ينتج حسب مروان

  املناسبة. احلسابية عمليةالحوط 
 ٤٠+  ٨٠   ٥٠+  ٨٠  
 ١٦٠+  ٥٠   ٤٠+  ٥٠  

  الجدول الزمني للحافالت
  ب     أ     

  ١٢:٣٢  ١٠:١١  مسقط
  ١٣:٠٨  ١٠:٤٧  سمائل
  ١٣:٣٨  ١١:١٧  إزكي
  ١٤:٥٣  ١٢:٣٢  سناو



 

     ١٨)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  التمثيل/ النمذجة
 ینایر في بعض المدن:یظھر الجدول متوسط درجات الحرارة في شھر 

  درجة الحرارة  المكان
  ٢-  بكین

  ١  بودابست
  ٦  اسطنبول
  ١٨  كراتشي
  ٨-  موسكو

  ١٥-  أوالن باتور
  ارسم خط األعداد 

   یھمثل درجات الحرارة علو
  
  

  التنفيذ
 یحیط طریق بمنطقة سكنیة مربعة الشكل.

  .السكنیةقاس عامر طول الطریق من جانب واحد من المنطقة 
  .١٠٠م ألقرب  ١٧٠٠وجد أنھ و

  مجموع لمحیط المنطقة السكنیةوأكبر أكتب أصغر 
                 

                                           
  ــــــــــــــــ،  أكبر مجموع ــــــــــــــــأصغر مجموع  
  
  
  
  

  

  
  
  



 

     ١٩)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  االستدالل
  التحليل

  

  حوط العدد العشري الذي فیھ: 
  رقم الجزء من مائة ضعف رقم الجزء من عشرة

  عوامل اآلحادورقم الجزء من مائة عامل من 
  

١٫٣٦  ٨٫٣٨  ٦٫١٢  ٩٫٢٤  
  

  الرتكيب/ الدمج
  .  التالیةفي البطاقات  استخدمت مھا الحاسبة لجمع األعداد العشریة

  

 .حاسبة ناتج جمع عددین عشریین من البطاقاتشاشة توضح كل 

  .الحاسبة األخیرةشاشة العدد الذي ظھر لمھا على  أكتب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التقويم
  .مارس وھو یوم الثالثاء ٧تاریخ الیوم ھو 

  ٧قال محمد یوم الخمیس من الشھر القادم سیكون التاریخ أیضا 
  ٧قال ناصر یوم الجمعة من الشھر القادم سیكون التاریخ 

  
  ناصر؟من على صواب محمد أم 

  ناصر¨محمد            ¨             ضع عالمة في المربع بجانب االسم الصحیح                
  

  اشرح إجابتك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٠٬٥٤  

٥٠٫٣٠ ٣٧٫٤٢ ٤٢٫٨٤ ٦٣٫١٢ ٢٠٫٣٠ ٢٠٫٤ ٧٦٫٥ ٢٤٫٠٢ 

٦٣٬١٤  
٩٦٬٩  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

     ٢٠)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  استخالص النتائج
  ٢٤٠المتتالیة اآلتیة بالعدد  أتبد

 في كل مرة  ٤٠یتم طرح و 
١٦٠، ٢٠٠، ٢٤٠،  ...  

  في المتتالیة؟ ٠ھل سیظھر العدد 
  ال ¨نعم             ¨ضع عالمة في المربع الصحیح                              

  
   فسر إجابتك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التعميم
 تأمل المتتالیة التالیة

١٢، ٩، ٦، ٣.،..  
  .إذا استمرت المتتالیة بنفس النمط
  التي ستظھر في المتتالیة.أكتب عبارة توضح نمط األعداد 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 التربير
 "٦یقبل القسمة على  ٨قالت مھا " كل مضاعف للعدد 

  اشرح لماذا مھا على خطأ.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  



 

     ٢١)   الفصل الرابع   ٨- ٥وثيقة تقومي تعلم الطلبة مادة الر�ضيات للصفوف (
 

  : قالب لنموذج اإلجابة٦
 ...........امتحان الصف �وذج إجابة 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠  -هـ   ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدرايس 
  الفصل الدرايس ......................... -الدور .............. 

                              ) درجة٤٠الدرجة الكلية: (                                                   الرياضيات املـــــــادة:
  ) صفحات.      تنبيــــــــه: �وذج اإلجابة يف ( 

 إرشادات عامة حول التصحيح٢  
  مالحظات توضيحية 

  إجابات بديلة لنفس نقطة التصحيح    أو
  إجابة مقبولة      اقبل 

  ، ويتعارض مع إحدى اإلجابات البديلة الصحيحةتش� إىل إجابة محتواها غ� صحيح     ال تقبل
تش� إىل إجابة ليست ذات صلة ال تستحق منح درجات، ولكن �كن أن يحصل الطالب عىل الدرجة الكاملة       تجاهل

  حتى وإن كتب اإلجابات التي يتم تجاهلها 
  األقواس يف �وذج التصحيح

  الدرجات. عندما تظهر األقواس يف �وذج التصحيح، فإنها تش� إىل معلومات إضافية ليست رضورية للحصول عىل الدرجة أو
  فعىل سبيل املثال:

ـــــــــــــ غرام. يف هذه الحالة، تُكتب كلمة "غرام"   إذا كان السؤال يطلب اإلجابة بالغرامات، فقد يكون السطر املخصص لإلجابة هو: 
  التصحيح.ب� قوس� يف �وذج 

إضافية تقدم الجداول أدناه إرشادات توجيهية عامة حول تصحيح إجابات الطالب غ� املذكورة تحديًدا يف �وذج التصحيح. ولكن أي إرشادات 
  .العامة التاليةاإلرشادات  تصحيح املفردات ستلغييف �وذج واردة 
  والقيمة املكانية األعداد

 لتي تتضمن كسور وأعداد عرشية.يوضح الجدول القواعد العامة لقبول اإلجابات ا
 اقبل

 ٠٫٦٧٥اقبل حذف الصفر عىل يسار العالمة العرشية إذا كانت اإلجابة واضحة مثل 
 ٠٫٧٠٠٠اقبل األصفار عىل �� األعداد العرشية، ما � يطلب السؤال عدًدا محدًدا من املنازل العرشية، مثل 

  كغم  ٥٫٠٠٠م ،  ٣٫٠٠مثل  اقبل األصفار املناسبة عىل �� الفاصلة
  

  الوحدات
تُعطى بالنسبة لألسئلة املتعلقة بالكميات مثل الطول أو الكتلة أو النقود أو املدة أو الوقت، ال بد من ذكر الوحدات الصحيحة يف اإلجابة. و 

  السؤال.الوحدات يف السطر املخصص لإلجابة، ما � يكن إيجاد الوحدات من الجوانب التي يقيمها 
 م. ١٫٨٥لإلجابة: يوضح الجدول التايل الصيغ املقبولة وغ� املقبولة 

 ال تقبل اقبل 
إذا كانت الوحدة مذكورة يف السطر 

  املخصص لإلجابة، مثل:
 ـــــــــــــــــــ م.

  التحويالت الصحيحة إذا كانت الوحدات مذكورة بوضوح،
(هذه اإلجابة واضحة ألن "سم" تأ�  م..سم.  ١٨٥    مثل:

  بعد اإلجابة مبارشة فتلغي "م" التي � تعد مجاورة لإلجابة).

  م.     ١٨٥     
  

 م .   ١٨٥٠     

إذا كان السؤال ينص عىل الوحدة، فالبد 
من االلتزام بها، مثل "اكتب إجابتك 

 باملرت".

١٫٨٥  
  سم ٨٥م  ١

  ١٨٥٠أو     ١٨٥
لوحدات أي تحويل 

 سم. ١٨٥أخرى، مثل 

 
   UCLES©2019نموذج تصحیح امتحان الصفین الخامس والسادس  ٢
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  النقود
  .تعد وحدة النقود املناسبة أساسية يف إجابة املفردات املتضمنة عىل النقود

  .املقبولة وغ� املقبولة لإلجابةيوضح الجدول الصيغ 
 ال تقبل  اقبل 

اإلجابة إذا كانت 
بالبيسة والريال فالبد 
 ٣أن تكتب اإلجابة ب

 منازل عرشية.

   ريال  ٠٫٣٠٠
  ريال ٩٫٠٠٠ريال أو  ٩
  
 

  
 ريال  ٠٩٫٠٠٠ريال أو  ٠٠٩

 

الوحدة غ� إذا كانت 
مكتوبة يف سطر 

اإلجابة (مطلوب من 
  كتابتها)الطالب 
 بيسة  ٣٠٠اإلجابة 

  للوحدة املناسبة مثل: أي إشارة واضحة
  بيسة ٣٠٠

  ريال  ٠٫٣٠٠
  ريال ٠٫٣٠٠بيسة  ٠ 

  ريال ٠ – ٣٠٠

  وحدات بدون ٠٫٣٠٠أو  ٣٠٠
  لإلجابة مثل: أي إشارة واضحة

  ريال  ٣٠٠ريال أو  ٠٫٣٠ريال أو  ٠٫٣
  بيسة ٠٫٣٠٠أو 
 

وحدة إذا كانت 
الريال مكتوبة يف 

  اإلجابةسطر 
  .ريالـــــــــــــــــ 

   ٠٫٣٠٠اإلجابة 

  مثل: أي إشارة واضحة
  

  ريال   ٠٫٣٠٠
  ريال  ٠٫٣٠٠بيسة  ٠

  
  

  ريال  ٣٠٠
هذه بالرغم  قبول(ال �كن  ريال بيسة ٣٠٠

من وجودة إشارة، لكن إذا تم شطب 
  "ريال" �كن قبولها) 

وحدة إذا كانت 
البيسة مكتوبة يف 

  .سطر اإلجابة
  .بيسةــــــــــــــ 

  
   ٣٠٠اإلجابة 

  بيسة  ٣٠٠
  ريال  ٠٫٣٠٠بيسة           

  بيسة   ٠٫٣٠٠
  ريال ٣٠٠بيسة           

  
  
  

 املدة 
  التي تتعلق باملدة الزمنية. لإلجاباتباإلضافة إىل القواعد الخاصة بالوحدات، يقدم الجدول أدناه إرشادات 

  دقيقة ٣٠ساعت� ويوضح الجدول الصيغ املقبولة وغ� املقبولة لإلجابة: 
 ال تقبل اقبل

أي إشارة واضحة باستخدام أي اختصارات منطقية للساعات (س، 
ساعة، ساعات) والدقائق (د، دقيقة، دقائق)، والثوا� (ث، ثانية، 

  د. ٣٠ساعة  ٠٢د؛  ٣٠س  ٢دقيقة؛  ٣٠ثوا�). مثال: ساعت� و 
  

ساعة؛  ٢٫٥أي تحويل صحيح باستخدام وحدات مال�ة، مثال: 
  دقيقة ١٥٠

ال بوضوح عىل إشارة محددة للوقت ينص السؤ  وذلك ما �
 بالساعة والدقيقة.

ساعة؛  ٢٫٣٠؛  ٢٫٣  ؛٢٫٣٠من الصيغ غ� الصحيحة: 
ساعة (حيث يش� ذلك إىل  ٢٫٣؛  ٣ساعتان و ؛د ٢٫٣٠
  دقيقة). ٣٠دقيقة من الساعة وليس  ١٨، أي ٠٫٣

  
ساعة  ٢٤(حيث يش� ذلك إىل الوقت بنظام الـ  ٢:٣٠

 بدًال من الفرتة الزمنية).
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 الوقت
  بالوقت.  ةيقدم الجدول أدناه إرشادات لإلجابات املتعلق

  ٠٧:٣٠يوضح الجدول الصيغ املقبولة وغ� املقبولة لإلجابة 
 ال تقبل  اقبل 

اإلجابة إذا كانت 
 ٢٤بنظام الـ  املطلوبة
 ساعة

أي إشارة واضحة لإلجابة الصحيحة باألعداد أو الكل�ت أو 
بفاصل أو بدون فاصل بدال من  ٠٧:٣٠كاله� مًعا، مثال: 

  ٠٧٣٠؛ ٠٧-٣٠؛ ٠٧٬٣٠؛ ٠٧ ٣٠النقطت� املتعامدت�، مثال: 
  
 

٧:٣٠ 
 صباًحا ٧:٣٠

  د ٣٠ س ٧
٧:٣ 
 مساءً  ٧:٣٠
٠٧٣ 
٠٧٫٣ 

اإلجابة إذا كانت 
 ١٢بنظام الـ  املطلوبة
 ساعة

أي إشارة واضحة لإلجابة الصحيحة باألعداد أو الكل�ت أو 
  كاله� مًعا، مثال:

بفاصل أو بدون فاصل بدال من النقطت� املتعامدت�،  ٠٧:٣٠
  صباًحا ٧-٣٠صباًحا،  ٧٫٣٠صباًحا؛  ٠٧ ٣٠مثال 

  الساعة السابعة والنصف صباًحا
  اقبل اإلجابة صباًحا و(ص) 

 كتابة صباًحا ومساءً عدم 
 صباًحا ١٩٣٠

 د ٣٠س  ٧
٧:٣ 
٧٣٠ 
 مساًءا ٧:٣٠

 
 األعداد السالبة 

 )٢-يوضح الجدول التايل الصيغ املقبولة وغ� املقبولة لإلجابة (
  ال تقبل اقبل

-٢ ٢- 
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  �وذج اإلجابة نهاية 

حة
صف
ال

    

رقم 
  املفردة

هدف 
  التعلم

عنرص 
وى   التقويم

ست
م

 
لب
الط

  

ات  االجابة
درج

ال
  

  اإلرشادات

  ١              

  ٢              

  ٣              

  ٤              

                

      الصفحة األوىل يف ورقة األسئلةدرجات مجموع   

                

                

                

      درجات الصفحة األخ�ة يف ورقة األسئلةمجموع   
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 : خمطط توزيع األهداف على الدروس٧
  خمطط توزیع أ�هداف �ىل ا�روس �لصف اخلامس ١-٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1234567891011121314151617181920212212345678910111213141516171819202122232425262712345671231234567123456123123451123456712345678910

1123568121338نظام األعداد (األعداد الكاملة)

28101832اإلستراتیجیات الذھنیة والمكتوبة للجمع والطرح

335202122232526276729اإلستراتیجیات الذھنیة والمكتوبة للضرب والقسمة

41345674910المضاعفات واألعداد المربعة والعوامل

512459األشكال واالستدالل الھندسي

61234الموقع والحركة

7123456171الكتلة

812345112910الوقت والجاول الزمنیة

9712459المساحة والمحیط (1)

10135910121314368األعداد والمتتالیات العددیھ

114711األعداد العشریة

12123712131415161729اإلستراتیجیات الذھنیة

1389101118192372اإلستراتیجیات الذھنیة والمكتوبة للجمع والطرح

142021232467410الطرق المكتوبة للضرب والقسمة

1234567891011121314123456789101112131415161718202122232526124512231232123467123468910أھداف الفصل األول في االمتحان الفصلي.

1512459معالجة البیانات

1619االحتماالت

17 Line graphs173449

18545إیجاد الوسط 

1912345677الطول

201245617210الوقت ( 2 )

211232459المساحة والمحیط (2)

22911121314151617249األعداد : اإلستراتیجیات الذھنیة

23471112استخدام الكسور العشریة

24151617181920الكسور والكسور العشریة والنسب

25181924272346710الحساب

26212210النسبة والتناسب

2767الزوایا

28123457األشكال واالستدالل الھندسي

2912349الموقع واالتجاه

30123456172السعة

3112345614510الوقت ( 3 )

3212349المساحة والمحیط (3)

1516171819202122129111213141516171924272346723145674561312345112345672457910أھداف الفصل الثاني في االمتحان الفصلي.

رمز الھدف

الثاني

رمز الھدف

الفصل

األول

رمز الھدف

رقم ال�درس
الضرب والقسمةال�درس

c
5N

n

رمز الھدف رمز الھدف
5G

S

5P

ta

5M
h

5D

b lt
s - ، +

P
الحسابات الذھنیة
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  خمطط توزیع أ�هداف �ىل ا�روس �لصف السادس ٢ -٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
  
  

123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021221234561212345123456781231234112345123456789

12381011121359نظام األعداد (1)

26717181939المضاعفات والعوامل واألعداد األولیة

3481415161146الضرب والقسمة (1)

411511011191316المزید من األعداد

5161234254الطول

6123456721الوقت (1)

712312المساحة والمحیط (1)

812344الشكل الثنائي األبعاد والثالثي األبعاد (1)

9562الزوایا في المثلثات

10122استخدام االستدالل الھندسي واألشكال 

11811121320نظام األعداد (2)

123591412911121516الكسور العشریة

13111336األعداد الموجبة والسالبة

1467456811141516172211المضاعفات والعوامل واإلستراتیجیات التي تستخدمھا

15243101819519الضرب والقسمة (2)

161517181939األعداد الخاصة

23467891011121314151718192012345678910111213141516182234511241671212345123469أھداف الفصل األول 

171234254الكتلة والسعة

1812356784الوقت (2)

1912312المساحة والمحیط (2)

2016الرسومات والمخططات والجداول

2123426اإلحصاء

221االحتماالت

23159111416203نظام األعداد (3)

24123456791اإلستراتیجیات الذھنیة

2512131الجمع والطرح

261719202122151الضرب والقسمة (3)

2721222425266الكسور

28232728298الكسور والكسور العشریة والنسب

2930147النسبة والتناسب

30161234525المقاییس المتریة واإلنجلیزیة

3145678224الوقت (3)

327123245المساحة والمحیط (3)

332344الشكل الثنائي األبعاد والثالثي األبعاد (2)

34112رسم المضلعات على شبكة

35562الزوایا والمثلثات

15162122232425262728293012345679171920211262235123458312341124512345678أھداف الفصل الثاني

bts الضرب والقسمة- ، +الحسابات الذھنیة
رقم الدرس

الدرس

6N6G6M
رمز الھدف

6D6P

ncSPltah



 

 ٢٧الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥وثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف (
 

  
  
  : خمطط توزیع أ�هداف �ىل ا�روس �لصف السابع٣-٧
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .س�مت تعدیل اجلزء اخلاص �لفصل الثاين �ل�س�ة الالحقة من هذه الوثیقة
  مصفوفة املدى والتتابع.مت ٕا�داد هذا ا�طط من �الل 
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6613456251415256735 الكس�ور (1)

77112312363 المس�احة والمحی��ط

8812678101452734 النس�ب المئوی�ة

123123123456781012345681011121314151234567813456101123123567123456أھداف الفصل األول في االمتحان الفصلي.
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  س�مت تعدیل اجلزء اخلاص �لفصل الثاين �ل�س�ة الالحقة من هذه الوثیقة.
  مت ٕا�داد هذا ا�طط من �الل مصفوفة املدى والتتابع.
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66123123467 المس�احة، والمحی�ط، والحج��م

772123473 االحتم�ال

883411 النس�ب المئوی�ة

123121234123456123456781112312312341234567123456أھداف الفصل األول في االمتحان الفصلي.
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1414112 الرس�وم البیانی��ة الواقعی��ة والقیاس��ات المركب��ة

1515121 المخطط��ات والج��داول التكراری��ة

597891012123454612112112112345678123456أھداف الفصل الثاني في االمتحان الفصلي.
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 ٢٩الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥وثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف (
 

  .للصفني اخلامس والسادس نبيجدول توزيع األهداف على الدروس على الفصلني الدراس: ٨ 
  �دول توزیع أ�هداف �ىل ا�روس �لصف اخلامس ١-٨

 أھداف التعلم للصف الخامس  

  الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  المدرسي 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  )١٥المدرسي (+
٥Nn1 .یعدّ تصاعدیًا وتنازلیًا بخطوات ثابتة ومتساویة ویستطیع العدّ ما دون الصفر.  10 ,1  یعدّ تصاعدیًا وتنازلیًا بخطوات ثابتة ومتساویة ویستطیع العدّ ما دون الصفر      
٥Nn2 .ما یُمثِّلھ كّل رقم في األعداد الُمكّونة من خمسة أو ستة أرقام.یعرف   1  یعرف ما یُمثِّلھ كّل رقم في األعداد الُمكّونة من خمسة أو ستة أرقام      

٥Nn3 
یقسم أي عدد حتى ملیون إلى آالف ومئات وعشرات وآحاد، مثال، یكتب 

+  ٣٠٠+  ٩٠٠٠+  ٦٠ ٠٠٠+  ٥٠٠ ٠٠٠بالطریقة التالیة  ٥٦٩ ٣٨٧
٧+  ٨٠  

1, 10  
وآحاد، مثال، یكتب یقسم أي عدد حتى ملیون إلى آالف ومئات وعشرات 

+  ٣٠٠+  ٩٠٠٠+  ٦٠ ٠٠٠+  ٥٠٠ ٠٠٠بالطریقة التالیة  ٥٦٩ ٣٨٧
٧+  ٨٠ 

   
  

٥Nn4 
یستخدم الترمیز العشري ألجزاء العشرة وأجزاء المائة ویفھم ما یمثلھ كّل 

أجزاء من المئة  ٣یمثل  ٧٦٫٨٣في العدد  ٣، مثال، یفھم أن رقم رقم
)٠٫٠٣.(  

11  
یستخدم الترمیز العشري ألجزاء العشرة وأجزاء المائة ویفھم ما یمثلھ كّل 

أجزاء من المئة  ٣یمثل  ٧٦٫٨٣في العدد  ٣رقم، مثال، یفھم أن رقم 
)٠٫٠٣.( 

23  
  

٥Nn5  ویقسمھ علیھما  ١٠٠أو  ١٠على  ١٠٠٠٠وحتى  ١یضرب أي عدد من
  10 ,1  ویفھم التأثیر الناجم عن ذلك.

ویقسمھ علیھما  ١٠٠أو  ١٠على  ١٠٠٠٠وحتى  ١من یضرب أي عدد 
    ویفھم التأثیر الناجم عن ذلك.

  

٥Nn6  ١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠یقّرب األعداد الُمكّونة من أربعة أرقام ألقرب   1  .١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠یقّرب األعداد الُمكّونة من أربعة أرقام ألقرب.      

٥Nn7  عشریتین إلى أقرب منزلتین یقّرب العدد المكون من منزلة عشریة واحدة أو
  11  عدد كامل.

یقّرب العدد المكون من منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین إلى أقرب 
  23 عدد كامل.

  

٥Nn8 .>ملیون ویقارنھا باستخدام العالمتین > و<.یرتّب األعداد حتى   1  یرتّب األعداد حتى ملیون ویقارنھا باستخدام العالمتین > و      
٥Nn9 .یرتّب ویقارن األعداد السالبة والموجبة على خط األعداد ومیزان الحرارة.  10  یرتّب ویقارن األعداد السالبة والموجبة على خط األعداد ومیزان الحرارة      
٥Nn10 .االرتفاع أو االنخفاض في درجة الحرارة.یحسب   10  یحسب االرتفاع أو االنخفاض في درجة الحرارة      

٥Nn11  عشریتین منزلتین یرتّب األعداد المكونة من منزلة عشریة واحدة أو
  11  ومقارنتھا باستخدام العالمتین > و<.

یرتّب األعداد المكونة من منزلة عشریة واحدة أو منزلتین عشریتین 
  23 ومقارنتھا باستخدام العالمتین > و<.

  

٥Nn12 .یتعّرف إلى المتتالیات العددیة ویكملھا.  10 ,1  یتعّرف إلى المتتالیات العددیة ویكملھا      

٥Nn13  ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات 
  10 ,4 ,1  . ١٠٠٠وحتى 

 ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات 
    . ١٠٠٠وحتى 

  

٥Nn14  یكّون عبارات عامة حول عملیات الجمع والفرق ومضاعفات األعداد
  10  الزوجیة والفردیة.

یكّون عبارات عامة حول عملیات الجمع والفرق ومضاعفات األعداد 
    الزوجیة والفردیة.

  

٥Nn15  :١/١٠و ١/٥، ١/٦و ١/٣، ١/٨و ١/٤، ١/٢یتعرف على التكافؤ بین:  24           ١/١٠و ١/٥، ١/٦و ١/٣، ١/٨و ١/٤، ١/٢یتعرف على التكافؤ بین     

٥Nn16 
یتعرف على التكافؤ بین صیغ األعداد العشریة والكسریة لألنصاف وأجزاء العشرة 

 %٥٠أكبر من  ٠٫٦وأجزاء المائة ویستخدمھا للمساعدة في ترتیب الكسور، مثال 
  ٧/١٠وأقل من 

   
  

24 
یتعرف على التكافؤ بین صیغ األعداد العشریة والكسریة لألنصاف وأجزاء 

 ٠٫٦العشرة وأجزاء المائة ویستخدمھا للمساعدة في ترتیب الكسور، مثال 
 ٧/١٠وأقل من  %٥٠أكبر من 

٥Nn17  ًویرتب األعداد ١ ٣/٤إلى  ٧/٤یغیر كسر غیر حقیقي إلى عدد كسري، مثال ،
     األعداد الكاملة على خط األعداد.الكسریة ویضعھا بین 

  
24 

، ویرتب ١ ٣/٤إلى  ٧/٤یغیر كسر غیر حقیقي إلى عدد كسري، مثالً 
 األعداد الكسریة ویضعھا بین األعداد الكاملة على خط األعداد.

٥Nn18 .الكسور الناتجة بالقسمة ویستخدمھا إلیجاد الكسور البسیطة للكمیات.یربط  25 ,24       یربط الكسور الناتجة بالقسمة ویستخدمھا إلیجاد الكسور البسیطة للكمیات 

5Nn19   یفھم أن النسبة المئویة ھي عدد األجزاء في كل مائة ویجد النسب المئویة
    للكمیات.

  
24 

ویجد النسب المئویة  یفھم أن النسبة المئویة ھي عدد األجزاء في كل مائة
 للكمیات.

5Nn20  .یعبر عن األنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء المائة بالنسب المئویة. 24      یعبر عن األنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء المائة بالنسب المئویة 
5Nn21   الخرز أصفر. ١/٥ویقدر نسبة بسیطة، مثل یستخدم الكسور لیصف  26      الخرز أصفر. ١/٥یستخدم الكسور لیصف ویقدر نسبة بسیطة، مثل 

5Nn22   یستخدم النسبة لیحل المشكالت، مثالً لتعدیل مكونات وصفة لستة أفراد
    فردًا. ١٢أو  ٣لتناسب 

  
26 

یستخدم النسبة لیحل المشكالت، مثالً لتعدیل مكونات وصفة لستة أفراد 
 فردًا. ١٢أو  ٣لتناسب 

5Nc1  
األعداد العشریة من منزلة واحدة والتي یكون حاصل یحفظ أزواج 
    .٠٫٢ + ٠٫٨، على سبیل المثال ١مجموعھما 

  
23 

  



 

 ٣٠الخامس: المالحق                             الفصل  –) ٨- ٥وثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصفوف (
 

 أھداف التعلم للصف الخامس  

  الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  المدرسي 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  )١٥المدرسي (+
5Nc2 

وأخرى یكون  ١٠یشتق سریعًا أزواًجا من األعداد العشریة یكون مجموعھا 
    .١مجموعھا 

  
23 

  

5Nc3  12، 3 ).١٠(× ) حتى الجدول ٢(× یعرف حقائق الضرب والقسمة من الجدول        
5Nc4  ١٠٠و ١٠و ٥و ٢یعرف ویطبّق اختبارات قابلیة القسمة على   4 .١٠٠و ١٠و ٥و ٢یعرف ویطبّق اختبارات قابلیة القسمة على.      
5Nc5  4، 3 حتى المضاعف العاشر. ٩و ٨و ٧و ٦یتعّرف إلى مضاعفات األعداد        
5Nc6  ١٠×  ١٠یعرف مربَّعات كل األعداد حتى   4 .١٠×  ١٠یعرف مربَّعات كل األعداد حتى.      
5Nc7 .12 ، 4 یجد عوامل األعداد المكّونة من رقمین        
5Nc8 .13 ، 2 یعدّ تصاعدیًا وتنازلیًا باآلالف والمئات والعشرات واآلحاد للجمع أو الطرح        

5Nc9 
 ٤٣٨٧مثال، یجمع أو یطرح أعداد تقترب من مضاعفات العشرة أو المئة، 

– ٢٩٩. 13  
  

22 
  

5Nc10 

یستخدم استراتیجیات مناسبة لجمع أو طرح أزواج أعداد مكونة من رقمین 
) وأعداد مكونة من منزلة ٣٦ – ٤٢٣، ١٤٩+  ٦٤٩وثالثة أرقام (مثال: 

)، باستخدام مالحظات ١٦٫٣ – ٤٥٫٩، ٤٫٦+  ١٨٫٧عشریة واحدة (مثال: 
 كتابیة عند الضرورة.

2 ، 13  

  

  

  

5Nc11 
، أو ٤٩٩٨ – ٥٠٢٦یحسب الفرق بین المضاعفات القریبة من األلف، مثال، 

  13   ٢٫٦ – ٣٫٢، مثال، ١المضاعفات القریبة من 
  

22 
  

5Nc12 
، بعدد مكون من ٩٠٠إلى  ١٠٠ومضاعفات  ٩٠إلى  ١٠یضرب مضاعفات 

  12 رقم واحد.
  

22 
  

5Nc13  22    12 وتعدیل الحل. ٢٠عن طریق الضرب في  ٢١أو  ١٩یضرب في   
5Nc14  22    12 ٤والقسمة على  ١٠٠عن طریق الضرب في  ٢٥یضرب في   

5Nc15  ثم یضاعف الناتج لیضرب ٣یستخدم العوامل للضرب، مثال، یضرب في ،
   22    12  ٦في 

5Nc16 
ویستخدم  ٢٠٠وینّصف األعداد الزوجیة حتى  ١٠٠یضاعف أي عدد حتى 

العملیات لمضاعفة وتنصیف األعداد التي تتضمن منزلة عشریة واحدة ھذه 
 .٨٫٦ویقسم  ٣٫٤أو منزلتین عشریتین، على سبیل المثال یضرب 

12  
  

22 
  

5Nc17 
، على ١٠٠٠٠إلى  ١٠٠ومضاعفات  ١٠٠٠إلى  ١٠یضاعف مضاعفات 

  12 المقابلة.ویشتق األنصاف  ٣٦٠٠أو مضاعفة  ٣٦٠سبیل المثال مضاعفة 
  

22 
  

5Nc18 
یجد حاصل جمع أكثر من ثالثة أعداد مكونة من رقمین أو ثالثة أرقام 

  13 ، 2 ). ٩٥+  ١١٣+  ١٠٨+  ٩٩باستخدام طریقة كتابیة (مثال: 
یجد حاصل جمع أكثر من ثالثة أعداد مكونة من رقمین أو ثالثة أرقام 

  25 ). ٩٥+  ١١٣+  ١٠٨+  ٩٩باستخدام طریقة كتابیة (مثال: 
  

5Nc19 
یجمع أو یطرح أي زوج من األعداد المكّونة من ثالثة و/أو أربعة أرقام، 

المبالغ على أن یكون لكل األعداد نفس عدد المنازل العشریة، بما في ذلك 
 لایر عماني. ٣٫٩٦٠ – ٦٫٦٥٠المالیة. مثالً: 

13  
  

25 
یجمع أو یطرح أي زوج من األعداد المكّونة من ثالثة و/أو أربعة أرقام، 
على أن یكون لكل األعداد نفس عدد المنازل العشریة، بما في ذلك المبالغ 

 لایر عماني. ٣٫٩٦٠ – ٦٫٦٥٠المالیة. مثالً: 

5Nc20   أعدادًا مكّونة من ثالثة أرقام في أعداد مكّونة من رقم واحد أو یضرب
  14 ، 3  یقسمھا علیھا.

یضرب أعدادًا مكّونة من ثالثة أرقام في أعداد مكّونة من رقم واحد أو 
    یقسمھا علیھا.

  

5Nc21 .مكّونة من رقمین في أعداد مكّونة من رقمین.یضرب أعدادًا   14 ، 3 یضرب أعدادًا مكّونة من رقمین في أعداد مكّونة من رقمین      

5Nc22  یضرب أعداداَ مكّونة من رقمین بھا منزلة عشریة واحدة في أعداد مكّونة من
  3 .٧ × ٣٬٦رقم واحد، مثال، 

یضرب أعداداَ مكّونة من رقمین بھا منزلة عشریة واحدة في أعداد مكّونة من 
    .٧ × ٣٬٦رقم واحد، مثال، 

  

5Nc23  یقسم األعداد المكّونة من ثالثة أرقام على أعداد مكّونة من رقم واحد، ویشمل
  14 ، 3 ).٣٠ذلك عملیات القسمة التي ینتج عنھا باٍق (ال تتجاوز اإلجابات العدد 

یقسم األعداد المكّونة من ثالثة أرقام على أعداد مكّونة من رقم واحد، ویشمل 
    ).٣٠ینتج عنھا باٍق (ال تتجاوز اإلجابات العدد ذلك عملیات القسمة التي 

  

5Nc24 
یبدأ التعبیر عن البواقي في صورة كسر من المقسوم علیھ عند قسمة أعداد 

    مكونة من رقمین على أعداد مكونة من رقم واحد.
  

25 
یبدأ التعبیر عن البواقي في صورة كسر من المقسوم علیھ عند قسمة أعداد 

 رقمین على أعداد مكونة من رقم واحد.مكونة من 
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 أھداف التعلم للصف الخامس  

  الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  المدرسي 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  )١٥المدرسي (+
5Nc25  

یقرر ما إذا ما كان ینبغي التجمیع (استخدام حقائق الضرب ومضاعفات 
  3 المقسوم علیھ) أو المشاركة (التنصیف والتربیع) لحل عملیات القسمة.

یقرر ما إذا ما كان ینبغي التجمیع (استخدام حقائق الضرب ومضاعفات 
    المشاركة (التنصیف والتربیع) لحل عملیات القسمة.المقسوم علیھ) أو 

  

5Nc26  األكبر أو للعدد األصغر بعد  الناتج للعددیقرر ما إذا كان ینبغي تقریب
  3 القسمة، بناًء على السیاق.

للعدد األكبر أو للعدد األصغر بعد   یقرر ما إذا كان ینبغي تقریب الناتج
   .بناًء على السیاق القسمة،

  

5Nc27 
یبدأ في استخدام األقواس لترتیب العملیات ولفھم العالقة بین العملیات األربعة 

    والطریقة التي یتم بھا تطبیق قوانین علم الحساب على الضرب.
  

25 
یبدأ في استخدام األقواس لترتیب العملیات ولفھم العالقة بین العملیات األربعة 

 قوانین علم الحساب على الضرب.والطریقة التي یتم بھا تطبیق 

5Gs1  
د خصائص المثلثات ویصفھا، ویُصنِّفھا إذا كانت متساویة الضلعین أو  یُحدِّ

  5 متساویة األضالع أو مختلفة األضالع.
د خصائص المثلثات ویصفھا، ویُصنِّفھا إذا كانت متساویة الضلعین أو  یُحدِّ

  28 متساویة األضالع أو مختلفة األضالع.
  

5Gs2 

  یتعرف إلى التماثل: 
  یتعرف إلى التماثل اإلنعكاسي في المثلثات -
  5 یتعرف إلى التماثل اإلنعكاسي والدوراني في المضلعات المنتظمة. -

  
 یتعرف إلى التماثل اإلنعكاسي في المثلثات -

28  

 یتعرف إلى التماثل الدوراني واإلنعكاسي في المضلعات المنتظمة

5Gs3   أنماط باستخدام خطي تماثل، مثال، على لوحة بوردو أو ورق ینشئ
ینشئ أنماط باستخدام خطي تماثل، مثال، على لوحة بفتحات أو ورق  28      مربعات.

 مربعات.

5Gs4  

یتصور األشكال الثالثیة األبعاد من الرسومات وشبكات المجسمات ثنائیة 
  األبعاد:

  المكعبات المفتوحة أو المغلقة.یتعرف إلى مختلف شبكات  -
 یحدد المنشور والھرم من الشبكات. -

5  

  
 یتعرف إلى مختلف شبكات المكعبات المفتوحة أو المغلقة. -

28  

 یحدد المنشور والھرم من الشبكات

5Gs5  
ف إلى الخطوط المتعامدة والمتوازیة في األشكال والرسومات ثنائیة  یتعرَّ

  5 األبعاد والبیئة.
ف إلى الخطوط المتعامدة والمتوازیة في األشكال والرسومات ثنائیة  یتعرَّ

    األبعاد والبیئة.
  

5Gs6 
، یتعرف °٥یفھم ویستخدم قیاس الزوایا بالدرجات، ویقیس الزوایا ألقرب 

    إلى ویصف ویقدر مقدار الزوایا ویصنفھا إلى حادة أو قائمة أو منفرجة.
  

27 
، یتعرف °٥الزوایا بالدرجات، ویقیس الزوایا ألقرب یفھم ویستخدم قیاس 

 إلى ویصف ویقدر مقدار الزوایا ویصنفھا إلى حادة أو قائمة أو منفرجة.

5Gs7  .وایا المكونة لخط مستقیم وایا المكونة لخط مستقیم. 27      یحسب الزَّ  یحسب الزَّ
5Gp1   29 یقرأ اإلحداثیات ویحدّد موضعھا في ربع الدائرة األول.  6 األول.یقرأ اإلحداثیات ویحدّد موضعھا في ربع الدائرة    

5Gp2 
  یتوقع أین سیكون المضلع بعد االنعكاس:

  حیث یكون خط الِمرآة موازیًا ألحد األضالع. -
 حیث یكون خط الِمرآة مائال -

6  
  
  29 حیث یكون خط الِمرآة موازیًا ألحد األضالع. -

  
 الِمرآة مائالحیث یكون خط  -

5Gp3  
یفھم االنسحاب على أنھ حركة بطول خط مستقیم، ویحدّد أین ستكون أماكن 

  6 المضلعات بعد االنسحاب ویعطي تعلیمات ألشكال مطلوب نقلھا.
  

29 
یفھم االنسحاب على أنھ حركة بطول خط مستقیم، ویحدّد أین ستكون أماكن 

 تعلیمات ألشكال مطلوب نقلھا.المضلعات بعد االنسحاب ویعطي 

5Ml1  
لھا لتقدیر وقیاس الطول  یقرأ الوحدات القیاسیة ویختارھا ویستخدمھا ویُسّجِ

  7 والكتلة والسعة لدرجة مناسبة من الدقة.
  

19, 30 
لھا لتقدیر وقیاس الطول  یقرأ الوحدات القیاسیة ویختارھا ویستخدمھا ویُسّجِ

 مناسبة من الدقة.والكتلة والسعة لدرجة 

5Ml2  
یحّول الوحدات المتریة األكبر إلى وحدات متریة أصغر (األرقام العشریة إلى 

  7 غرام. ٢٦٠٠كیلو غرام إلى  ٢٬٦منزلة عشریة واحدة)، مثال یحول 
یحّول الوحدات المتریة األكبر إلى وحدات متریة أصغر (األرقام العشریة إلى 

  30 ,19 غرام. ٢٦٠٠كیلو غرام إلى  ٢٬٦یحول مكانة عشریة واحدة)، مثال 
  

5Ml3 .30 ,19 یُرتِّب القیاسات بوحدات مختلفة.  7 یُرتِّب القیاسات بوحدات مختلفة    
5Ml4 .ب القیاسات ألقرب وحدة كاملة ب القیاسات ألقرب وحدة كاملة. 30 ,19    7 یُقّرِ  یُقّرِ
5Ml5   ر القراءة التي تقع بین ر القراءة التي تقع بین تقسیمین غیر مرقمین في مقیاس. 30 ,19    7 تقسیمین غیر مرقمین في مقیاس.یُفّسِ  یُفّسِ
5Ml6  .یقارن القراءات على مقاییس مختلفة. 30 ,19    7 یقارن القراءات على مقاییس مختلفة 
5Ml7  .الخطوط إلى أقرب سنتیمتر وملیمتر.یرسم ویقیس  19      یرسم ویقیس الخطوط إلى أقرب سنتیمتر وملیمتر 

5Mt1   یتعرف إلى وحدات الوقت ویستخدمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام
  8 والشھور والسنوات).

یتعرف إلى وحدات الوقت ویستخدمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام 
  31 ,20 والشھور والسنوات).

  

5Mt2  باستخدام الساعات الرقمیة والساعات ذات العقارب التي یقرأ الوقت ویقارنھ
  8 تستخدم نظام األربع وعشرین ساعة.

یقرأ الوقت ویقارنھ باستخدام الساعات الرقمیة والساعات ذات العقارب التي 
  31 ,20 تستخدم نظام األربع وعشرین ساعة.

  

5Mt3  31 یقرأ الجداول الزمنیة باستخدام نظام األربع وعشرین ساعة.  8 ساعة.یقرأ الجداول الزمنیة باستخدام نظام األربع وعشرین    
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 أھداف التعلم للصف الخامس  

  الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  المدرسي 
وحدات الكتاب 

  التغطیة  )١٥المدرسي (+
5Mt4 

یحسب الفترات الزمنیة بالثواني والدقائق والساعات باستخدام ساعة رقمیة أو 
  8 ساعة بعقارب.

  
20, 31 

یحسب الفترات الزمنیة بالثواني والدقائق والساعات باستخدام ساعة رقمیة أو 
 بعقارب.ساعة 

5Mt5  
یستخدم تقویًما لحساب الفترات الزمنیة باألیام واألسابیع (باستخدام معرفة 

  8 األیام في شھور التقویم).
  

20, 31 
یستخدم تقویًما لحساب الفترات الزمنیة باألیام واألسابیع (باستخدام معرفة 

 األیام في شھور التقویم).

5Mt6   یحسب الفترات الزمنیة بالشھور أو السنوات. 31 ,20      بالشھور أو السنوات.یحسب الفترات الزمنیة 
5Ma1  .یقیس محیط المضلعات المنتظمة وغیر المنتظمة ویحسبھا. 32 .21    9 یقیس محیط المضلعات المنتظمة وغیر المنتظمة ویحسبھا 
5Ma2  32 .21 ).٢یفھم المساحة التي یتم قیاسھا بالسنتیمترات المربعة (سم  9 ).٢یفھم المساحة التي یتم قیاسھا بالسنتیمترات المربعة (سم    
5Ma3 .یستخدم صیغة مساحة المستطیل لحساب مساحة المستطیل. 32 .21      یستخدم صیغة مساحة المستطیل لحساب مساحة المستطیل 

5Dh1  
واختیارھا یجیب عن األسئلة ذات الصلة من خالل جمع البیانات المرتبطة 

وتنظیمھا؛ ویتوصل إلى االستنتاجات من بیاناتھ وبیانات اآلخرین ویحدد أسئلة 
 أخرى لیسأل عنھا.

   
  

15 
یجیب عن األسئلة ذات الصلة من خالل جمع البیانات المرتبطة واختیارھا 

وتنظیمھا؛ ویتوصل إلى االستنتاجات من بیاناتھ وبیانات اآلخرین ویحدد 
 لیسأل عنھا.أسئلة أخرى 

5Dh2  

یرسم ویفسر جداول التكرار والرسوم التصویریة ومخططات التمثیل 
باألعمدة، مع وضع األرقام على المحور الرأسي على سبیل المثال 

مضاعفات االثنین أو الخمسة أو العشرة أو العشرین أو المائة. یدرس تأثیر 
 تغییر المقیاس على المحور الرأسي.

   

  

15 

سوم التصویریة ومخططات التمثیل یرسم ویفسر جداول التكرار والر
باألعمدة، مع وضع األرقام على المحور الرأسي على سبیل المثال 

مضاعفات االثنین أو الخمسة أو العشرة أو العشرین أو المائة. یدرس تأثیر 
 تغییر المقیاس على المحور الرأسي.

5Dh3   التغیرات في ینشئ رسومات بیانیة خطیة بسیطة، على سبیل المثال لعرض
    درجة الحرارة بمرور الزمن.

  
17 

ینشئ رسومات بیانیة خطیة بسیطة، على سبیل المثال لعرض التغیرات في 
 درجة الحرارة بمرور الزمن.

5Dh4  
یفھم الموضع الذي تكون النقاط المتوسطة فیھ لھا معنى والموضع الذي تكون 

رسم بیاني خطي یوضح درجة فیھ لیس لھا معنى، على سبیل المثال مقارنة 
 الحرارة مقابل الوقت برسم حضور طالب الصف كل یوم في األسبوع.

   
  

17 
یفھم الموضع الذي تكون النقاط المتوسطة فیھ لھا معنى والموضع الذي تكون 
فیھ لیس لھا معنى، على سبیل المثال مقارنة رسم بیاني خطي یوضح درجة 

 حضور طالب الصف كل یوم في األسبوع.الحرارة مقابل الوقت برسم 

5Dh5  .یجد ویفسر المنوال لمجموعة من البیانات. 18      یجد ویفسر المنوال لمجموعة من البیانات 
5Db1  .األرجحیة.یصف تكرار األحداث المألوفة باستخدام لغة المصادفة أو  16      یصف تكرار األحداث المألوفة باستخدام لغة المصادفة أو األرجحیة 
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 حل المشكالت

5Pt1 
مثل )
٥Ps1) 

یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت 
 ویستخدمھا إلجراء عملیات حسابیة بسیطة.

7 ، 8   20, 30, 31   

5Pt2 
یحل المشكالت الریاضیة ذات الخطوة الواحدة أو الخطوات المتعددة 

(العملیات األربعة جمیعھا): یمثلھا، على سبیل المثال عن طریق المخططات 
 أو خط األعداد.

13 ، 14   25   

5Pt3  یتحقق من خالل ترتیب مختلف عند جمع أعداد متعددة أو باستخدام المعكوس
2 عند جمع أو طرح زوج من األعداد. ،   13   25   

5Pt4  صحة ناتج عملیة قسمة، على سبیل المثال یستخدم عملیة الضرب للتحقق من
   25   14 .٢٩٫٦÷ ٨للتحقق من   ٨×  ٣٫٧استخدام 

5Pt5  ،یتعرف إلى العالقات بین األشكال الثنائیة األبعاد واألشكال الثالثیة األبعاد
   28     مثال وجھ المكعب ھو مربع.

5Pt6  استخدام التقریب والتحقق من یقدر ویقرب عند إجراء عملیة حسابیة، مثل
   25   14 ، 3 العمل.

5Pt7 المشكلة سیاق في منطقیة اإلجابة كانت إذا یدرس. 
3, 7, 13, 14   19, 20, 25   

5Ps1 
 (Pt1 مثل)

یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت 
       8 ,7 ویستخدمھا إلجراء عملیات حسابیة بسیطة.

5Ps2 ختار استراتیجیة مناسبة لعملیة حسابیة ویشرح كیفیة الوصول لإلجابة.ی 
2, 3, 8, 12, 13   20, 21, 22, 30   

5Ps3 .10 ,1 یستكشف ویحل المشكالت واأللغاز العددیة، مثل مشكالت المنطق       

5Ps4  المشكالت.یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة لحل 
4, 6, 9, 14   

15, 17, 18, 21, 
22, 29, 31, 32   

5Ps5 .31 ,21 ,18 ,15   9 یستخدم الجداول والقوائم المرتبة لتساعده في حل المشكالت حال منھجیًا   

5Ps6  ،١٨-، ٢١-، ٢٤-، ٢٧-، ٣٠-یصف ویكمل المتتالیات العددیة، مثال ،
       10 ویحدد العالقات بین األعداد.

5Ps7  یتعرف إلى العالقات البسیطة بین األشكال، مثال: ھذه المثلثات جمیعھا
   28     متطابقة الضلعین ألن ....

5Ps8  یتحرى صحة عبارة عامة بسیطة عن طریق إیجاد أمثلة تتوافق أو ال تتوافق
       10 ,1 لثالثة.معھا، مثال، مجموع ثالثة أعداد كاملة متتالیة دائًما ما یكون مضاعف 

5Ps9  یشرح طرق التوصل إلى الحل ویبرر منطقیتھ شفھیًا وكتابةَ؛ ویكون
   12 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 فرضیات ویختبر صحتھا.

15, 16, 17, 21, 
22, 29, 32   

5Ps10  یحل مشكلة أكبر من خالل تقسیمھا إلى مشكالت فرعیة أو تمثیلھا باستخدام
 المخططات.`

4, 8, 14   20, 25, 26, 31   

  
 ، لذا یمكن تقویمھا خالل الفصلین الدراسیینبأكملھامالحظة: تتعلق أھداف التعلم الخاصة بحل المشكالت بمھارات تمت تنمیتھا على مدار السنة الدراسیة 
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٦Nn1  ،ویكرر الخطوات  ٠٫١و  ١/٣یعد تصاعدیًا وتنازلیًا بالكسور واألرقام العشریة، مثال
     مع األعداد الكاملة (وحتى الصفر).

  
ویكرر  ٠٫١و  ١/٣یعد تصاعدیًا وتنازلیًا بالكسور واألرقام العشریة، مثال،  23

 الخطوات مع األعداد الكاملة (وحتى الصفر).
٦Nn2 .في األعداد الكاملة حتى ملیون.یعرف ما یمثلھ كّل رقم   ١٥، ١  یعرف ما یمثلھ كّل رقم في األعداد الكاملة حتى ملیون       

٦Nn3 
یعرف ما یمثلھ كّل رقم في األعداد التي تحتوي على منزلة عشریة واحدة 

  ١٢، ١  ومنزلتین عشریتین.
یعرف ما یمثلھ كّل رقم في األعداد التي تحتوي على منزلة عشریة واحدة 

     ومنزلتین عشریتین.
  

٦Nn4 
 ١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠على  ١٠٠٠٠وحتى  ١یضرب ویقسم أي عدد كامل من 

  ١٥، ٣  ویشرح التأثیر الناجم عن ذلك.
 ١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠في  ١٠٠٠٠وحتى  ١یضرب أي عدد كامل من 

     ویسمھ علیھا ویشرح التأثیر الناجم عن ذلك.
  

٦Nn5  ویقسمھا علیھما (اإلجابات على أسئلة  ١٠٠و ١٠یضرب األعداد العشریة في
  ١٢  منزلتین عشریتین للقسمة).تتضمن 

   
ویقسمھا علیھما (اإلجابات على  ١٠٠و ١٠یضرب األعداد العشریة في  23

 أسئلة تتضمن منزلتین عشریتین للقسمة).
٦Nn6 .یجد عوامل األعداد المكّونة من رقمین.  ١٤، ٢  یجد عوامل األعداد المكّونة من رقمین       
٦Nn7  ٥و ٤یجد بعض الُمضاِعفات المشتركة، مثال للعددین   ١٤، ٢  ).٥و ٤الُمضاِعفات المشتركة، مثال للعددین یجد بعض.(       
٦Nn8  ١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠یقّرب األعداد الكاملة ألقرب   ١١، ١  .١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠یقّرب األعداد الكاملة ألقرب.       

٦Nn9 
عشریتین إلى أقرب جزء من عشرة أو إلى أقرب عدد  یقّرب عددًا ذا منزلنین

  ١٢  كامل.
یقّرب عددًا ذا منزلنین عشریتین إلى أقرب جزء من عشرة أو إلى أقرب 

  23  عدد كامل.
  

٦Nn10 .یقدّر األعداد الكبیرة ویقّربھا ویبرر طریقة الحل.  ١  یقدّر األعداد الكبیرة ویقّربھا ویبرر طریقة الحل       

٦Nn11 
یرتب ویقارن بین األعداد الموجبة حتى ملیون واألعداد السالبة حتى مستوى 

  ١٣  مناسب.
یرتب ویقارن بین األعداد الموجبة حتى ملیون واألعداد السالبة حتى 

  23  مستوى مناسب.
  

٦Nn12 .یستخدم العالمات > و< و= بطریقة صحیحة.  ١١، ١  یستخدم العالمات > و< و= بطریقة صحیحة       

٦Nn13 
 - ٠أرقام على خط أعداد فارغ من  ٤یقدّر مكان وجود أعداد مكونة من 

١١، ١  .١٠٠٠٠  
 - ٠أرقام على خط أعداد فارغ من  ٤یقدّر مكان وجود أعداد مكونة من 

١٠٠٠٠.     
  

٦Nn14 
یرتب أعداداً ذات منزلتین عشریتین اثنتین كحد أقصى (بما في ذلك المنازل 

  ١٢  لألرقام).المختلفة 
یرتب أعداداً ذات منزلتین عشریتین اثنتین كحد أقصى (بما في ذلك المنازل 

  23  المختلفة لألرقام).
  

٦Nn15 .یتعّرف إلى المتتالیات العددیة ویكملھا.  16 ,4  یتعّرف إلى المتتالیات العددیة ویكملھا      

٦Nn16  ثالث منازل عشریة في سیاق یتعّرف إلى األعداد العشریة ویستخدمھا حتى
یتعّرف إلى األعداد العشریة ویستخدمھا حتى ثالث منازل عشریة في سیاق  30 ,23    5  القیاس.

 القیاس.

٦Nn17 
 ١٠٠و ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة ومضاعفات 

  ١٦، ٢  .١٠٠٠حتى 
 ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥ومضاعفات یتعّرف إلى األعداد الفردیة والزوجیة 

     .١٠٠٠حتى  ١٠٠و
  

٦Nn18 
یكّون عبارات عامة حول عملیات الجمع والفرق والمضاعفات لألعداد الزوجیة 

  16 ,2  والفردیة.
یكّون عبارات عامة حول عملیات الجمع والفرق والمضاعفات لألعداد 

    الزوجیة والفردیة.
  

٦Nn19 
  .١٠٠ویجد كّل األعداد األولیة األصغر من  ٢٠األولیة حتى یتعّرف إلى األعداد 

2, 16  
ویجد كّل األعداد األولیة األصغر من  ٢٠یتعّرف إلى األعداد األولیة حتى 

١٠٠.    
  

٦Nn20 
یتعّرف إلى األصول التاریخیة لنظام األعداد الذي نتبعھ ویبدأ في فھم كیفیة 

  11  تطوره.
التاریخیة لنظام األعداد الذي نتبعھ ویبدأ في فھم كیفیة یتعّرف إلى األصول 

  23 تطوره.
  

٦Nn21 
یقارن بین الكسور التي لھا نفس المقام والكسور التي لھا قیم مقام مرتبطة، مثل، 

       ٧/٨و  ٣/٤
  

یقارن بین الكسور التي لھا نفس المقام والكسور التي لھا قیم مقام مرتبطة،  27
   ٧/٨و  ٣/٤مثل، 

٦Nn22  ١/٢و ١/١٠و ١/١٠٠یتعرف إلى التكافؤ بین الكسور، مثل بین  27         ١/٢و ١/١٠و ١/١٠٠یتعرف إلى التكافؤ بین الكسور، مثل بین   
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٦Nn23 .یتعّرف إلى األعداد العشریة ویستخدم التكافؤ بین الصیغ العشریة والكسریة. 28       یتعّرف إلى األعداد العشر�ة و�ستخدم التكافؤ بین الص�غ العشر�ة والكسر�ة 
٦Nn24  یرتب األعداد الكسریة ویضعھا بین األعداد الكاملة على خط األعداد. 27       األعداد الكاملة على خ� األعداد.یرتب األعداد الكسر�ة و�ضعها بین 
٦Nn25  ،٢ ١/٨و ١٧/٨یحول كسر غیر حقیقي إلى عدد كسري، مثل،  27       ٢ ١/٨و ١٧/٨یحول كسر غیر حقیقي إلى عدد كسري، مثل 

٦Nn26 
أو أخماس أو  ٣/٤و  ١/٤، ١/٢یختصر الكسور إلى أبسط صورة، حیث تكون 

     أعشار  
  

أو أخماس  ٣/٤و  ١/٤، ١/٢یختصر الكسور إلى أبسط صورة، حیث تكون  27
 أو أعشار  

٦Nn27 .االعتیادي إلى كسر عشري باستخدام القسمة.یبدأ في تحویل الكسر  28       یبدأ في تحو�ل الكسر االعت�اد� إلى �سر عشر� �استخدام القسمة 

٦Nn28 
 ١/١٠٠، ویعبر عن ١٠٠یفھم أن النسب المئویة  على أنھا أجزاء في كل 

     كنسب مئویة. ١/٣و ١/٤و ١/٢و ١/١٠و
  

 ١/١٠٠، ویعبر عن ١٠٠یفھم أن النسب المئویة  على أنھا أجزاء في كل  28
 كنسب مئویة. ١/٣و ١/٤و ١/٢و ١/١٠و

٦Nn29 .یجد نسبًا مئویة بسیطة من أعداد كاملة. 28       یجد نسبًا مئویة بسیطة من أعداد كاملة 
٦Nn30 .یحل المشكالت البسیطة التي تشتمل على النسبة والتناسب المباشر. 29       یحل المشكالت البسیطة التي تشتمل على النسبة والتناسب المباشر 

٦Nc1 
وأزواج األعداد العشریة المكونة  ٢٠والطرح لألعداد حتى یتذكر حقائق الجمع 

  12 ,4  .٠٬٦+  ٠٬٤، مثال، ١من منزلة عشریة واحدة والتي یبلغ مجموعھا 
  

24 
  

٦Nc2 
، مثال، ١٠یشتق سریعًا أزواج أعداد مكونة من منزلة عشریة واحدة ومجموعھا 

+  ٠٬٧٨، مثال، ١، وأعداد بھا منزلتین عشریتین ومجموعھا ٢٬٢و  ٧٬٨
٠٬٢٢.  

12  
  

24 
  

٦Nc3  24    15  .١٠٠و ٢٥و ١٠و ٥و ٤و ٢یعرف ویطبّق اختبارات قابلیة القسمة على   

٦Nc4 
یستخدم المنزلة العشریة والحقائق العددیة لجمع أو طرح أعداد كاملة مكونة من 

رقمین وجمع أو طرح مضاعفات العشرة المكونة من ثالثة أرقام وأزواج من 
  .   ٠٫٢٣+  ٠٫٧٨؛ ٢٫٧+  ٢٫٦؛ ٢٧٠+  ٥٦٠األعداد العشریة، مثال، 

14  
  

24 
  

6Nc5 
الواحد عند جمع األعداد التي تحتوي یجمع أو یطرح المضاعفات القریبة من 

    .٢٫١ – ١٣٫٥؛ ٢٫٩+  ٥٫٦على منزلة عشریة واحدة، مثال، 
  

24 
  

6Nc6 
مالیة  أووحدة ١٠٠٠أو  ١٠٠أو  ١٠یجمع أو یطرح المضاعفات القریبة من الـ 

  14 .١٩٩٦ – ٥٦٧٨؛ ٤٩٩٨+  ٣١٢٧كاملة قریبة وتعدیل الناتج، مثال، 
  

24 
  

6Nc7 
یستخدم القیمة المكانیة وحقائق الضرب إلجراء عملیات الضرب أو القسمة 

    . ٦÷  ٤٫٨؛ ٧×  ٠٫٨ذھنیًا، مثال، 
  

24, 32 
  

6Nc8 
 مثل)

Nc14) 

 ١٠أو مضاعفات العددین  ٤٠×  ٣٠، مثل ١٠یضرب أزواج مضاعفات العدد 
  14 ,3 .٤٠×  ٦٠٠مثل  ١٠٠و

أو مضاعفات العددین  ٤٠×  ٣٠، مثل ١٠یضرب أزواج مضاعفات العدد 
    .٤٠×  ٦٠٠مثل  ١٠٠و ١٠

  

6Nc9 
، ویشتق ٠٫٧٨و ٧٫٨و  ٧٨یضاعف بسرعة أي عدد مكون من رقمین، مثال، 

  12 األنصاف المقابلة
  

24 
  

6Nc10 
یقسم األعداد المكونة من رقمین على أعداد مكونة من رقم واحد، ویتضمن ذلك 

  15 ,4 باٍق.عملیات القسمة التي ینتج عنھا 
یقسم األعداد المكونة من رقمین على أعداد مكونة من رقم واحد، ویتضمن 

    ذلك عملیات القسمة التي ینتج عنھا باٍق.
  

6Nc11 
یجمع أعداداً مكونة من رقمین وثالثة مع أعداد بنفس عدد األرقام أو المنازل 

  12 ,4 العشریة أو مختلفة عنھا.
رقمین وثالثة مع أعداد بنفس عدد األرقام أو یجمع أعداداً مكونة من 

    المنازل العشریة أو مختلفة عنھا.
  

6Nc12 
یجمع أو یطرح أعداد لھا نفس عدد المنازل العشریة أو عدد مختلف، بما في ذلك 

  12 لایر.  ٤٫٢٨٠ -لایر   ١٠المبالغ المالیة. مثال: 
یجمع أو یطرح أعداد لھا نفس عدد المنازل العشریة أو عدد مختلف، بما في 

  25 لایر.  ٤٫٢٨٠ -لایر   ١٠ذلك المبالغ المالیة. مثال: 
  

6Nc13 
یجد الفرق بین عدد صحیح موجب وآخر سالب، وبین عددین صحیحین سالبین 

  13 في أي سیاق مثل درجة الحرارة أو على خط أعداد.
الفرق بین عدد صحیح موجب وآخر سالب، وبین عددین صحیحین یجد 

  25 سالبین في أي سیاق مثل درجة الحرارة أو على خط أعداد.
  

6Nc14 
(same 

as Nc8) 

أو مضاعفات العددین  ٤٠×  ٣٠، مثال، ١٠یضرب أزواج مضاعفات العدد 
  14 ,3 .٤٠×  ٦٠٠، مثال، ١٠٠و ١٠

أو مضاعفات  ٤٠×  ٣٠ل، ، مثا١٠یضرب أزواج مضاعفات العدد 
    .٤٠×  ٦٠٠، مثال، ١٠٠و ١٠العددین 

  
6Nc15  وتعدیلھ. ١٠بضرب مضاعف  ١٠یضرب األعداد القریبة من مضاعفات   14 ,3 وتعدیله. �١٠ضرب مضاعف  �١٠ضرب األعداد القر��ة من مضاعفات      

6Nc16 
حساب نتیجة یضرب عن طریق تنصیف عدد واحد ومضاعفة العدد اآلخر مثل 

  14 ,3 .٨×  ٧٠باستخدام  ١٦×  ٣٥
یضرب عن طریق تنصیف عدد واحد ومضاعفة العدد اآلخر مثل حساب 

    .٨×  ٧٠باستخدام  ١٦×  ٣٥نتیجة 
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6Nc17 
) ١٧(× یستخدم حقائق األعداد لتكوین حقائق ضرب جدیدة، مثال، تكوین جدول 

  14 ).٧) + (× ١٠(× من الجدولین 
  

(× یستخدم حقائق األعداد لتكوین حقائق ضرب جدیدة، مثال، تكوین جدول  26
 ).٧) + (× ١٠(× ) من الجدولین ١٧

6Nc18  
یضرب أعداداً مكونة من رقمین أو ثالثة أو أربعة (بما في ذلك المبالغ المالیة، 

)، في عدد مكون من رقم واحد ویضرب أعداد مكونة من ٤×  ٣٫٧٥٠مثال، 
 في أعداد مكونة من رقمین. رقمین أو ثالثة

15  
یضرب أعداداً مكونة من رقمین أو ثالثة أو أربعة (بما في ذلك المبالغ 

)، في عدد مكون من رقم واحد ویضرب أعداد ٤×  ٣٫٧٥٠المالیة، مثال، 
 مكونة من رقمین أو ثالثة في أعداد مكونة من رقمین.

   
  

6Nc19 
أرقام على أعداد مكونة من رقم واحد، بما في یقسم األعداد المكونة من ثالثة 

ذلك األعداد التي لھا باقي عند قسمتھا. ویقسم األعداد المكونة من ثالثة أرقام 
 على أعداد مكونة من رقمین (دون باق) متضمناً ذلك المبالغ المالیة

15  
  

26 
واحد، بما یقسم األعداد المكونة من ثالثة أرقام على أعداد مكونة من رقم 

في ذلك األعداد التي لھا باقي عند قسمتھا. ویقسم األعداد المكونة من ثالثة 
 أرقام على أعداد مكونة من رقمین (دون باق) متضمناً ذلك المبالغ المالیة

6Nc20  
أو  ٢عن القسمة في صورة عدد �سر� وعدد عشر� (�القسمة على  یعطي إجابة

    )١٠٠أو  ١٠أو  ٥أو  ٤
  

إجابة عن القسمة في صورة عدد كسري وعدد عشري (بالقسمة على  یعطي 26
 )١٠٠أو  ١٠أو  ٥أو  ٤أو  ٢

6Nc21  
یربط الكسور بالقسمة ویستخدم القسمة إلیجاد كسور األعداد، بما في ذلك أجزاء 

    .٦٠من عشرة وأجزاء من مئة. مثالً  من 
  

كسور األعداد، بما في ذلك یربط الكسور بالقسمة ویستخدم القسمة إلیجاد  26
 .٦٠أجزاء من عشرة وأجزاء من مئة. مثالً  من 

6Nc22  
یعرف القوانین الحسابیة ویطبّقھا أثناء إجراء عملیات الضرب (دون الحاجة إلى 

  14 استخدام مصطلحات اإلبدال أو التجمیع أو التوزیع).
الضرب (دون الحاجة یعرف القوانین الحسابیة ویطبّقھا أثناء إجراء عملیات 

  26 إلى استخدام مصطلحات اإلبدال أو التجمیع أو التوزیع).
  

6Gs1 .یصنّف المضلعات المختلفة ویفھم ما إذا كان الشكل الثنائي األبعاد مضلعًا أم  34    8 �صّنف المضلعات المختلفة و�فهم ما إذا �ان الش�ل الثنائي األ�عاد مضلًعا أم ال
 ال.

6Gs2  
یتصور ویصف خصائص األشكال ثالثیة األبعاد، على سبیل المثال األوجھ 

  8 والحواف والرؤوس.
  

یتصور ویصف خصائص األشكال ثالثیة األبعاد، على سبیل المثال األوجھ  33
 والحواف والرؤوس.

6Gs3  
یحدّد ویصف خصائص المضلعات الرباعیة (بما في ذلك متوازي األضالع 

والُمعین وشبھ المنحرف )، ویصنفھا باستخدام األضالع المتوازیة واألضالع 
 المتساویة والّزوایا المتساویة.

8  
یحدّد ویصف خصائص المضلعات الرباعیة (بما في ذلك متوازي األضالع 

والُمعین وشبھ المنحرف )، ویصنفھا باستخدام األضالع المتوازیة 
 واألضالع المتساویة والّزوایا المتساویة.

33  
  

6Gs4 
یتعّرف إلى تمثیالت ثنائیة األبعاد ألشكال ثالثیة األبعاد وینشئ تلك األبعاد بما 

  8 ك الشبكات.في ذل
یتعّرف إلى تمثیالت ثنائیة األبعاد ألشكال ثالثیة األبعاد وینشئ تلك األبعاد 

  33 بما في ذلك الشبكات.
  

6Gs5 
وایا الحادة والمنفرجة ویتعّرف إلیھا ویرسمھا ویستخدم المنقلة لقیاس  یقدّر الزَّ

  9 الزوایا إلى أقرب درجة.
وایا الحادة  والمنفرجة ویتعّرف إلیھا ویرسمھا ویستخدم المنقلة یقدّر الزَّ

  35 لقیاس الزوایا إلى أقرب درجة.
  

6Gs6 
بالقیاس أو بطي ورقة؛ ویحسب الزوایا  ١٨٠ºیتأكد أن مجموع زوایا المثلث ھو 

  9 في مثلث أو حول نقطة.
  

بالقیاس أو بطي ورقة؛ ویحسب  ١٨٠ºیتأكد أن مجموع زوایا المثلث ھو  35
 الزوایا في مثلث أو حول نقطة.

6Gp1  .34 یقرأ ویحدد موضع اإلحداثیات في األرباع األربعة كلھا.  10 یقرأ ویحدد موضع اإلحداثیات في األرباع األربعة كلھا    

6Gp2 
تكون یتنبأ بالموضع الذي سیقع فیھ الُمضلَّع بعد إجراء انعكاس لمرة واحدة حیث 

أضالع الشكل غیر متوازیة أو متعامدة لخّطِ الِمرآة؛ وبعد إجراء تحویل أو بعد 
 حول  إحدى الرؤوس.° ٩٠إجراء استدارة بزاویة 

10  
  

34 
یتنبأ بالموضع الذي سیقع فیھ الُمضلَّع بعد إجراء انعكاس لمرة واحدة حیث 

الِمرآة؛ وبعد إجراء تكون أضالع الشكل غیر متوازیة أو متعامدة على خّطِ 
 في اتجاه إحدى الرؤوس.° ٩٠انتقال أو بعد إجراء استدارة بزاویة 

6Ml1  
یختار ویستخدم وحدات القیاس المعیاریة. یقرأ ویكتب األعداد حتى منزلتین 

  5 عشریتین أو ثالث.
یختار ویستخدم وحدات القیاس المعیاریة. یقرأ ویكتب األعداد حتى منزلتین 

  30  ,17 عشریتین أو ثالث.
  

6Ml2 

یحّول بین وحدات القیاس (كیلو غرام وغرام، ولتر وملیلتر، وكیلومتر ومتر 
وسنتیمتر وملیمتر) مستخدًما األعداد العشریة حتى ثالث منازل عشریة، مثال 

  غم. ٢٤٠كغم و ١كغم یساوي  ١٬٢٤٥یعرف أن 
  كیلومتر ومتر وسنتیمتر وملیمتر  -
 كیلو غرام وغرام ولتر وملیلتر -

5  

 كیلومتر ومتر وسنتیمتر وملیمتر - 

17,  30  

 كیلو غرام وغرام ولتر وملیلتر - 
6Ml3  .مستخدًما مجموعة من أدوات القیاس.یفسر القراءات بمقاییس مختلفة،  30 ,17    5 یفسر القراءات بمقاییس مختلفة، مستخدًما مجموعة من أدوات القیاس 
6Ml4  .30 ,17 یرسم ویقیس الخطوط إلى أقرب سنتیمتر وملیمتر.  5 یرسم ویقیس الخطوط إلى أقرب سنتیمتر وملیمتر    

6Ml5 
یعرف الوحدات اإلنجلیزیة التي ال تزال شائعة االستخدام، مثل المیل، وما یكافئھ 

    تقریباً بالمتر.
  

الوحدات اإلنجلیزیة التي ال تزال شائعة االستخدام، مثل المیل، وما یعرف  30
 یكافئھ تقریباً بالمتر.
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 أھداف التعلم للصف السادس  

  الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 

وحدات الكتاب 
  التغطیة  المدرسي 

وحدات الكتاب 
  التغطیة  )١٧المدرسي (+

6Mt1  

یتعّرف إلى وحدات قیاس الوقت ویفھمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام 
واألسابیع والشھور والسنوات والعقود والقرون) ویحّول وحدة وقت واحدة إلى 

  أخرى
وحدات قیاس الوقت ویفھمھا (الثواني والدقائق والساعات واألیام یتعّرف إلى  -

  واألسابیع والشھور والسنوات والعقود والقرون)
  یحّول وحدة وقت واحدة إلى أخرى -

  
  
   

6  

  یتعّرف إلى وحدات قیاس الوقت ویفھمھا • 
(الثواني والدقائق والساعات واألیام واألسابیع والشھور والسنوات والعقود 

 رون)والق

18  

 یحّول وحدة وقت واحدة إلى أخرى

6Mt2  
 �٢٤قرأ الوقت �استخدام الساعات الرقم�ة وساعات العقارب مستخدًما نظام 

  6 ساعة.
  

 ٢٤یقرأ الوقت باستخدام الساعات الرقمیة وساعات العقارب مستخدًما نظام  18
 ساعة.

6Mt3  
العقارب (مثل �عرف أن الساعة �قارن بین األوقات في الساعات الرقم�ة وساعات 

  6 ).٣:٤٠الرا�عة إال ر�ع هي �عد 
  

یقارن بین األوقات في الساعات الرقمیة وساعات العقارب (مثل یعرف أن  18
 ).٣:٤٠الساعة الرابعة إال ربع ھي بعد 

6Mt4   ساعة. ٢٤الزمنیة بنظام یقرأ ویستخدم الجداول  31    6 ساعة. �٢٤قرأ و�ستخدم الجداول الزمن�ة بنظام 

6Mt5  
یحسب الفترات الزمنیة باستخدام األوقات على الساعات الرقمیة وساعات 

  6 العقارب.
  

یحسب الفترات الزمنیة باستخدام األوقات على الساعات الرقمیة وساعات  31 ,18
 العقارب.

6Mt6   الزمنیة باألیام أو األسابیع یستخدم التقویم المیالدي(الروزونامة) لحساب الفترات
    18,31 یستخدم تقویًما لحساب الفترات الزمنیة باألیام أو األسابیع أو الشھور.  6 أو الشھور.

6Mt7 .18,31 یحسب الفترات الزمنیة باألیام أو الشھور أو السنوات.  6 یحسب الفترات الزمنیة باألیام أو الشھور أو السنوات    
6Mt8  یعرف أن الوقت یختلف باختالف المناطق الزمنیة حول العالم. 31 ,18      الوقت یختلف باختالف المناطق الزمنیة حول العالم.یعرف أن 
6Ma1  .32 ,19 یقیس ویحسب محیط ومساحة األشكال المضلعة.  7 یقیس ویحسب محیط ومساحة األشكال المضلعة    
6Ma2  32 ,19 یقدّر مساحة شكل غیر منتظم من خالل عدّ المربعات  7 عدّ المربعاتیقدّر مساحة شكل غیر منتظم من خالل    

6Ma3 
یحسب محیط ومساحة األشكال المركبة البسیطة التي یمكن تقسیمھا إلى 

  7 مستطیالت.
  

یحسب محیط ومساحة األشكال المركبة البسیطة التي یمكن تقسیمھا إلى  32 ,19
 مستطیالت.

6Dh1  

بتمثیل البیانات واستخراجھا وتفسیرھا في جداول ورسومات بیانیة یحل مشكلة 
ومخططات، مثل الرسومات البیانیة الخطیة للمسافة والوقت؛ الجداول الحسابیة 

الجاھزة الخاصة بالسعر لتحویل العملة، جداول التكرار والتمثیل البیاني باألعمدة 
 مع البیانات المنفصلة المجمعة.

   

  

20 

مشكلة بتمثیل البیانات واستخراجھا وتفسیرھا في جداول ورسومات یحل 
بیانیة ومخططات، مثل الرسومات البیانیة الخطیة للمسافة والوقت؛ الجداول 

الحسابیة الجاھزة الخاصة بالسعر لتحویل العملة، جداول التكرار والتمثیل 
 البیاني باألعمدة مع البیانات المنفصلة المجمعة.

6Dh2  
منوال والمدى لمجموعة من البیانات من مواقف مرتبطة، مثل التجارب یجد ال

    العلمیة.
  

یجد المنوال والمدى لمجموعة من البیانات من مواقف مرتبطة، مثل  21
 التجارب العلمیة.

6Dh3  .والوسط الحسابي لمجموعة من البیانات.یبدأ في إیجاد الوسیط  21      یبدأ في إیجاد الوسیط والوسط الحسابي لمجموعة من البیانات 
6Dh4  .یستكشف كیفیة استخدام اإلحصائیات في حیاتنا الیومیة. 21      یستكشف كیفیة استخدام اإلحصائیات في حیاتنا الیومیة 

6Db1  
یستخدم اللغة المرتبطة باالحتمال لیناقش األحداث ولتقییم األرجحیة والمخاطر، 

    النتائج المتساویة في الرجحان.بما في ذلك األحداث ذات 
  

یستخدم اللغة المرتبطة باالحتمال لیناقش األحداث ولتقییم األرجحیة  22
 والمخاطر، بما في ذلك األحداث ذات النتائج المتساویة في الرجحان.
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6Pt1 

یختار االستراتیجیات الذھنیة أو الكتابیة المناسبة والفعالة إلجراء عملیة 
   29 ,26 ,25 ,24   14 ,12 ,4 ,3 حسابیة بھا جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة.

6Pt2 
یفھم أنظمة القیاس الیومیة للطول والكتلة والسعة ودرجة الحرارة والوقت 

   31 ,30 ,17   6 ,5 ویستخدم ھذه األنظمة إلجراء حسابات بسیطة.

6Pt3 

إضافة قائمة طویلة من األعداد، یتحقق من الجمع بترتیب مختلف وذلك عند 
 ویتحقق عند الطرح مستخدًما المعكوس.

4       

6Pt4 
یمیز األشكال ثنائیة وثالثیة األبعاد وعالقاتھا، على سبیل المثال متوازي 

   33   8 المستطیالت لھ مقطع عرضي مستطیل الشكل.

6Pt5 
استخدام التقریب والتأكد من یقدّر ویقّرب عند إجراء العملیات الحسابیة، مثل 

   30 ,26 ,17   15 ,12 ,5 ,1 النتیجة.

6Ps1 
یشرح سبب اختیاره طریقة معینة إلجراء عملیة حسابیة ویعرض طریقة 

 حسابھ.
3, 4, 6, 7, 12, 

14, 15   19, 26   

6Ps2 
یستنتج معلومات جدیدة من المعلومات الموجودة ویدرك تأثیر معلومة على 

   10 ,9 ,7 األخرى.
19, 21, 31, 32, 

35   

6Ps3 
یستخدم االستدالل المنطقي في استكشاف المشكالت العددیة واأللغاز 

   23   16 ,13 ,2 الریاضیة وحلھا.

6Ps4 
یستخدم قوائم وجداول مرتبة لمساعدتھ في حل المشكالت العددیة بشكل 

   5 ,3 منھجي.
17, 18, 29, 31, 

32   

6Ps5 

یحدد العالقات بین األعداد ویكون عبارات عامة باستخدام الكلمات، ثم 
الرموز والحروف، مثال العدد الثاني ھو مرتین من العدد األول  باإلضافة 

)؛ ١ – ن٣( ١ناقص  ٣)؛ جمیع األعداد ھي مضاعفات ٥+  ن٢، ن( ٥إلى 
   32     °.١٨٠مجموع الزوایا في مثلث ھي 

6Ps6 

منطقیا المشكالت اللفظیة ویحلھا، بما في ذلك المشكالت ذات الخطوة یفھم 
الواحدة والمتعددة الخطوات (العملیات األربع كلھا) مع تمثیلھا، مثالً 

بالمخططات أو على خط األعداد، ویستخدم األقواس إلظھار التسلسل الالزم 
   27 ,21 ,20   13 ,12 ,4 ,3 للعملیات الحسابیة.

6Ps7  29     المشكالت اللفظیة البسیطة التي تشتمل على النسبة والتناسب المباشر.حل   

6Ps8 
حل المشكالت اللفظیة البسیطة التي تتضمن النسب المئویة، مثال، یجد 

   28     األسعار المخفضة.

6Ps9 
یتوصل إلى فرضیات ویختبرھا وینقحھا، كما یشرح ویبرر الطرق أو 

       16 ,15 ,2 ,1 االستراتیجیات أو النتائج أو االستنتاجات شفھیًا.األسباب أو 

  
 ، لذا یمكن تقویمھا خالل الفصلین الدراسیینبأكملھامالحظة: تتعلق أھداف التعلم الخاصة بحل المشكالت بمھارات تمت تنمیتھا على مدار السنة الدراسیة 
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  ٢٠١٩ س�متربال�س�ة �رخي 
  الخامس)، الفصل ٦ – ٥الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( تعلم تقویم وثیقة في التعدیالت سجل

  

�رخي ال�س�ة 
  اجلدیدة

�رخي ال�س�ة   وصف التعدیالت
  املعد�

املالحق وحتویل تقس�مي الوثیقة ٕاىل فصول  •  م٢٠١٨ٔ�كتو�ر
�ىل  املالحق، واق�صار يف الفصل الثالث

 ١٠-٥بدًال من الصفوف  ١٠-٧الصفوف 
تعدیل يف مجیع ال�ذج مبا یتوافق مع  •

التعدیالت اجلدیدة يف مهناج الر�ضیات 
�لصف اخلامس والساد. ؤ�نواع املفردات 

  ومواصفات ٔ�دوات التقومي

٢٠١٤/ 
٢٠١٥  

بعض ٔ�هداف ؤ�لوان خمطط توزیع أ�هداف  •  ٢٠١٩ فربا�ر
 .)٢١-�٢٠ىل ا�روس (صف�ة 

�دول توزیع أ�هداف �ىل ا�روس ٕاضافة  •
  )٣٠-٢٢(صف�ة  �ىل الفصلني ا�راس�بنب

  ٢٠١٨ٔ�كتو�ر

 قالب منوذج ٕا�ابة ام��ان فصيل. •  ٢٠١٩س�مترب 
خمطط توزیع أ�هداف �ىل ا�روس �لصفني  •

 السابع والثامن.
 مناذج م�اریع الصفني السابع والثامن. •
املس�تو�ت والقدرات يف ٔ�م�� ٔ�س�ئ� �ىل  •

  ( مفردات عنرص التطبیق) مادة الر�ضیات

فربا�ر 
٢٠١٩  
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