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يظهر قدرة متميزة على استنتاج األفكار الواردة في النصوص 

وإيجاد  وتحليلها ونقدها، ،(العلمية واألدبية ) املعرفية 

الروابط والعالقات بينها، واستثمارها لبناء معرفة جديدة 

وبأسلوب  املهارات التقنية والعمليةالقيم واملعارف و بتوظيف 

مكتسباته املعرفية متميزة على توظيف  ، ويظهر قدرةمبتكر

حل املسائل العرض والتقديم ، وفي  في  والقيمية واملهارية

 .ا ومنطقًياواملشكالت مظهًرا تفكيًرا علميً 

 واملفصل يظهر قدرة متميزة على الفهم العميق

، واملبادئ ، والنقد املنهجي املنطقي لألفكار للنصوص

في واملهارية املعرفية القيمية و واستثمار الحصيلة 

مواقف حياتية، وفي إنتاج معرفي مبتكر، ويتبع 

في التفكير وإصدار األحكام، منطقية منهجية علمية 

، كما يظهر قدرة املسائل واملشكالت ويوظفها في حل

 .متميزة على العرض والتقديم

للنصوص  املفصلو هر قدرة متميزة على الفهم العام يظ

والربط بينها، وتقييمها، ( العلمية واألدبية )   املعرفية

في ومعارف ومهارات قيم ومبادئ  من ما اكتسبوتوظيف 

 على متميزة قدرةيظهر حل املشكالت العلمية والحياتية، و 

.املعرفة بأساليب مبتكرة إنتاج العرض والتقديم و   

 

A 

على استنتاج األفكار الواردة في النصوص  واضحةيظهر قدرة 

وإيجاد  وتحليلها ونقدها، ،(العلمية واألدبية ) املعرفية 

الروابط والعالقات بينها، واستثمارها لبناء معرفة جديدة 

وبأسلوب  املهارات التقنية والعمليةالقيم واملعارف و بتوظيف 

متميزة على توظيف مكتسباته املعرفية  ، ويظهر قدرةمبتكر

والقيمية واملهارية في  العرض والتقديم ، وفي حل املسائل 

 .واملشكالت مظهًرا تفكيًرا علمًيا ومنطقًيا

واملفصل  على الفهم العميق واضحةيظهر قدرة 

، واملبادئ لألفكار  ، والنقد املنهجي املنطقيللنصوص

في واملهارية املعرفية القيمية و واستثمار الحصيلة 

مواقف حياتية، وفي إنتاج معرفي مبتكر، ويتبع 

في التفكير وإصدار األحكام، منطقية منهجية علمية 

، كما يظهر قدرة ويوظفها في حل املسائل واملشكالت

 .متميزة على العرض والتقديم

املفصل للنصوص و هم العام على الف واضحةهر قدرة يظ

والربط بينها، وتقييمها، ( العلمية واألدبية )   املعرفية

في قيم ومبادئ ومعارف ومهارات  من ما اكتسبوتوظيف 

 على متميزة قدرةيظهر حل املشكالت العلمية والحياتية، و 

.املعرفة بأساليب مبتكرة إنتاج العرض والتقديم و   
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يظهر قدرة على استنتاج األفكار الواردة في النصوص املعرفية 

وإيجاد الروابط  وتحليلها ونقدها، ،(العلمية واألدبية ) 

والعالقات بينها، واستثمارها لبناء معرفة جديدة بتوظيف 

، وبأسلوب مبتكر املهارات التقنية والعمليةالقيم واملعارف و 

ه املعرفية والقيمية متميزة على توظيف مكتسبات ويظهر قدرة

واملهارية في  العرض والتقديم ، وفي حل املسائل واملشكالت 

 .مظهًرا تفكيًرا علمًيا ومنطقًيا

، واملفصل للنصوص على الفهم العميق قدرةيظهر 

، واستثمار واملبادئ والنقد املنهجي املنطقي لألفكار 

في مواقف واملهارية املعرفية القيمية و الحصيلة 

حياتية، وفي إنتاج معرفي مبتكر، ويتبع منهجية 

في التفكير وإصدار األحكام، ويوظفها منطقية علمية 

، كما يظهر قدرة متميزة في حل املسائل واملشكالت

 .على العرض والتقديم

 

)   املفصل للنصوص املعرفيةو هر قدرة على الفهم العام يظ

ما تقييمها، وتوظيف والربط بينها، و ( العلمية واألدبية 

في حل املشكالت قيم ومبادئ ومعارف ومهارات  من اكتسب

العرض  على متميزة قدرةيظهر العلمية والحياتية، و 

.املعرفة بأساليب مبتكرة إنتاج والتقديم و   
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على استنتاج األفكار الواردة في النصوص  محدودة يظهر قدرة 

وإيجاد الروابط  وتحليلها ونقدها، ،(العلمية واألدبية ) املعرفية 

القيم والعالقات بينها، واستثمارها لبناء معرفة جديدة بتوظيف 

 ، ويظهر قدرةوبأسلوب مبتكر املهارات التقنية والعمليةواملعارف و 

ة والقيمية واملهارية في  متميزة على توظيف مكتسباته املعرفي

العرض والتقديم ، وفي حل املسائل واملشكالت مظهًرا تفكيًرا علمًيا 

.ومنطقًيا  

 

 

، واملفصل للنصوص على الفهم العميق محدودةيظهر قدرة 

، واستثمار الحصيلة واملبادئ والنقد املنهجي املنطقي لألفكار 

في مواقف حياتية، وفي إنتاج واملهارية املعرفية القيمية و 

في التفكير منطقية معرفي مبتكر، ويتبع منهجية علمية 

، كما وإصدار األحكام، ويوظفها في حل املسائل واملشكالت

.يظهر قدرة متميزة على العرض والتقديم  

 

 

املفصل للنصوص و على الفهم العام  محدودةهر قدرة يظ

بينها، وتقييمها، والربط ( العلمية واألدبية )   املعرفية

قيم ومبادئ ومعارف ومهارات  اكتسب من وتوظيف ما

 متميزة قدرةيظهر في حل املشكالت العلمية والحياتية، و 

.املعرفة بأساليب مبتكرة إنتاج العرض والتقديم و  على  

 

D 

 

) على استنتاج األفكار الواردة في النصوص املعرفية ليس قادًرا 

لروابط والعالقات وإيجاد ا وتحليلها ونقدها، ، (العلمية واألدبية 

القيم واملعارف ها لبناء معرفة جديدة بتوظيف ر بينها، واستثما

على  يظهر قدرةال ، و وبأسلوب مبتكر املهارات التقنية والعمليةو 

توظيف مكتسباته املعرفية والقيمية واملهارية في  العرض 

  ملشكالت حل املسائل وا ال يستطيعوالتقديم ، و 
ً
تفكيًرا مستخدما

.علمًيا ومنطقًيا  

 

 

، والنقد واملفصل للنصوص على الفهم العميقليس قادًرا 

القيمية ، واستثمار الحصيلة واملبادئ املنهجي املنطقي لألفكار 

إنتاج غبر قادر على في مواقف حياتية، و واملهارية املعرفية و 

التفكير وإصدار في منطقية منهجية علمية  اتباعال ، و معرفي 

 وال ، في حل املسائل واملشكالتال يستطيع توظيفها األحكام، و 

.يظهر قدرة متميزة على العرض والتقديم  

 

 

 املفصل للنصوص املعرفيةو على الفهم العام ليس قادًرا 

ما والربط بينها، وتقييمها، وتوظيف ( العلمية واألدبية ) 

ل في حقيم ومبادئ ومعارف ومهارات  من اكتسب

 قدرةر ال يستطيع إظهااملشكالت العلمية والحياتية، و 

.املعرفة إنتاج العرض والتقديم و  على  

 

I 


