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هـ على تطبيق النظام الفصلي للتعليم 7/8/1435والتاريخ  31543املوافقة السامية الكرمية ذات الرقم إشارة إىل 

 الثانوي وخطته الدراسية ومناهجه املطورة، وتوفري كافة املتطلبات الالزمة لتحقيق أهدافه.

دء تطبيق املشروع املتضمن ب؛ هـ8/10/1435وتاريخ  351770423الوزاري الصادر برقم تعميم العلى  وبناًء

تدرجييًا على مجيع مدارس النظام السنوي للتعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية، وتأكيد التوجيهات 

والتوجيه بتكامل اجلهود بني اجلهات ذات العالقة يف الوزارة ويف  ،اليت تضمنتها املوافقة السامية الكرمية

 للمشروع مبا يضمن كفاءة التطبيق وجودته.امليدان الرتبوي لتحقيق التوجهات العامة 

 وبناء على الغرض األساسي للمشروع الذي تبنته الوثيقة املرجعية للمشروع واليت تنص على أن الغرض منه هو:

الثانوي؛ مبا يعزز  التعليم" حتقيق املواءمة واالتساق بني مناهج التعليم األساسي ومناهج 

الرتبوية احلديثة، ويهيئ املتعلمني ملتابعة التعلم واحلياة القيم واملهارات واالجتاهات 

 والعمل، ويدعم التحول إىل النظام الفصلي املبين على حتسني التقويم من أجل التعلم"

اإلجرائية اليت تقدم الدعم الرتبوي للمدرسة بعامة  الرتبوية أحد الوثائق تعلم()دليل تقويم امل ومن هنا فإن

، كما يؤكد على القيادة املدرسية وعلى على كيفية حتقيق وتنفيذ التقويم بصورة أفضل وللمعلمني بوجه خاص

 .املعلمني إبالغ املتعلمون خبالصة ما يتعلق بتنظيم تعلمهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم يف جمال التقويم والتعلم

ات التقويم املنبثقة عن مواد مؤملني أن يسهم ذلك يف تعزيز مستوى الفهم املدرسي واملمارسات املتميزة لعملي

 وبنود )الئحة الدراسة والتقويم( يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي.
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على االجتاهات  التوجيهية للمشروع، وبناًءيف إطار الوثيقة املرجعية للمشروع املعتمدة من اللجنة 

د من وتنويع أساليبها وتأكيد عدلتقويم اعمليات الرتبوية احلديثة اليت تؤكد على أهمية تنظيم 

تقويم التعلم عملية عادلة وحمفزة وخطة لعالج وتنمية مستدامة اخلصائص والسمات اليت جتعل 

اليت تبناها املشروع، وظهرت يف وثائقه املرجعية ويف الئحة الدراسة  التوجهات العامةيف إطار للتعلم 

 :والتقويم واليت تنطلق يف جمملها من مفاهيم

للتعليم  ( يف النظام الفصليالئحة الدراسة والتقويمد والبنود اليت تبنتها )استنادًا إىل املواو

متطلبات لتفعيل تنفيذ التقويم بالصورة اليت تسهم يف حتسني ، وبناًء على ما مت رصده من الثانوي

على مستوى مجيع  التعلم من ناحية، وحتقق قدرًا من التوازن يف العمليات واألساليب التقوميية

نة يف تلك الالئحة ضمَّ، ولتفسري املواد والبنود العامة امُلمن ناحية أخرى مدارس النظام الفصلي

امليدانية اليت تؤكد احلاجة إىل مزيد من الدعم الرتبوي والتنظيمي ملساعدة واستجابة للتساؤالت 

 املدرسة على مهامها لتحقيق تقويم أفضل لعمليات التعلم

تعلم( ليقدم املفاهيم الرتبوية املتعلقة بالتقويم يف النظام الفصلي تقويم امليأتي هذا الدليل )دليل 

تفسريات وآليات عمل وأدوات وأساليب ويم من متطلبات وما يتطلبه تطبيق الئحة الدراسة والتقو

وحتقيق أهدافه املأمولة منه لتحسني التعلم من جهة ورفع كفاءة النظام التقويم  تنويعتساهم يف 

 التعليمي من جهة ثانية،

إضافة إىل منح املتعلمني النتائج التقوميية اليت تساعدهم أواًل يف معرفة مستوياتهم الدراسية، 

تهم ثانيًا مبعلومات عن تعلمهم تساعدهم يف معرفة نقاط التميز لتنميتها واحملافظة عليها، وإحاط
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، نقاط اإلخفاق ملعاجلتها يف وقت مبكر للعودة على تعلمهم بالتحسني والتطوير املستمرحتديد و

ة يف عملية وثالثًا حتسني األداء املدرسي بوجه عام ليقود دفة التحسني املستمر لكافة العناصر املؤثر

 .التعلم داخل املدرسة أو رفع الرسائل املهمة لتحسني العناصر املؤثرة من خارجها

عناية املدرسة بتنويع التقويم والتأكد من ممارسته بطرق سليمة؛ دليل عنايتها الفائقة باملتعلم إن 

وبعملية التعلم ذاتها؛ كما يدل على رغبة أكيدة لدى القيادة املدرسية وفريق العمل التعليمي 

يات التعلم الذي يقف على أساسه املعلمون يف حتقيق اإلنصاف والعدالة بني املتعلمني، وحتسني عمل

مفاهيم اليت تعد أحد أهم مكتسبات العملية التقوميية مبفهومها الشامل سعيًا يف حتقيق 

 .)التقويم من أجل التعلم( ومنطلقات
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استتتنادًا إىل املوافقتتة الستتامية الكرميتتة علتتى تطبيتتق النظتتام الفصتتلي للتعلتتيم الثتتانوي، وتأكيتتد        

إخضتتاعه للدراستتات التقومييتتة املستتتمرة؛ فقتتد أنتجتتت التتوزارة مبشتتاركة        املوافقتتة الكرميتتة علتتى   

 اجلهات املعنية يف الوزارة ويف اإلدارات التعليمية اإلصدار األساسي من:

 وُأنتج بناًء عليها:

ومتتتت متابعتتة التطبيتتق طتتوال املتترحلتني األوىل والثانيتتة متتن املشتتروع ختتالل العتتامني الدراستتيني          

هتتت، وعدقتتدت ورع العمتتل التقومييتتة والتطويريتتة، كمتتا ددرستتت التقتتارير     5341/5341 – 5341/5341

كلِّته  امليدانية الواردة من إدارات التعليم، ومن املدارس، ومن املعنيني واملهتتمني، ومت مبوجتب ذلتك    

إنتاج النسخة احملدثة من هذه الدليل؛ لتمثل يف صورتها احلالية: "اإلصدار الثالث" الذي ينطلتق  

 هت. 5341/5341تطبيقه بدًءا من املرحلة الثالثة من املشروع مع انطالقة العام الدراسي 

يقتدمها  ونؤمل أن يستهم هتذا اإلصتدار يف املزيتد متن اإليضتاحات، وحتستني الوظتائف واألدوار التيت          

 هذا الدليل يف سبيلنا للعمل معًا لتحقيق التطلعات.

كما نتقدم خبالص الشكر والتقتدير لكتل متن ستاهم يف تقتديم فكترة أو رأي أو اقترتاو أو تطتوير أو         

شاركنا برفع التقارير والتوصتيات؛ متؤملني استتمرار املشتاركة يف التطتوير املستتمر لكافتة لتوائح         

 نظام الفصلي للتعليم الثانوي".وتنظيمات مشروعكم الوطين "ال
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أستاس  متن عمليتات التتعلم ومؤشتر       ، وجتزء  دراستي النهج متن عناصتر املت   هتم  م التقويم عنصتر  إن 

فمتن خاللته ميكتن قيتاس نتاجتات       على جتودة وكفتاءة النظتام التعليمتي ومنطلتق للتحستني املستتمر؛       

التتيت تقتتدم معلومتتتات عتتن متتدى حتتتدوو التتتعلم والصتتعوبات التتتيت تواجتته املؤسستتة التعليميتتتة          التتتعلم 

لتصتتميم التخطتتيا الفاعتتل لعلتتى املعلتتم يستتاعد التقتتويم اجليتتد كمتتا حتقيتتق التتتعلم؛  )املدرستتة( يف

 .خربات التعلمالتعليمي وتعزيز 

ن حتديتد  على عملية التتعلم والعمليتات املرتبطتة بهتا؛  سدت      وإجراءاتهات التقويم ريولفهم تأث

يف جمتال التقتويم ووظائفته    املبين علتى متا تضتمنته االجتاهتات احلديثتة      املقصود به اإلجرائي املفهوم 

 وأدواره.

 

يف إطتتار استتتهداف مشتتروع النظتتام الفصتتلي وظيفيتتة التقتتويم املتتبين علتتى: "التقتتويم متتن أجتتل التتتعلم"   

املتعلقتة بتالتعلم؛   متع البيانتات واملعلومتات    جل"عملية منهجيتة منظمتة،    :على أنهميكن فهم "التقويم" 

حمتتددة، معياريتتة لقيتتاس متتدى حتقتتق أهتتداف أو نتاجتتات تعل تتم  أو معتتايري       أستتاليب متتن ختتالل أدوات و 

ويف تصتتنيف املتتتعلمني واحلكتتم علتتى   ، ونوعيتتةتقتتديرات كميتتة  للمستتاعدة يف إصتتدار أحكتتام قياستتية و  

أدائهم، والكشف عن واقع عملية التعلم والعمليات املؤثرة فيها؛ وحتديد سبل التحستني الالزمتة لرفتع    

 ."واته وعملياتهكفاءة التعلم وأد

االرتقتتاء بتتأداء املتتتعلم  ستتاعدنا يف التتيت تاألساستتية العناصتتر متتن  واحتتد التقتتويم متتن هنتتا فتت ن  و

لكونه يكشف نقاط الضتعف والقتوة ومتن ثتم الستعي إلحتداو عمليتات التعتديل والتطتوير والتصتحيح           

مهمتة  ذيتة راجعتة   غإضتافة إىل متا تقدمته املعلومتات التقومييتة متن ت      كي نصتل إىل األهتداف املنشتودة،    

 .والعناية به "رعاية التعلم"وأساليبنا املدرسية والصفية يف  على تطوير أساليب التعلمنا ساعدت
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وليستت أحاديتة الوظيفتة وقاصترة     يف ذاتهتا،   غايتةً ليستت  عمليتة التقتويم   بناًء على ما تقتدم يظهتر جليتًا بتأن     

هتتتا، زدهتتتا وتعزِّهدم، توجِّمتتتن عمليتتتة التتتتعل   جتتتزء هتتتي منتتتا الدراستتتي؛ وإجنتتتاو املتتتتعلمني وانتقتتتا م  متتتدى حتديتتتد علتتتى 

 وتقدم  ا جمموعة كبرية من املعلومات املهمة واملفيدة واملبنية على الدالئل والرباهني.ح مسارها، صحِّوتد

التقليديتة الستائدة، والتدرجات والتقتديرات التيت       ختبتارات ظتم اال ل متن أستاليب وند  وهذا يتطلتب التحتو   

ظتتتم تنمتتتي الشخصتتتية املتكاملتتتة واملتوازنتتتة  زنتتتة بتتتني أداء املتتتتعلم وأداء أقرانتتته، إىل أستتتاليب وند تقتصتتتر علتتتى املوا

ستواًء  ن مهارات وظيفية، وفهم عميق ملضتمون املتواد الدراستية التيت يكتستبها      يتحقق لديه مما تدقوِّم للمتعلم، و

ميكنته متن التعامتل متع بي تته      ، ممتا  املستتمر  التتعلم التذاتي  عمليتات  ختالل  كان ذلك خالل التتعلم الصتفي أو   

 ينمي لديه العديد من املهارات اليت  تاجها يف حياته اليومية.وإثرائها، ويدفع به إىل العمل املبدع، و

 

يف العمل الرتبوي وتعتاونهم، وزيتادة الرتابتا     املشاركنيسهام كافة التقويم اجليد إيستدعي 

العمليتة التعليميتة   يف حتستني  التقتويم  ، لالستفادة متن نتتائج عمليتات    بني النظام التعليمي واجملتمع

وتطويرها ليس على مستوى العمل املدرسي فحسب بل ميتد ذلك لتقديم معلومات تكشف عن واقتع  

الكشتتف عتتن متتدى فاعليتتة ، وتطبيتتق املتتنهج الدراستتي والصتتعوبات التتيت تواجتته املدرستتة لتحقيتتق أهدافتته

 "قيتادة التتعلم"  ، وتزويد قيادة املدرسة باملعلومتات املهمتة يف   يس املستخدمةدرعلم والتاسرتاتيجيات الت

داختتتل املدرستتتة بوجتتته عتتتام بصتتتورة أفضتتتل والتتتتدخل العالجتتتي املناستتتب يف الوقتتتت املناستتتب، وتوظيتتتف       

، وبتتذل اجلهتتود الالزمتتة متتن  "دعتتم التتتعلم"األنشتتطة الرتبويتتة والتتربامج والفعاليتتات الرتبويتتة متتن أجتتل  

عمليتتة متزامنتتة وضتتمن حلقتتة متكاملتتة   "تقتتويم التتتعلم"مبتتا لعتتل متتن عمليتتة   "تعلمحتفيتتز التت"أجتتل 

تتضتتمن املفتتاهيم األساستتية التتيت مت تبنيهتتا يف متتدارس النظتتام الفصتتلي التتيت جتعتتل مجيتتع منستتوبي       

"الوثيقتتتة املرجعيتتتة" املدرستتتة شتتتركاء يف عمليتتتة التتتتعلم كتتتل  فيمتتتا دصتتته؛ وهتتتو بعتتت  متتتا أكدتتتته    

 .يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي يل املدرسة""دلللمشروع وفصَّله 
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 :هم يف حتقيق ما يليسليمت إعداد هذا الدليل 

علتتى نظتتتام   احملتتدودة للتقتتويم واملبنيتتة   متتتن األستتاليب   اتقتتويم املتتتعلم ونقلتته   أستتاليب  تطتتوير   

التقتويم املستتتمر  أدوات االختبتار الواحتد يف الفصتتل الدراستي إىل نظتام التنتتوع يف االختبتارات و     

 احلديثة. االجتاهات الرتبوية واملتنوع وفق ما تؤكده

تعريف املعلمني واملعلمات بأهم أدوات ووسائل التقويم املتنوعة واليت متكتنهم متن قيتاس قتدرة      

 املتعلم على تطبيق املعرفة واملهارات املكتسبة.

زويتدهم بت جراءات وآليتات عمليتة     دعم ممارستات التقتويم لتدى املعلمتني واملعلمتات متن ختالل ت        

تستتاعدهم علتتى توظيتتف التقتتويم املستتتمر والتقتتويم النهتتائي ختتالل الفصتتل الدراستتي ملستتاعدة   

 املتعلمني على بناء املهارات والكفايات.

مستتاعدة املعلمتتني واملعلمتتات يف كيفيتتة استتتثمار التقتتويم وتوظيفتته يف بنتتاء املهتتارات واملعتتارف     

 علم.والقدرات الشخصية لدى املت

والتأكيتتد علتتى   "املستتتمرالتقتتويم "و "متتن أجتتل التتتعلم  التقتتويم الواعيتتة حتتول " ثقافتتة النشتتر  

الستتتلبية واملمارستتتات ثقافتتتة الوتغتتتيري  ات التتتتعلم والتعلتتتيم،لعمليتتت ا مالزمتتتةوجعلتتته اتطبيقهتتت

قيتتتاس كميتتتة ات، والتتتيت يغلتتتب علتتتى مطبقيهتتتا الرتكيتتتز علتتتى  االختبتتتاراخلاط تتتة املتعلقتتتة ب

 ملتعلمني.املعلومات عند ا

توفري مزيد من املعلومات التفصيلية املتعلقتة بتقتويم تعلتم الطتالت استتنادًا إىل املتواد العامتة         

 اليت تضمنتها "الئحة الدراسة والتقويم" يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي.

توحيتتد املفتتاهيم واإلجتتراءات وتقريتتب األستتاليب واملمارستتات التقومييتتة التتيت تستتهم يف حتقيتتق   

القدر الالزم من العدالة واإلنصاف يف عمليتات تقتويم التتعلم وجتعتل نتتائج التقتويم متماثلتة        

 مع اختالف بي ات تطبيقها.

يف دعم املدرسة بوجه عام، ودعم املعلمتني بوجته    -بعون اهلل وتوفيقه  -ويدؤمَّل أن يسهم هذا الدليل 

تعلقة بالتقويم، ليكون جزًءا متممًا للتوائح  خاص مبزيٍد من التفاصيل واملفاهيم واألدوات واآلليات امل

واألدلة التنظيمية اليت تصدرها إدارة املشروع باالشرتاك متع اجلهتات واخلترباء املعنتيني متن أجتل رفتع        

 كفاءة تطبيق النظام الفصلي يف مدارس التعليم الثانوي.
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متتن املصتتطلحات التتيت ربطتتت بهتتا العمليتتات  العديتتدوهتتذا التتدليل  "الئحتتة الدراستتة والتقتتويم"تضتمنت  

وترفتتع مستتتوى مشتتاركة املتتتعلم يف  التقومييتتة وأدوات قيتتاس نتتواتج التتتعل م وحتقتتق األهتتداف الرتبويتتة 

 :تلك املصطلحات دالالتلاإلجرائي توضيح ال، وفيما يلي عليات تعلمه وتنويع طرق تعبريه عنه

اختل الصتف متن نشتاطات وحتوار ومناقشتة       متا يبذلته الطالتب د    :املشاركة والنشاطات الصتفية  

 تفاعل واهتمام.وما يبديه من  ،اليومية التعلمفعاليات ل إجابات، واستجابةووأس لة 

تتعلتتق  ختتارج املدرستتة متتن واجبتتات ومهتتام الطالتتب بأدائتته يكلتتفمتتا  :الواجبتتات واملهتتام املنزليتتة 

نفتذ بعضتها يف مواقتع أخترى     ، وقتد يد يف املنزل؛ وغالبًا يتم تنفيذها الدراسيمبوضوعات املقرر 

 .خارجه

الطالتتب متتن غتتري الواجبتتات يتتبني فيتته    ألعمتتالجتميتتع متتنظم وهتتادف  ملتتف األعمال/اإلجنتتاز:  

ومبادراتته التعليميتة فيمتا يتعلتق باملتادة الدراستية، وتطبتق         التعلمجهوده وإجنازاته يف عملية 

  :عليه املعايري التالية

  ق مع املعلم(.أعمال الطالب )حسب االتفامشولية مجيع 

 .تسليم امللف يف املوعد الذي  دده املعلم 

 .الرتتيب والتسلسل الزمين لألعمال 

 ضعه املعلموفق ما  دد يف املقرر أو ما ي األعمالضوابا ملف وبشروط  االلتزام. 

 مالحظة: 

 .خصص لكل معيار درجة وربع من مخسة درجات، أو درجتان ونصف من عشر درجاتيد

متابعة أداء الطالت وتقويم تعلمهتم بأستاليب متنوعتة تتناستب متع طبيعتة       التقويم املستمر:  

احملتوى التعليمي واملهارات واملفاهيم املستهدفة، ويتم زمنيتًا بصتورة مستتمرة وتتابعيتة طتوال      

 فرتات التعلم يف املستوى الدراسي.
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 البحوو والتقارير: املشروعات و 

 التقارير البحوث املشروعات
طالت من من الجمموعة  ما يكلف به

 مهام حتدد  م أو دتارونها بأنفسهم

وتتضمن والتنوع تتسم بالشمول 

العديد من اإلجراءات واخلطوات 

اليت واملخرجات اإلنتاجية  املرتابطة

تتطلب اشرتاك جمموعة من الطالت 

يف تنفيذها، كما قد تتطلب بع  

اإلجراءات إجراء حبث إجرائي مصغر 

وتقديم تقرير عن إجراء مت تنفيذه يف 

يف حدود  ة املشروعوتقدم خالصاملشروع، 

مع إرفاق املخرجات  صفحات مخس

 .اليت أنتجها فريق العمل يف املشروع

ات حول طالب من دراسال ما يكلف به

أو ظاهرة أو  ،، أو دراسة حالةماموضوع 

 مخس ويقدم يف حدود ،إجناز علمي

 .صفحات

من مهام تتضمن طالب ال ما يكلف به

 ع قدر من احلقائق واملعلوماتمج

 مثل ،وتنظيمها يف سياق وصفي منظم

وصف مشهد، أو مكان متت زيارته، أو 

، ويقدم يف حدود تلخيص موضوع

 .صفحات مخس

 خاصةمعايري 
  تنفيذ املشروع.وجود خطة 

 ظهتور أدوار  ، وعرض ومناقشة املشروع

 فريق العمل يف املشروع.

 األمانتتتتة العلميتتتتة يف النقتتتتل    مراعتتتتاة

 ت  املعلومابيان مصدر و

 الرتابا املنطقي وتسلسل األفكار. 

 ًا، ومتدعم أن يتضمن حقائق وبراهني 

 بالصور والبيانات.

 الرتابا املنطقي وتسلسل األفكار. 

 معايري عامة
 باملقرر الدراسي رتباطاال. 

 ة اليت  ددها املعلم أو يصفها حمتوى املقرر.    طريقوال التسليموعد مب االلتزام 

 .سالمة النص من األخطاء اللغوية والعلمية واملخالفات الشرعية 

 :مالحظات
 درجتان. دصص لكل معيار 

  يف املقرر الدراسي الواحد املشروعات أو البحوو أو التقاريريدكلف الطالب خالل املستوى الدراسي بواحد من. 

 .يتم تقويم عمل الطالب )ما توصل إليه يف املشروع أو البحث أو التقرير( خالل كل فرتة من عشر درجات 

   متتة واعتمتتادهم علتتى أنفستتهم يف   لطتتالت املشتتاركني يف املهمتتة التعل  متتن ظهتتور جهتتد الطالتتب أو جمموعتتة ا  لتتب التأكتتد

 صورة مجاعية )التعلم يف جمموعات(.التعلم الفردي عند تنفيذ املهام بمن حدوو تحقق إنتاجها وتنفيذها وال
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 .الطالت جلزء من املقرر استيعات ىمدلقياس : اختبارات /القصريةاالختبارات الدورية 

الدراستتي لقيتتاس  /املستتتوىيف آختتر الفصل ينفتذ االختبتتار التتذي : االختبتار النهائي/اخلتتتامي  

 .توى حتصيل الطالت يف كامل حمتوى املادة الدراسيةمس

ركتتز علتتى متتدى إتقتتان الطتتالت ملهتتارات  يد األدائيتتة هتتو نتتوع متتن االختبتتارات  االختبتتار العملتتي: 

 أدائية حمددة ومدى فهم العالقات واملفاهيم املؤثرة يف جودة األداء ومنو املهارات.

الطتتالت متتدى إتقتتان قيتتاس ختبتتارات األدائيتتة يدركتتز علتتى هتتو نتتوع متتن اال االختبتتار الشتتفهي: 

يتتم تطبيقته وفتق معتايري وحمتددات تضتتمن       ؛للمهتارات اللفظيتة واللغويتة والقرائيتة املباشترة     

 داء املهارات.أدقة املعلومات اليت يتم رصدها عن 

احلصتص  حضتور مجيتع   علتى  عنتد مواظبتته    الطالتب الدرجة اليت يستتحقها   احلضور:درجة  

مختس درجتات للحضتور     (5)بدرجتة إمجاليتة قتدرها    الدراسية اليومية أو األسبوعية للمقترر؛  

ختتالل حصتتص  الواحتتد يف املستتتوى الدراستتي   يرصتتدها معلتتم كتتل متتادة دراستتية    ، وواملواظبتتة

 .املقرر

تتتزام الطالتتب باملواظبتتة تقتتديرًا اللمتتنح التتيت تدللمواظبتتة املدرستتية العامتتة : العامتتة املواظبتتة 

االنضتتباط ختتالل   :وحتتتى نهايتتته ويتضتتمن ذلتتك   بدايتتتهالعامتتة ختتالل اليتتوم الدراستتي متتن    

، عتن املصتلى  دم التتأخر عتن بتدء اليتوم الدراستي، وعتدم التتأخر        عت االصطفاف الصتباحي، و 

( مائتتة 100) تا   خصتتصيدحنتتو ذلتك، و و ،املواظبتة ختتالل الفعاليتات واألنشتتطة املدرستية   و

؛ متع االستتفادة متن التنظيمتات احملتددة      ة املدرستة ادسند تقديرها ورصدها إىل قيت يد ؛درجة

دون اإلختتتتالل بدرجتتتتة حضتتتتور حصتتتتص املتتتتواد   و؛ لستتتتلوك واملواظبتتتتةالعامتتتتة لالئحتتتتة اليف 

 الفقرة السابقة.الدراسية املنصوص عليها يف 
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الفصلي للتعليم الثتانوي تأكيتد استتخدام التقتويم      النظاميف  "الئحة الدراسة والتقويم"تضمنت 

املستتتمر يف بعتت  املتتواد الدراستتية التتيت تتطلتتب طبيعتهتتا تطبيتتق ذلتتك؛ ويرجتتع استتتخدام التقتتويم   

االجتاهتتتات الرتبويتتة احلديثتتتة متتتن أن التقتتويم جتتتزء  متتن مكونتتتات عمليتتتة    ه املستتتمر إىل متتتا تؤكتتد  

، فالتعلم والتدريب والتقويم ثتالو عمليتات تتتم    التعلم اليومي وليس عملية منفصلة أو خامتة  ا

الطالب بعمليتات التتعلم وأداء النشتاطات التيت يتتدرت متن خال تا         قياميف حلظة واحدة، ففي حني 

ا مبراقبتة التتعلم وتستجيل املالحظتات وتقتويم      على اكتسات املهتارات وتنميتهتا؛ يكتون املعلتم مهتًمت     

 .املستمر والنمو املعريف واملهاري والقيمي األداء

 

طبيعتتة املتتادة ودراستتة   يتطلتتب التقتتويم يف املتتواد الدراستتية التنويتتع يف أستتاليب التقتتويم  بنتتاًء علتتى        

حتقتتق التتتعلم لتتديهم، وقتتد   متتدى و جنتتازاتهمإلتستتمح باذتتاذ قتترار موضتتوعي حتتول    فيهتتا؛ الطتتالت

 نظم تتت التنظيميتتة التتيت   يف النظتتام الفصتتلي عتتددًا متتن املتتواد     "الئحتتة الدراستتة والتقتتويم  "تضتتمنت 

 عمليات التقويم، وميكن من خال ا تأكيد ما يلي:

تتتت متا ي يتنص علتى ختالف ذلتك تتتت يتكتون          يف املتواد الدراستية  التعلم تقويم التقسيم العام لدرجات  

 :مما يلي

 درجةمخسون ( 50) درجةمخسون ( 50)

 درجات اختبار نهاية املستوى درجات أعمال املستوى

 ى ذلتك بنتاًء علت   وولي أمتره الطالب لم س؛ ويدفرتتنياملستوى الدراسي على خالل تقويم املتعلم  يتم 

 .يف عمليات التعلم خالل كل فرتة منهما وإجنازاته الطالب يوضح نتائج؛ تقريرًا تفصيليًا

  



 

16 

  

–

تتتتت متا ي يتنص علتى ختالف      درجتة  مخستون  ( 50كتل فترتة متن فرتتتي التقتويم )     عمتال  خصص أليد 

 يف كل فرتة وفق ما يلي:لتقرير ويتم توزيعها وتسجيل نتائج قياسها يف ا ذلك تتت

 درجةعشرون ( 20) درجة ثالثون (30)

 أعمال الطالب اليت تعرب عن تعلمه املستمر خالل الفرتة

 )وهي جزء من أعمال املستوى تنفذ يف الفرتة الواحدة(

 اختبارات قصرية

 جزء من أعمال املستوى تنفذ يف الفرتة الواحدة(.)وهي 

 يف التقرير النهائي للمستوى الدراسي معدل درجاته يف أعمال الفرتتني. للطالبيرصد  

 يتم تقتويم املتواد الدراستية التيت تعتمتد علتى التقتويم املستتمر بصتورة تتناستب متع طبيعتهتا كمتا              

 الحقًا يف هذا الدليل. يتضح

يف املستتتوى   درجتتات لكتتل متتادة دراستتية   مختتس ( 5) بواقتتع يرصتتد املعلتتم درجتتات احلضتتور والغيتتات      

ختالل حصتص املتادة، حبيتث متتنح كاملتة للطالتب املواظتب علتى حضتور مجيتع             الدراسي الواحتد 

حصتتتص املتتتادة، وتدخصتتتم درجتتتة واحتتتدة مقابتتتل الغيتتتات بتتتدون عتتتذر ملتتتا جمموعتتته عتتتدد احلصتتتص      

دصتم عليته    5الطالتب مختس حصتص يف متادة رياضتيات      فعند غيات األسبوعية للمادة الدراسية؛

الطتالت علتى احلضتور     تشتجيع ، مع تأكيد أهمية درجة كاملة، وما دون ذلك فيقدر من الدرجة

يف ومعاجلتتة احلتتاالت املتكتتررة للغيتتات بالتنستتيق متتع اإلرشتتاد الطالبتتي واألكتتادميي       ،وحتفيتتزهم

 تها.مع قياداملدرسة و

املدرستة يدعتد عتذرًا مقبتواًل؛ وفتق التعليمتات املنظمتة         قيتادة تقبلته  ب بستببه و يتغيب الطالكل عذر  

 .لذلك
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توزيع درجات التقويم للمتواد الدراستية يف متدارس النظتام الفصتلي للتعلتيم الثتانوي يف        يتم  (6-1)

 وفق التوزيع التالي:وحنوها؛ التعليم العام ومدارس حتفيظ القرآن الكريم 

 العلوم الشرعية تشمل: التفسري، التوحيد، الفقه، احلديث، علوم القرآن.   (6-2)

لبع  املواد الدراسية املشار إليها أعاله تفاصيل منبثقة عن التوزيتع احملتدد أعتاله تترد فيمتا       (6-3)

 بعد من هذا الدليل.

القتترآن الكتتريم، الرتبيتتة البدنيتتة والصتتحية، الرتبيتتة األستترية والصتتحية،       للتقتتويم يف متتواد:   (6-4)

يم لكل منهتا متن هتذا    يدرجع إىل القسم اخلاص بالتقو ،املهارات التطبيقية، واملهارات اإلدارية

 .ة كل منهاطبيعيعتمد على لكل منها توزيع وأسلوت خاص للتقويم الدليل حيث 

 املواد الدراسية

 توزيع درجات أعمال املستوى
توزيع درجات االختبارات 

الدرجة  النهائية

 النهائية
 احلضور 

املشاركة 

والنشاطات 

 الصفية

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

 املشروعات

 البحووو

 والتقارير

 االختبارات القصرية
 حتريري عملي شفهي اجملموع

 حتريري شفهي عملي

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 العلوم الشرعية

 100 25 - 25 50 10 10 - 10 5 5 5 5 القراءات 

 100 45 - 5 50 * 20 - 10 5 5 5 5 اللغة العربية

 100 45 - 5 50 * 20 - 10 5  5 5 5 4و5 القراءة والتواصل اللغوي

 100 40 - 10 50 * 20 - 10 5 5 5 5 3و2 القراءة والتواصل اللغوي

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 النحو والصرف

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 البالغة والنقد

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 األدت العربي

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 الدراسات االجتماعية 

 100 50 - - 50 10 - - 20 5 5 5 5 واالجتماعيةاملهارات النفسية 
 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 العلوم اإلدارية

 100 40 10 - 50 15 - 5 10 5 5 5 5 العلوم الطبيعية

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 الرياضيات

 5 اللغة اإلجنليزية
5 

احملادثة 

 واالستماع
5 5 10 - 

10 
حمادثة 

 واستماع

10 
كتابة 

 وقراءة
50 

10 
حمادثة 

 واستماع
- 40 100 

 100 20 30 - 50 5 - 15 10 5 5 5 5 احلاسب وتقنية املعلومات

 100 10 40 - 50 - - 10 20 5 5 5 5 املهارات املهنية يف معاهد األمل

 ومصادر البحث مهارات

 2، 5املعلومات 
5 5 5 5 10 - - 20 50 - - 50 100 

 ومصادر البحث مهارات

  4املعلومات 
5 5 5 5 10 - - 20 50 - 30 20 100 
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يف مادة القراءات يقوم املعلم يف االختبار النهتائي ممتع درجتيت اجلتزء الشتفهي والتحريتري        (6-5)

 ( مخسني درجة.50ورصدها يف نظام نور من )

 لقستتتما يف والتحريتتتري الشتتتفهي درجتتتات تقستتتيم إىل الرجتتتوع يتتتتميف متتتواد اللغتتتة العربيتتتة    (6-6)

 .)*( ها من هذا الدليلبتقومي اخلاص

معلتتتم العلتتتوم يقتتتوم ، وعلتتتم األرضاألحيتتتاء، الكيميتتتاء، الفيزيتتتاء،  :تشتتتمل وم الطبيعيتتتةلتتتالع (6-7)

 يف ورصتدها  )يف أعمتال املستتوى(   والتحريتري اجلتزء العملتي   اختبتار   يتممع درج الطبيعية

 درجة. عشرين( 20من )نظام نور 

يف اجلانتب النظتري متن املتادة،      درجتة تستعني   (90مواد العلوم الطبيعية من )دترب املنتسب  (6-8)

 درجات يف اجلانب العملي.عشر ( 10ومن )

التتاري  والرتبيتة الوطنيتتة،   الدراستات االجتماعيتتة والوطنيتة،   : تشتمل الدراستات االجتماعيتة    (6-9)

 اجلغرافيا والرتبية الوطنية.

يف االختبار النهتائي درجتيت اجلتزء    املعلم لمع : 4املعلومات  مهارات البحث ومصادرمادة يف  (6-11)

يعتتترب أداء اجلانتتب  . ودرجتتةمخستتني ( 50)متتن رصتتدها يف نظتتام نتتور  يالعملتتي والتحريتتري و 

عنتد إكمتال الطالتب أو    و ،العملي واالختبار التحريري شرطًا الجتياز اختبتار نهايتة الفصتل   

 .درجة ( مخسني50)الطالبة يف املادة دترب حتريريًا فقا من 

 .3، علوم إدارية 4، علوم إدارية 2، علوم إدارية 5لعلوم اإلدارية تشمل: علوم إدارية ا (6-11)

 

 

 

  



 

19 

  

–
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تقتضي طبيعة بع  املواد الدراسية أن يتم تقوميهتا بشتكل مستتمر أو شتبه مستتمر طتوال متدة دراستة         

للمستتتوى الدراستتي؛ لضتتمان منتتو أفضتتل للمهتتارات والقتتيم واالجتاهتتات واملعتتارف التتيت متثتتل         الطالتتب

 مزلًا تراكميًا ينمو بصورة تتابعية مستمرة، مما يتطلب عناية خاصة لتعاهدها وتنميتها.

 طبق التقويم املستمر يف املواد الدراسية التالية هي:ويد

 القرآن الكريم. .1

 الرتبية األسرية والصحية. .2

 الرتبية البدنية والصحية. .3

 املهارات التطبيقية. .4

 .املهارات اإلدارية .5

بعتت  النمتتاذج التتيت تستتاعد املعلتتم الكتتريم يف تتبتتع عمليتتات التقتتويم         يتضتتمن  ملحتتقوقتتد مت إرفتتاق  

القرآن الكريم ضمن املالحق املرفقة بهذا الدليل، وميكن اسرتشاد معلمي املواد الدراستية  ملادة املستمر 

، كمتتا ميكتتن االسرتشتتاد مبتتا   للطتتالت يلبنتتاء منتتاذجهم اخلاصتتة مبتابعتتة التتتعلم اليتتوم   بهتتا األختترى 

 .تتضمنه أدلة املعلم من توجيهات وإرشادات بهذا الشأن

وفيمتا يلتتي تفاصتتيل توضتتح املزيتتد حتتول توزيتتع درجتتات التقتتويم وآليتتات تنفيتتذه لتتبع  املتتواد الدراستتية   

 اليت تتطلب املزيد من اإليضاو؛
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فيما يلي بيان لبع  التفاصيل واإليضاحات لكيفية تطبيق التقويم يف مدارس النظام الفصلي 

 للتعليم الثانوي يف التعليم العام ومدارس حتفيظ القرآن الكريم

 ادة القرآن الكريم يف التعليم العام )الدور األول(: متقويم الطالب يف  (1)

 تقومًيا مستمًرا. ( مائة درجة100مادة القرآن الكريم من )تقويم الطالب يف يتم  (1-1)

 الفرتة الثانية الفرتة األوىل الفرتات
جمموع 

 الفرتتني

الدرجة 

 النهائية
جمال 

 التقويم
 احلضور

صحة 

 القراءة
 احلفظ

تطبيق 

 التجويد
 احلضور اجملموع الرتتيل

صحة 

 القراءة
 احلفظ

تطبيق 

 التجويد
 اجملموع الرتتيل

 100 200 100 10 15 25 45 5 100 10 15 25 45 5 الدرجة

 2÷ الدرجة النهائية = جمموع الفرتتني 
 

 :(واالنتسات الدور الثانيالتعليم العام ) مادة القرآن الكريم يفتقويم الطالب يف  (2)

 تتتفظ الطالتتب املكمتتل يف متتادة القتترآن الكتتريم بدرجتتته يف    تقتتويم الطالتتب يف التتدور الثتتاني:  (2-1)

 مختتس وتستتعني ( 95متتن )ه يف التتدور الثتتاني  يتتتم تقوميتت الدراستتي، واحلضتتور ختتالل املستتتوى   

 :وفق التالي درجة

 جمال التقويم
 احلضور

 (أثناء املستوى الدراسي)

 يف الدور الثاني

صحة  اجملموع

 القراءة
 احلفظ

تطبيق 

 التجويد
 الرتتيل

 5 الدرجة
45 25 15 10 

100 
95 

 درجة وفق التفصيل التالي:مائة ( 100يتم تقوميه من ) :تقويم الطالب املنتسب (2-2)

 احلفظ صحة القراءة جمال التقويم
تطبيق 

 التجويد
 اجملموع الرتتيل

 100 10 15 30 45 الدرجة
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 :التعليم العاميف مادة القرآن الكريم يف مدارس بشأن آلية التقويم  إيضاحات (3)

 :صحة القراءة (3-1)

 آية كرمية.يقرأ الطالب مخسة أسطر أثناء التقويم ذتتم بنهاية  -

 يقرأ الطالب الكلمات القرآنية قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل. -

 تها.اأكان يف بنية الكلمة أم يف حرك عن كل خطأ سواًء درجتان تدحسم -

 :تطبيق التجويد (3-2)

عتتتن كتتتل خطتتتأ يف  درجتتتة حستتتم نصتتتفتدملتابعتتة ضتتتمان جتتتودة تطبيتتتق أحكتتتام التجويتتتد   -

 .التجويد

 :الرتتيل (3-3)

 والتبيني وحدْسن األداء.يقصد بالرتتيل: التمهل  -

  الرتتيل.يف يقدر املعلم الدرجة املستحقة للطالب -

 احلفظ: (3-4)

 .ذتتم بنهاية آية كرمية مخسة أسطر أثناء التقويممن حفظه ع الطالب سمِّيد -

لكلمة القرآنيتة، ونصتف درجتة إذا تتذكرها     لطالب احسم درجة واحدة إذا ي يتذكر اتد -

 مبساعدة املعلم.  

 .حركاتهاعن كل خطأ سواء أكان يف بنية الكلمة أم يف  ةدرجة واحد حسمتد -

   عن كل خطأ يف التجويد. درجة حسم نصفتد -

 )الدور األول(:  القرآن الكريم حتفيظ مادة القرآن الكريم يف مدارس تقويم الطالب يف  (4)

 تقومًيا مستمًرا. درجة ( مائة100من )يتم تقويم الطالب يف مادة القرآن الكريم )احلفظ(  (4-1)

 الفرتة الثانية الفرتة األوىل الفرتات
جمموع 

 الفرتتني

الدرجة 

 النهائية
جمال 

 التقويم
 احلضور

جودة 

 احلفظ

تطبيق 

 التجويد
 احلضور اجملموع الرتتيل

جودة 

 احلفظ

تطبيق 

 التجويد
 اجملموع الرتتيل

 100 200 100 10 15 70 5 100 10 15 70 5 الدرجة

 2÷ الدرجة النهائية = جمموع الفرتتني 
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 مادة القرآن الكريم يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم )الدور الثاني(:  تقويم الطالب يف  (5)

املكمتل يف متادة القترآن الكتتريم بدرجتته يف احلضتور ختالل املستتوى الدراستتي،         الطالتب  تتفظ   (5-1)

 درجة وفق التالي:  ( مخس وتسعني 95)من )احلفظ( ويتم تقوميه يف الدور الثاني 

 جمال التقويم
 احلضور

 )أثناء املستوى الدراسي(

 يف الدور الثاني
 اجملموع

 الرتتيل تطبيق التجويد جودة احلفظ

 5 الدرجة
70 15 10 

100 
95 

 تقويم يف مادة القرآن الكريم يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم:بشأن آلية ال إيضاحات (6)

 احلفظ: (6-1)

،  ات جلتتودة احلفتتظ درجتتعشتتر ( 10جتتة: )درمختتس عشتترة   (15) متتن  م الطالتتب يومًيتتا قتتوَّيد -

 .، و )درجتان( للرتتيللتطبيق أحكام التجويد أثناء التسميعدرجات ثالو ( 3)و

إذا تتتتتذكرها واحتتتتدة حستتتتم درجتتتتتان إذا ي يتتتتتذكر الطالتتتتب الكلمتتتتة القرآنيتتتتة، ودرجتتتتة  تد -

 مبساعدة املعلم.

 .حركاتهان يف بنية الكلمة أم يف أكا حسم درجة واحدة عن كل خطأ يف القراءة سواًءتد -

 املراجعة:   (6-2)

( 30م الطالتتب فيهتتا متتن )  قتتوَّ، ويد)نهايتتة األستتبوع( تكتتون املراجعتتة األستتبوعية يتتوم اخلمتتيس      -

و)درجتتتتان( ام التجويتتتد، درجتتتات لتطبيتتتق أحكتتت  ثتتتالو ( 3درجتتتة جلتتتودة احلفتتتظ، و)  ثالثتتتني 

 .للرتتيل

 تطبيق التجويد:   (6-3)

 حسم نصف درجة عن كل خطأ يف التجويد.تد -

 الرتتيل: (6-4)

 قصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء.يد -

   ر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.قدِّيد -
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 تقويم الفرتة:   (6-5)

 م فيه الطالب يف األسبوع السابع.قوَّما مت حفظه خالل الفرتة على ثالثة أيام، ويد عدوزَّيد -

 معدل الفرتة: (6-6)

 ( إلخراج املعدل.7يقسم جمموع درجات التقويم اليومية على )  -
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 :املهارات الرتبية األسرية والصحية توزيع درجات التقويم يف مادة (1

( مائتتة 100تقوميتتًا مستتتمرًا متتن )  الرتبيتتة األستترية والصتتحية يف متتادة تدقتتوَّم الطالبتتة   (1-1)

   اختبارات نهائية للطالبة املنتظمة يف الدور األول. درجة؛ وال يوجد

( مائة درجة، 100يتم التقويم املستمر للطالبة يف كل فرتة من فرتتي التقويم من )  (1-2)

 يؤخذ معدل الفرتتني للحصول على املعدل النهائي للمادة.و

 يكون التوزيع التفصيلي لدرجات املادة كالتالي: (1-3)

 جمال التقويم

 توزيع درجات التقويم املستمر خالل املستوى

 اجملموع
 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املهام 

 األدائية

اختبارات 

 قصرية

املشروع 

 *اخلتامي

 100 30 20 15 10 10 10 5 الدرجة

 عدد الفرتات÷ جمموع درجات الفرتات  حسات الدرجة النهائية

درجتتة يف كتتل فتترتة حستتب    نيثالثتت (30متتن ) يم املشتتروع اخلتتتامي تقتتوم املعلمتتة بتقتتو   (1-4)

 .)*( على الفرتات املشروع مراحلتوزيع 

 الدور الثاني: اختبار (2

الطالبتتتتة املنتظمتتتتة بتتتتدرجات أعمتتتتال املستتتتتوى للمجتتتتاالت التقومييتتتتة التاليتتتتة    حتتتتتتفظ (3-1)

، ملتف األعمتال، املهتام    املنزليتة الواجبات واملهام ، )احلضور، املشاركة والنشاطات الصفية

 : وفق ما يليمخسون درجة  (50) األدائية( جلميع الوحدات، وتوزع باقي الدرجة

 (20.عشرون درجة لالختبار النظري ) 

 (30.)( ثالثون درجة لالختبار العملي )املشروع اخلتامي 
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 توزيع الدرجات يف الدور الثاني للمادة: (3-2)

جمال 

 التقويم

 *توزيع درجات اختبار الدور الثاني الدرجات اليت يدحتفظ بها للطالبة من أعمال املستوى

 اجملموع
 احلضور

املشاركة 

 نشاطاتوال

 ةالصفي

الواجبات 

 املنزليةواملهام 

ملف 

 األعمال

املهام 

 األدائية
 اجملموع

االختبار 

 النظري النهائي

 االختبار العملي

 )املشروع اخلتامي(

 100 30 20 50 15 10 10 10 5 الدرجة

يف  درجتة  مخستني ( 50)تقوم املعلمة ممع اجلزء النظري والعملتي وإدختال الدرجتة متن      (3-3)

 نظام نور.

 اختبار الطالبة املنتسبة:توزيع درجات  (3

جمال 

 التقويم
 االختبار النظري النهائي

 االختبار العملي

 )املشروع اخلتامي(

املناقشة واالستيعات والفهم 

 للمشروع اخلتامي
 اجملموع

 100 20 50 30 الدرجة
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 يتم توزيع درجات مادة الرتبية البدنية والصحية وفق اجلدول التالي: (1

 جمال التقويم

 توزيع درجات التقويم يف كل فرتة من فرتات التقويم

 اجملموع
 احلضور

حتقيق االجتاهات 

 والقيم الصحية

الصحية اللياقة 

 والبدنية

اخلربات املعرفية 

 )اختبارات قصرية(

املهارات البدنية 

 واحلركية

 100 50 10 25 10 5 الدرجة

 عدد الفرتات÷ جمموع درجات الفرتات  حسات الدرجة النهائية

يضع املعلم مؤشرات أدائية لكل جمال من جماالت التقويم احملددة يف اجلتدول أعتاله؛ لضتمان     (2

 ن الطالب يف كل منها، وتأكيد معيارية التقويم وعدالته بني مجيع الطالت.دقة قياس متك 

ورصد التدرجات اخلاصتة بكتل نتوع متن أنتواع        ،أداء الطالت متابعِة سجالِت صمم املعلم جداوَليد (3

 .من خالل متابعة ومراقبة منوها املستمر التقويم املستهدفة يف املادة

 الدور الثاني:يف  (4

بتتتدرجات أعمتتتال املستتتتوى للمجتتتاالت التقومييتتتة التاليتتتة )احلضتتتور، حتقيتتتق   تتتتفظ الطالتتتب 

ختبارات اخلتتتتتربات املعرفيتتتتتة/اال، صتتتتتحية، اللياقتتتتتة الصتتتتتحية والبدنيتتتتتة االجتاهتتتتتات والقتتتتتيم ال

مخستتون ( 50درجتتة، وتتتوزع بتتاقي الدرجتتة ومقتتدارها ) مخستتني ( 50وعهتتا متتن )مقصتترية( وجمال

 درجة وفق ما يلي:  

 (20 ) (1الختبار أداء املهارة البدنية احلركية اجلماعية )درجة عشرون. 

 (20 ) (.2البدنية احلركية اجلماعية ) درجة الختبار أداء املهارةعشرون 

 (10 ) درجات الختبار أداء املهارة البدنية احلركية الفرديةعشر. 
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 :كالتالي يف الدور الثاني للمادةتقويم الطالب لدرجات النهائي توزيع يكون ال (5

جمال 

 التقويم

 اختبار الدور الثانيتوزيع درجات  الدرجات اليت يدحتفظ بها للطالب من أعمال املستوى

 اجملموع
 احلضور

حتقيق 

االجتاهات 

والقيم 

 الصحية

اللياقة 

الصحية 

 والبدنية

اخلربات 

املعرفية 

)اختبارات 

 قصرية(

أداء املهارة 

البدنية 

احلركية 

 (5اجلماعية )

أداء املهارة 

البدنية 

احلركية 

 (2اجلماعية )

أداء املهارة 

البدنية 

واحلركية 

 الفردية

 الدرجة
5 10 25 10 20 20 10 

100 
50 50 

 :الطالت املنتسبون (6

 :كالتاليتوزع درجات االختبار يف مادة الرتبية البدنية والصحية للطالت املنتسبني  (6-1)

جمال 

 التقويم

 اختبار الطالت املنتسبنيتوزيع درجات 

املعارف واللياقة  اجملموع

 البدنية

أداء املهارة البدنية 

احلركية اجلماعية 

(1) 

أداء املهارة البدنية 

اجلماعية  احلركية

(2) 

أداء املهارة البدنية 

 واحلركية الفردية

 100 10 30 30 30 الدرجة

 

يدستتتلِّم معلتتتمد الرتبيتتتة البدنيتتتة والصتتتحية للطالتتتب املنتستتتب نستتتخًة متتتن اجلتتتزء اخلتتتاص          (6-2)

باملنتسبني من دليتل معلتم املتادة عنتد تستجيله يف املدرستة بدايتة املستتوى الدراستي، وذلتك           

 والتدرت على املهارات املطلوبة واملعارف املقررة عليه يف هذا املستوى.لالستعداد لالختبار 



 

29 

  

–

حيتث يتتم تقتويم مجيتع إجنتازات      "التتعلم املعتمتد علتى املشتروعات"     يعتمد التقويم على أسلوت  (1

 يتم إجنازها.راحل اليت هام واملامل خالل تنفيذالطالب املتعلقة مبشروع املادة 

( مخستتون درجتتة 50)( مائتتة درجتتة؛ منهتتا  100خصتتص للتقتتويم يف متتادة املهتتارات التطبيقيتتة ) يد (2

 ؛ توزع كالتالي:( مخسون درجة لألداء اخلتامي50)و ،ألعمال املستوى

 جمال التقويم

تقويم مستمر لكافة العمليات واإلجراءات واملخرجات 

 درجة( مخسني 50األولية ألعمال املستوى من )

 تقويم األداء اخلتامي للمشروع

 ( مخسني درجة50من )
الدرجة 

النهاية 

 احلضور للمادة
االنضباط 

 والتفاعل

تقرير األداء 

 احملدد/اإلجناز

تنفيذ 

 املشروع

العرض واملناقشة 

 والفهم والتمكن

 الدرجة
 100 20 30 25 20 5 رقًما

ثالثون  مخس وعشرون درجة عشرون درجة مخس درجات كتابًة

 درجة 
 عشرون درجة 

مائة 

 ( مخسني درجة50يتم التقويم يف كل فرتة من ) تقويم الفرتات درجة

  يف الدور الثاني: (3
األداء  تتتتتفظ للطالتتتتب بتتتتدرجات أعمتتتتال املستتتتتوى )احلضتتتتور، واالنضتتتتباط والتفاعتتتتل، وتقريتتتتر      

متن قبتل معلتم املتادة، وتقتدير       تاميًا للمتادة، وتتتم مناقشتته فيته    احملدد/اإلجناز(، ويقدم مشروعًا خ

 الدرجة بناًء على كفاءة املشروع ودرجة استيعابه له، وذلك وفق التوزيع التالي:

 جمال التقويم

تقويم مستمر لكافة العمليات واإلجراءات واملخرجات 

 ( مخسني درجة50من ) األولية ألعمال املستوى

 تقويم األداء اخلتامي للمشروع

 ( مخسني درجة50من )
الدرجة 

النهاية 

 احلضور للمادة
االنضباط 

 والتفاعل

تقرير األداء 

 احملدد/اإلجناز

تنفيذ 

 املشروع

العرض واملناقشة 

 والفهم والتمكن

 الدرجة
 100 20 30 25 20 5 رقًما

ثالثون  مخس وعشرون درجة عشرون درجة مخس درجات كتابًة

 درجة 
 عشرون درجة 

مائة 

  تفظ للطالب مبا يتحصل عليه من أعمال املستوى تقويم الفرتات درجة

 :الطالب املنتسب (4
معلتم   قبتل يدقدم الطالب املنتسب مشروعًا مكتتماًل ملتادة املهتارات التطبيقيتة ويتتم مناقشتته فيته متن         

( ستتبعني درجتتة لتنفيتتذ املشتتروع بصتتتورة     70( مائتتة درجتتة؛ بواقتتع )   100املتتادة، ويتتتم التقتتويم متتن )    

 ( ثالثني درجة للعرض واملناقشة واالستيعات والفهم.30مكتملة، و )
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5) 

بصتورة مرحليتة مستتمرة وفتق منتاذج التوثيتق املرفقتة منتوذج         التقويم خالل أعمال املستوى يتم 

 ؛ مبراعاة ما يلي:(3(، منوذج )4(، منوذج )2(، منوذج )5)

 احلضور: (5-1)

 التطبيقية". من حصص مادة "املهارات حصة كل يف للحضور واحدة دصص املعلم درجة

 والتفاعل: االنضباط (5-2)

التطبيقيتة، وعليته    املهتارات  تنفيتذ  يؤكد املعلم على أهمية انضباط املتعلمني وتفاعلهم أثنتاء 

( عشتتترون درجتتتة؛ مبتتتا يضتتتمن  20تفعيتتتل التتتدرجات التقومييتتتة املخصصتتتة لتتتذلك ومقتتتدارها )  

حتفيزهم لذلك من جهة، وتقدير استحقاق كل متنهم يف ذلتك بصتورة مستتمرة، ويطبتق يف      

  تالي:ذلك التوزيع ال

 بنود/معايري تقييم االنضباط والتفاعل 

 الدرجة املخصصة املعيار

 درجات  (5) التعاون مع أعضاء اجملموعة

 درجات  (5) عالقة الطالب بأعضاء اجملموعة

 درجات  (5) مهارات احلوار والتواصل مع أعضاء اجملموعة

 درجات  (5) االنضباط يف أداء املهام املكلف بها

 درجة  (20) اجملموع

 تقرير األداء احملدد/اإلجناز: (5-3)

 اخلتاص ( اإلجناز ملف) احملدد متابعة األداء حصة عرب استمارة كل يف املتعلم املعلمد أداَءيدتابع 

املستتهدفة وبعتد    املهتارة  ختالل تنفيتذ   والنتتائج  البيانتات  بتستجيل  املتتعلم  حيتث يقتوم   املادة؛ بهذه

 املتتتتعلم إجنتتتاز ملتتتف) طالتتب  بكتتتل اخلاصتتتة الوثتتتائق حقيبتتة  يف حتققهتتا، ويتتتتوىل املعلتتتم مجعهتتتا 

Portfolio)ين درجة.( مخس وعشر25 ا ) املستحقة الدرجة ورصد ثم تقوميها ومن ؛ 
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 )بنود/معايري تقييم )األداء احملدد/اإلجناز 

 الدرجة املخصصة املعيار

 ( درجات5) التسليم يف الوقت احملدد

 درجات( (10 إجناز األعمال املطلوبة

 درجات (5) التعديل وفق توجيهات املعلم

 ( درجات5) اإلبداع والتميز يف التنفيذ

 درجة  (25) اجملموع

6) 

علتتتى املشتتتروع  املستتتتوى نهايتتتة يف تقتتتويم األداء اخلتتتتامي للمشتتتروع  لتتتري املعلتتتم عمليتتتة  (6-1)

والتفاصتتيل والنمتتاذج والنتتتتائج   اخلتتتامي للمتتادة؛ بعتتد االطتتتالع علتتى كافتتة اإلجتتتراءات      

 ( مخستني 50) ويتتم التقتويم متن    املوثقة وبناًء على تطبيق وممارستة املهتارات املستتهدفة،   

 درجة، ترتكز على احملاور التالية:

 ( ثالثون درجة30) ذطيا وتنفيذ املشروع والعرض والتقرير اخلتامي: (6-1-1)

 .التقديم والتخطيا اجليد 

  ومكوناته.اكتمال عناصر املشروع 

 )مشاركة مجيع أعضاء الفريق )وضوو مهارات العمل يف فريق وتكامل األدوار 

 .عرض وتقديم املشروع 

 .كفاءة النتائج وجودة خمرجات املشروع 

 ( عشرون درجة20) االستيعات والفهم واملناقشة: (6-1-2)

 .الفهم واالستيعات والتمكن 

 .املناقشة واحلوار 

  املستمر.القدرة على التحسني والتطوير 

(، وترصتتتتد النتتتتتائج 1يتتتتتم تقتتتتويم األداء اخلتتتتتامي للمشتتتتروع باستتتتتخدام النمتتتتوذج رقتتتتم )  (6-2)

 (.1اإلمجالية يف النموذج رقم )
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7)  

ت املستتتوى الدراستتي وجتمتتع متتع  يف نهايتتة املستتتوى يؤختتذ معتتدل التتدرجات املكتستتبة يف فتترتا   (7-1)

األداء اخلتامي للمشروع وترصد النتيجة النهائية لتقويم تعلتم الطالتب ملتادة     تقويمنتيجة 

املهارات التطبيقية يف ستجالت نظتام نتور وتقتارير الطتالت وستجالتهم األكادمييتة، علتى أن         

 ( مخسون درجة على األقل.50 قق الطالب للنجاو )

ارة" يف اجملتتال التطبيقتتي الطالتتب يف املستتار العلمتتي واملستتار اإلداري علتتى "شتتهادة مهتت    صتتل (7-2)

دراستتية يف اجملتتال نفستته بعتتد اجتيتتاز    مقتترراتالتخصصتتي التتذي أتقنتته عنتتد اجتيتتازه أربعتتة    

مقرري اإلعداد العام، متنحه إياها الوزارة بالتنسيق متع اجلهتات املعنيتة باجملتال، أو وفتق متا       

 تصدره الوزارة من تنظيمات وتعليمات.

"شتتهادتي مهتتارة" لكونتته مطالتب بدراستتة جمتتالني متتن   صتل الطالتتب يف املستتار األدبتتي علتى    (7-3)

جمتتاالت املهتتارات التطبيقيتتة املتاحتتة يف املدرستتة حيتتث خصتتص للمتتادة يف اخلطتتة الدراستتية   

 حصتان أسبوعيًا.

للطالتب دراستة جمتاالت إضتافية يف الفترتات املستائية ويف الفصتول الصتيفية وحنوهتا           ميكن (7-4)

م دراسة أربعة مقررات ذصصية يف كتل جمتال   ليحصل على املزيد من شهادات املهارة ب متا

 . ، ومينح عن كل جمال مكتمل منها "شهادة مهارة" إضافيةإضايف يرغب فيه الطالب

 

 

  



 

33 

  

–

 :املهارات اإلدارية توزيع درجات التقويم يف مادة (1

؛ وال يوجتد  درجتة مائتة  ( 100مستتمرًا متن )  م الطالتب يف متادة املهتارات اإلداريتة تقوميتًا      قتوَّ يد (1-1)

 اختبارات نهائية للطالب املنتظم يف الدور األول.

( مائتتة درجتتة،  100يتتتم التقتتويم املستتتمر للطالتتب يف كتتل فتترتة متتن فرتتتتي التقتتويم متتن )     (1-2)

 حصول على املعدل النهائي للمادة.يؤخذ معدل الفرتتني للو

 :كالتالي لدرجات املادة التفصيليالتوزيع  يكون (1-3)

 جمال التقويم

 املستوىالتقويم املستمر خالل توزيع درجات 

 اجملموع
 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املهام 

 األدائية

اختبارات 

 قصرية

املشروع 

 (*) اخلتامي

 100 30 20 15 10 10 10 5 الدرجة

 عدد الفرتات÷ الفرتات جمموع درجات  حسات الدرجة النهائية

درجتتة يف كتتل فتترتة حستتب توزيتتع  ثالثتتني ( 30م املشتتروع اخلتتتامي متتن )يقتتوم املعلتتم بتقتتوي (1-4)

 .)*( مراحل املشروع على الفرتات

 :ملادة املهارات اإلدارية لدور الثانيااختبار  (2

 تتتتتفظ الطالتتتتب املنتتتتتظم بتتتتدرجات أعمتتتتال املستتتتتوى للمجتتتتاالت التقومييتتتتة التاليتتتتة         (2-1)

املهتام  ، ملتف األعمتال،   املنزليتة ، الواجبات واملهام املشاركة والنشاطات الصفيةضور، )احل

 األدائية( جلميع الوحدات.

 وفق ما يلي:مخسون درجة ( 50توزع باقي الدرجة ) (2-2)

 (20.عشرون درجة لالختبار النظري ) 

 (30.)( ثالثون درجة لالختبار العملي )املشروع اخلتامي 
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 :تقويم الطالب يف الدور الثاني كالتالي درجاتالنهائي لتوزيع يكون ال (2-3)

جمال 

 التقويم

 اختبار الدور الثاني توزيع درجات الدرجات اليت يدحتفظ بها للطالب من أعمال املستوى

 اجملموع
 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املهام 

 األدائية
 اجملموع

االختبار 

 النظري النهائي
 املشروع اخلتامي

 100 30 20 50 15 10 10 10 5 الدرجة

 

 : يف مادة املهارات اإلدارية اختبار الطالب املنتسب (3

 :على النحو التالي لطالب املنتسبتوزع درجات التقويم ل

 املشروع اخلتامي االختبار النظري النهائي جمال التقويم
املناقشة واالستيعات والفهم 

 للمشروع اخلتامي
 اجملموع

 100 20 50 30 الدرجة
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 :اآلتي التوزيع ( مائة درجة حسب100مقررات مادة القراءات من ) يف الطالب تقويم يتم (1

( 50يف فرتتني، كل فترتة متن )    أعمال املستوى الدراسي يف مادة القراءاتيفم الطالب قوَّيد (1-1)

ت معتتتدل ادرجتتتة، وحتتستتتب الدرجتتتة النهائيتتتة ألعمتتتال املستتتتوى الدراستتتي حبستتت     مخستتتني 

 .الفرتتني

جمتع التدرجتان وتتدخل يف    وتد )شفهي وحتريتري(؛  االختبار النهائي على جزأين درجة عوزَّتد (1-2)

 درجة؛  مخسني ( 50نظام نور من )

 :للمادة توزيع درجات أعمال املستوى واالختبار النهائي يليفيما  (1-3)

جمال 

 التقويم

 اتدرجتوزيع  توزيع درجات أعمال املستوى

 االختبار النهائي

 اجملموع (*) ( درجة15)
 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املشروعات أو 

البحوو أو 

 التقارير

 اختبارات الفرتة

 اجملموع

 حتريري شفهي حتريري شفهي

 100 25 25 50 10 10 10 5 5 5 5 الدرجة

( شترطًا الزمتًا   والشفهي ختبار النهائي )التحريريالطالب لال دد حضور: يدَعمهمة الحظةم (1-4)

 .)*( للنجاو

  :يف مادة القراءات اختبار الدور الثاني (2

 تفظ الطالب بدرجة أعمال املستوى ودترب يف الدور الثاني حتريريًا وشتفهيًا بتنفس طريقتة    

 األول.اختبار الدور 
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 :اآلتي التوزيع ( مائة درجة حسب100مقررات اللغة العربية من ) يف الطالب تقويم يتم (1

 جمال

 التقويم 

 توزيع درجات أعمال املستوى

االختبار  درجة

 النهائي
 اجملموع

 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املشروعات أو البحوو 

 أو التقارير

اختبارات 

 قصرية
 اجملموع

توزيع 

 لدرجاتا
5 5 5 5 10 20 50 50 100 

اللغتتتة العربيتتتة علتتتى االختبتتتارات القصتتترية وعلتتتى   متتتوادالتخصصتتتية يف قتتتررات املتوزيتتتع درجتتتات  (2

 حبسب طبيعة وحدات كل مقرر: وشفهيًا)كتابيًا(  حتريريًاالنهائي  االختبار

 اسم املقرر

 توزيع درجات  االختبارات القصريةتوزيع درجات 

 االختبار النهائي

 ( درجة50)

 الفرتة األوىل اختبار

 ( درجة20)

 الفرتة الثانية اختبار

 ( درجة20)

درجة 

االختبار 

 التحريري

درجة 

االختبار 

 الشفهي

درجة 

االختبار 

 التحريري

درجة 

االختبار 

 الشفهي

درجة 

االختبار 

 التحريري

درجة 

االختبار 

 الشفهي

 5 45 2 18 2 18 (5،2)اللغة العربية 

 5 45 4 16 تتتتت 20 (1،1،3،4العربية )اللغة 

 5 45 تتتتت 20 4 16 (4، 5) القراءة والتواصل اللغوي

 10 40 4 16 4 16 (3، 2) القراءة والتواصل اللغوي

 تتتتت 50 تتتتت 20 تتتتت 20 (3،4،2،5)النحو والصرف 

 تتتتت 50 تتتتت 20 تتتتت 20 (5،2)األدت العربي 

 تتتتت 50 تتتتت 20 تتتتت 20 (5،2)البالغة والنقد 
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 بشأن آلية تقويم الطالب يف مادة اللغة العربية: إيضاحات (3

 ،وىل يف الوحتدتني األوىل والثانيتة  م الطالب يف الفترتة األ قوَّاملقرر املكون من أربع وحدات يد (3-1)

املكتون متن وحتدتني يقتوم      املقررأما  ؛الوحدتني الثالثة والرابعةيف م قوَّيدويف الفرتة الثانية 

، ويراعتتى الوحتتدة الثانيتتة يف م قتتوَّيديف الفتترتة األوىل يف الوحتتدة األوىل ويف الفتترتة الثانيتتة    

 .ذلك يف توزيع الوحدات على الفرتات فيما سوى ذلك

، وكتب القراءة والتواصل اللغوي (1إىل  5املقررات يف كتب اللغة العربية ) االختباراتى رجت (3-2)

 النحو التالي: على (3إىل  5املقررات )

 حتريريًا )كتابيًا( :االتصال الكتابيتان النحوية ووحدال. 

 وشتتتفهيًّا % 80بنستتتبة  (كتابيًّتتتاحتريريتتتًا ) :التواصتتتل الشتتتفهيوالقرائيتتتة  الوحتتتدتان 

 .% 20بنسبة 

  يف نظام نور. (الشفهي)و (الكتابيالتحريري ) درجات االختباريددخل املعلم جمموع 

، األدت (3إىل  5املقتررات  رف: )جترى االختبارات يف بقية مواد اللغة العربيتة: النحتو والصت    (3-3)

 .(كتابيًّاحتريريًا )( 2و   5املقررات ، البالغة والنقد: )(2و   5املقررات العربي: )
 

 أمثلة على أساليب التقويم يف اللغة العربية: (4

داختتل الصتتف متتن نشتتاطات وجتتتاوت    متتا يبذلتته الطالتتب   املشتتاركة والنشتتاطات الصتتفية:  (4-1)

أو التتتتزام  اهتمتتتام مبتتتا يقتتتدم يف الصتتتفو حضتتتور متتتن وحتتتوار ومناقشتتتة وأستتت لة ومتتتا يبديتتته

 باحلديث باللغة العربية الفصحى.

التتيت ثرائيتة والعالجيتتة املنزليتتة  اإلالبنائيتتة والتكليفتات واملهتتام   الواجبتات واملهتتام املنزليتتة:  (4-2)

أداء مهتام   كدراستة موضتوعات أو حتل تتدريبات أو    بتنفيتذها ختارج املدرستة    يكلف الطالتب  

 .كتابية أو شفهية
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جتميع منظم وهادف ألعمال الطالب يتبني فيته جهتوده وتقدمته يف عمليتة       ملف األعمال: (4-3)

، مبا يكّون لدى الطالب مرجًعا لغوًيتا  وجودة تصنيفه وترتيبهومبادراته التعليمية، التعلم 

 امة.يساعده على إدراك حمتوى املادة بصورة ع

لب اعطى للطيداألس لة التحريرية أو الشفهية أو األداء املقنن الذي  االختبارات القصرية: (4-4)

ويدخصتص   ،أثناء املوقتف التعليمتي أو جتزء منته لقيتاس نتواتج التتعلم اجلزئيتة يف الوحتدة         

لالختبتتار التحريتتتري )الكتتتابي( للفتتترتة حصتتتةا كاملتتة؛ ويف حتتتال جتزئتتة املعلتتتم الختبتتتار     

يتتم تنفيتذ االختبتار يف جتزء متن      فالفرتة إىل اختبارين للمقررات املكونة من أربتع وحتدات   

 ( عشرين دقيقة.20احلصة ال يتجاوز )

اعًيتا حبستب نتوع التكليتف     فرديتًا أو مج ما يكلف به الطالتب   :والتقارير والبحوو املشروعات (4-5)

ام مرتبطة بوحدات املقرر الدراستي، وتستتمر   من مهمجاعية( تنفذ بصورة املشروعات حيث )

تطبيتتتق املهتتتارات   عتتتداد تقريتتتر يتضتتتمن  ك ا خلطتتتوات متتاليتتتة وحمتتتددة، ملتتتدة زمنيتتتة وفًقتتت 

علتى   بنتاءً  كتابة قصة أو مقال أو خطبةأو  ،النحوية على نصوص حمددة أو حتليل كتات

متتادة تقريتتر يلختتص   تقتتديم أوعمليتتات حبثيتتة تستتاعد علتتى بنائهتتا بصتتورة دقيقتتة وموثقتتة،     

 .وتقديم تقرير عنها أو دراسة شخصية أو  كم عليها سموعة أو مقروءةم

أستت لة ا لطبيعتتة لكتتل وحتتدات الكتتتات وفًقتت (حتريريتتةأو شتتفهية )أستت لة  :يئنهتتاالختبتتار اال (4-6)

التذي يستبق فترتة    جرى االختبتار الشتفهي يف األستبوع األختري     اختبار كل وحدة، على أن يد

، وأن يدجرى االختبار التحريري ضمن جدول االختبتارات  مستوىاالختبارات التحريرية لل

 .التحريرية لسائر املواد الدراسية
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 :وللطالت املنتسبني اختبارات اللغة العربية يف الدور الثاني (5

 :اختبار الدور الثاني (5-1)

الوحتدات متن   مجيتع   يفودترب يف الدور الثتاني   ،الطالب بدرجات أعمال املستوى تفظ 

ا وفًقتت ؛متتع مراعتتاة أن يكتتون االختبتتار متتن جتتزأين شتتفهي وحتريتتري     ؛درجتتة مخستتني (50)

متن فقترات   ( 2( والفقترة ) 5الفقرة ) يف اختبار كل وحدة؛ حسب املشار إليهأس لة لطبيعة 

 التقويم اخلاص باللغة العربية.

 اختبار الطالب املنتسب: (5-2)

درجتة؛ متع مراعتاة أن يكتون متن       مائتة  (100دترب املنتستب اختبتاًرا يف مجيتع الوحتدات متن )     

جزأين شتفهي وحتريتري؛ وفقتًا لطبيعتة اختبتار كتل وحتدة متن وحتدات الكتتات املقترر؛ حستب             

 .اص باللغة العربية( من فقرات التقويم اخل2 - 5املشار إليه يف الفقرة )
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 :اآلتي التوزيع حسب( مائة درجة 100من ) احلاسب وتقنية املعلومات مادة يف الطالب تقويم يتم (1

 جمال التقويم

 توزيع درجات أعمال املستوى
توزيع درجات 

 االختبار النهائي

 اجملموع

 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املشروعات أو 

البحوو أو 

 التقارير

 اختبارات قصرية
 حتريري عملي اجملموع

 حتريرية عملية

 الدرجة

 20 30 50 5 15 10 5 5 5 5 انتظام

100 

 40 60 ال يوجد انتسات

 :وتقنية املعلومات حاالت النجاو واإلكمال يف مادة احلاسب (2

 :الطالب املنتظم (2-1)

  وحصتل علتى النستبة    درجة فتأكثر  ( مخسني50يف املادة )إذا كان جمموع درجات الطالب ،

الشتترطية %( علتتى األقتتل يف االختبتتار النهتتائي العملتتي، وحصتتل علتتى النستتبة     20الشتترطية )

 %( على األقل يف االختبار النهائي النظري؛ ف ن الطالب يكون ناجحًا.20)

  ف نتته يتتدخل التتدور درجتتة( مخستتني 50يف املتتادة أقتتل متتن )إذا كتتان جممتتوع درجتتات الطالتتب ،

 الثاني يف اختباري املادة )العملي والنظري(.

    وي  صتتل علتتى  ، درجتتة فتتأكثر ( مخستتني 50يف املتتادة )إذا كتتان جممتتوع درجتتات الطالتتب

%( يف كال االختبارين للمتادة )العملتي والنظتري(، ف نته يتدخل التدور       20النسبة الشرطية )

 الثاني يف اختباري املادة )العملي والنظري(.

    وي  صتتل علتتى  درجتتة فتتأكثر ( مخستتني 50يف املتتادة )إذا كتتان جممتتوع درجتتات الطالتتب ،

ملتتي أو النظتتري(، ف نتته يتتدخل التتدور     %( يف أحتتد اختبتتاري املتتادة )الع  20النستتبة الشتترطية ) 

 الثاني يف االختبار الذي ي  صل فيه على النسبة الشرطية.

 دختتال درجتتة التتدور الثتتاني يف نظتتام نتتور يف ختتانتني للعملتتي والنظتتري بتتنفس طريقتتة         يتتتم إ

 إدخال الدرجة يف الدور األول.
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 :الطالب املنتسب (2-2)

   يف نظتتام نتتور قبتتل تطبيتتق معادلتتة يتتتم التأكتتد متتن حصتتول الطالتتب علتتى النستتبة الشتترطية

 حتويل الدرجة.

 ي يف التتدور دختتال درجتتة االختبتتار النهتتائي لتته يف نظتتام نتتور يف ختتانتني للعملتتي والنظتتر   يتتتم إ

 .مستوىإذ ليس له أعمال  األول و الدور الثاني؛

  وحصتل علتى النستبة    درجة فتأكثر ( مخسني 50يف املادة )إذا كان جمموع درجات الطالب ،

%( علتتى األقتتل يف االختبتتار النهتتائي العملتتي، وحصتتل علتتى النستتبة الشتترطية     20الشتترطية )

 %( على األقل يف االختبار النهائي النظري؛ ف ن الطالب يكون ناجحًا.20)

  ف نتته يتتدخل التتدور  درجتتة،( مخستتني 50يف املتتادة أقتتل متتن )إذا كتتان جممتتوع درجتتات الطالتتب

 الثاني يف اختباري املادة )العملي والنظري(.

 وي  صتتل علتتى  درجتتة فتتأكثر ( مخستتني 50يف املتتادة )كتتان جممتتوع درجتتات الطالتتب    إذا ،

%( يف أحتتد اختبتتاري املتتادة )العملتتي أو النظتتري(، ف نتته يتتدخل التتدور        20النستتبة الشتترطية ) 

 الثاني يف االختبار الذي ي  صل فيه على النسبة الشرطية.
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يف مهتتتارتي استتتتيعات املستتتموع   Oral Evaluation م الطالتتتب تقوميتتتًا شتتتفهيًا مستتتتمرًا    قتتتوَّيد (1

Listening Comprehension  واحملادثةSpeaking ،  إضافة إىل تقوميه حتريريًا يف مهارات اللغتة

 األخرى الواردة يف توزيع درجة االختبار النهائي. اإلجنليزية

قوَّم الطالب بعدد من أساليب التقويم وهي: املشاركة واألنشتطة الصتفية، والواجبتات واملهتام     يد (2

دتترب  واالختبارات القصرية حبيث واملشروعات أو التقارير  ،Portfolioاملنزلية، وملف األعمال 

 قسم بالتساوي إىل جزأين:درجات تد عشر (10الطالب اختبارين قصريين درجة كل منهما )

م فيته الطالتب تقوميتًا مستتمرًا يف مهتارتي استتيعات       قتوَّ يد درجة االختبار الشفهي: األول (2-1)

يف الفتتترتة املنقضتتتية متتتن  Speakingواحملادثتتتة ، Listening Comprehensionاملستتتموع 

 بداية املستوى أو من االختبار القصري السابق.

قوَّم فيه الطالب كتابيًا يف مهارات اللغة يد :(الكتابيالتحريري )الثاني درجة االختبار  (2-2)

 األخرى. اإلجنليزية

 ,Role-Play, Conversationيراعتي املعلتم يف التقتويم الشتفهي تنتوع أستاليب التقتويم مثتل:         (3

Situations ، .وغريها خالل الفصل الدراسي 

 :على النحو التالي االختبار النهائيدرجات درجات أعمال املستوى وتوزع  (4

جمال 

 التقويم

 توزيع درجات أعمال املستوى

 ( درجة50)

توزيع درجات 

 االختبار النهائي

 ( درجة50)
 اجملموع

 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املشروعات أو 

البحوو أو 

 التقارير

 اختبارات قصرية
 حتريري شفهي اجملموع

 حتريري شفهي

 100 40 10 50 10 10 10 5 5 5 5 الدرجة
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يتقيتتد املعلتتم يف توزيتتع درجتتة االختبتتار النهتتائي مبتتا ورد يف توزيتتع درجتتة االختبتتار النهتتائي ملتتادة      (5

متن حيتث    Marks Distribution of the English Language Final Test اإلجنليزيتة اللغتة  

 مهارات التقويم والدرجات املخصصة  ا.

املدرستة بكشتف لدرجتة الطالتب يف االختبتار الشتفهي النهتائي متع         يف االختبار النهائي حتتفظ  (6

 من درجته. االنهائي لكونه جزًء (لكتابيلتحريري )اأوراق إجابات الطالت يف االختبار ا

الل األستتبوعني األخرييتتن متتن الفصتتل    االختبتتار الشتتفهي النهتتائي: دتتترب الطالتتب شتتفهيًا ختت      (7

اكتستتات  متكنتته متتن متتدى درجتتات عتتن  ر ( عشتت10)متتن الدراستتي، وترصتتد الدرجتتة املستتتحقة   

 .Speakingواحملادثة  Listening Comprehensionمهارتي استيعات املسموع 

وفتق   النظام الفصتلي للمرحلتة الثانويتة    يف اإلجنليزيةتوزيع درجة االختبار النهائي ملادة اللغة  (8

 اجلدول التالي:

Marks Distribution of the English Language Final Test for the Secondary Stage 

(The Semester System) 

Levels & Marks 
 الدرجات واملستويات واملواد

Items\ Skills 
 املهارات / الفقرات التقوميية

 الدرجة املخصصة لكل مستوى

Levels 
1 & 2 

Levels 
3 & 4 

Levels 
5 & 6 

 5إجنليزي 

 2إجنليزي 
 4إجنليزي 

3إجنليزي   
 1إجنليزي 

1 إجنليزي  

Composition (guided / free) 12 10 8 التعبري املوجه أو احلر 

Reading Comprehension 12 12 12 استيعاب املقروء 

Grammar 8 10 10 القواعد 

Vocabulary 8 8 10 املفردات 

Total Written Test Marks  (الكتابيالتحريري )إمجالي درجات االختبار  40 40 40 

Oral Evaluation Test  
(Listening Comprehension & Speaking) 

 اختبار التقويم الشفهي )التحدث واستيعاب املسموع(
10 10 10 

 TOTAL 50 50 50  اإلمجالي
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 : اختبار الدور الثاني (9

)كتابيتًا(  حتريريتًا   تفظ الطالب املنتظم بدرجتة أعمتال املستتوى ودتترب يف التدور الثتاني       

 ألول.اطريقة اختبار الدور كما يف وشفهيًا 

 : الب املنتسبالط (11

 عتتاَدل)الكتتتابي(، وال يدقتتوَّم شتتفهيًا، وتد  التحريتتري يتقتتدم الطالتتب املنتستتب لالختبتتار النهتتائي     

 على النحو التالي: درجة؛مائة ( 100من )لتدرصد النهائي االختبار املكتسبة يف درجته 

 

 

 

 مثال:

ثالثتتتني ( 30) إذا حصتتتل الطالتتتب املنتستتتب يف االختبتتتار النهتتتائي )الكتتتتابي/التحريري( علتتتى

درجتتة علتى النحتتو   مائتة  (100فتكتتون درجتته املستتحقة متتن )   ؛درجتة أربعتتني ( 40درجتة متن )  

 التالي:

 

 

  

  

 

 =درجة ( 100)درجة الطالب املستحقة من 
 100×  درجة الطالب يف االختبار النهائي

40 

 

 =درجة  ( 100)درجة الطالب املستحقة من 

 درجة  75=                                   

30   ×100 

40 
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 :2، 5مهارات البحث ومصادر املعلومات  التقويم يف ماد (1

تضتمنه اجلتدول   وفق ما  2، 5 املعلومات ومصادر البحث مهاراتتي يتم تقويم الطالب يف ماد

 .(من هذه الالئحة 51العام لتوزيع درجات املواد الدراسية )صفحة 

 :4 ة مهارات البحث ومصادر املعلوماتالتقويم يف ماد (2

( مائتة درجتة؛   100متن )  4 املعلومتات  ومصتادر  البحتث  يتم تقويم الطالب يف مادة مهارات (2-1)

 موزعة على النحو اآلتي:

( مخستتني 50يف فرتتتتني، كتتل فتترتة متتن ) الدراستتيستتتوى يدقتوَّم الطالتتب يف أعمتتال امل  (2-1-1)

 درجة، وحتتسب الدرجة النهائية ألعمال املستوى الدراسي حبسات معدل الفرتتني. 

علتتتى جتتتزأين )عملتتتي وحتريتتتري(؛   للطالتتتب املنتتتتظم  تتتتوزع درجتتتة االختبتتتار النهتتتائي    (2-1-2)

 ( مخسني درجة؛ كما يلي:50وجتمع الدرجتان وتدخل يف نظام نور من )

 التقويمجمال 

 توزيع درجات أعمال املستوى
توزيع درجات االختبار 

 النهائي

 اجملموع

 احلضور

املشاركة 

نشاطات وال

 ةالصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال

املشروعات أو 

البحوو أو 

 التقارير

اختبارات 

 قصرية
 حتريري (*)عملي  اجملموع

توزيع درجات 

 الفرتة
5 5 5 5 10 20 50 30 20 100 

تفصتياًل آلليتة تقتويم     4 املعلومتات  ومصتادر  البحتث  يتضمن دليل املعلتم ملتادة مهتارات    (2-1-3)

 .)*( املتعلم يف اجلانب العملي للطالب املنتظم واملنتسب
 

جممتتتوع درجتتتات اختبتتتار نهايتتتة الفصتتتل )العملتتتي  علتتتى %20 حتتستتتب النستتتبة الشتتترطية (2-2)

 تحريري(.وال

يعترب أداء اجلانب العملي )تقديم البحث العلمي( واالختبتار التحريتري شترطًا الجتيتاز      (2-3)

 اختبار نهاية الفصل.
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 :املنتسبلطالب الدور األول لاختبار  (3

( مائتة  100متن ) دتترب الطالتب املنتستب     :2، 5ات البحتث ومصتادر املعلومتات    مهار يف مادتي (3-1)

 درجة.

مائتتتة  (100) املنتستتتب متتتن الطالتتتبدتتتترب : 4هتتتارات البحتتتث ومصتتتادر املعلومتتتات ميف متتتادة  (3-2)

 :جزأينموزعًة على درجة؛ 

 (60 ستتتون درجتتة للجتتزء ال )درجتتة للبحتتث العلمتتي  أربعتتون ( 40؛ دصتتص منهتتا ) عملتتي

، ويتتتتتتدخل واالستتتتتتيعات واملناقشتتتتتة  ( عشتتتتترون درجتتتتتة للفهتتتتتم    20املطلتتتتتوت تقدميتتتتته، و )  

 .( ستني درجة60جمموعهما يف نظام نور من )

 (40أربع )من االختبار تحريريللجزء ال ن درجةو. 

 اختبار الدور الثاني:  (4

 :2، 5يف مادتي مهارات البحث ومصادر املعلومات  (4-1)

    ( 50 تفظ الطالب املنتظم بأعمال املستوى ودترب يف الدور الثتاني حتريريتًا متن )

 مخسني درجة.

 ( مائة درجة.100من ) دترب الطالب املنتسب يف الدور الثاني حتريريًا 

 :4مهارات البحث ومصادر املعلومات يف مادة  (4-2)

        ًتتتفظ الطالتتب املنتتتظم بدرجتتة أعمتتال املستتتوى ودتتترب يف التتدور الثتتاني حتريريتتا  

  .مخسني درجة (50) من فقا

  ( مائة درجة.100من ) فقا حتريريًايف الدور الثاني دترب الطالب املنتسب 
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 :اآلتي التوزيع ( مائة درجة حسب100واالجتماعية من ) النفسية مادة املهارات يف الطالب تقويم يتم (1

 جمال

 التقويم 

 توزيع درجات أعمال املستوى
درجة االختبار 

 النهائي
 اجملموع

 احلضور
املشاركة 

 ةالصفينشاطات وال

الواجبات 

 املنزليةواملهام 

ملف 

 األعمال

م األداء امه

 روعاتواملش

اختبارات 

 قصرية
 اجملموع

 100 50 50 10 20 5 5 5 5 ةالدرج

 :اتعوراألداء واملش مهام (2

 وحتتسبدرجة، ( عشرين 20)من  فرتة كل خالل واملشروعات األداء مهام يف الطالب تقويم يتم (1-1)

 الفرتتني. معدل حبسات  ا النهائية الدرجة

دوار واملشتتتاهد التمثيليتتتة،  تبتتتادل األ مهتتتاممثتتتل  أداء مهتتتام أثنتتتاء حصتتتص املتتتادة  الطتتتالت  يقتتتدم (1-2)

بنتتاًء علتتى عتتدد    املهتتاميم هتتذه و، ويتتتم تقتت ، وحنوهتتاوعمليتتات توليتتد األفكتتار   ،واملناقشتتات العلنيتتة 

 ستوى مشاركات الطالت يف كل فرتة.وم

 .بشكل فردي أو مجاعيالطالب مبشروع واحد يف كل فرتة إما يكلف  (1-3)

 :التالي التفصيل وفق واملشروعاتاألداء  مهام تقويم الطالب يف يتم (1-4)

 ملحوظات الدرجة األداء واملشروعات مهاممعايري تقويم 

 تقدم قبل الشروع يف العمل يف صفحة واحدة ( درجات4) وجود خطة تنفيذ  (1

 يتم مناقشة كل أعضاء الفريق فيها ( درجات4) العرض واملناقشة  (2

  ( درجات4) ظهور دور الطالب سواًء يف األعمال الفردية أو اجلماعية (3

  ( درجات4) االرتباط باملقرر الدراسي (4

  ( درجات4) االلتزام مبوعد اإلجناز والتسليم (5

  ( درجة20) اجملموع

 اختبار الدور الثاني:  (3

ودتترب يف التدور الثتاني حتريريتًا بتنفس طريقتة        ،أعمتال املستتوى   ات تفظ الطالتب املنتتظم بتدرج   

 .( مخسني درجة50من ) اختبار الدور األول

 اختبار الطالب املنتسب: توزيع درجات  (4

 جمال التقويم
االختبار النظري 

 النهائي
 املشروع اخلتامي

املناقشة واالستيعات والفهم 

 للمشروع اخلتامي
 اجملموع

 100 10 30 60 الدرجة
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الصم برامج الطالت الصم ملادة القرآن الكريم وتفسريه يف معاهد األمل ويتم تقويم تعلم  (1

 باعتبارها مكونة من جمالني: امللحقة مبدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي

 جمال التفسري. (2-5) جمال القرآن الكريم. (5-5)

 القرآن الكريم:التقويم يف جمال  (2
 ( مائة درجة.100مستمرًا من )القرآن الكريم تقوميًا تقويم الطالب يف جمال يتم  (2-1)
 :كالتالي القرآن الكريميف جمال تقويم الطالب توزيع درجات يتم  (2-2)

 جمال التقويم
 توزيع درجات التقويم املستمر خالل املستوى

 اجملموع
 تتبع اآليات احلفظ التالوة احلضور

 100 10 50 35 5 الدرجة

 2÷ جمموع درجات الفرتتني  حسات الدرجة النهائية

( مختس وتستعني   95للطالتب املكمتل متن )    القرآن الكريم يف الدور الثانيجمال تقويم يتم  (2-3)

وتتتوزع درجتتات  ؛ حيتتث  تتتفظ الطالتتب بتتدرجات احلضتتور ختتالل الفصتتل الدراستتي       درجتتة؛

 التقويم وفق اآلتي: 

 جمال التقويم

 احلضور

)من أعمال 

 املستوى(

 توزيع درجات التقويم يف الدور الثاني
 اجملموع

 تتبع اآليات احلفظ التالوة

 100 10 50 35 5 الدرجة

 التقويم يف جمال التفسري: (3

توزيع درجات  التفسري يف مادة القرآن الكريم وتفسريه مثلجمال توزع درجات تقويم  (3-1)

 ويم مواد العلوم الشرعية األخرى.تق

 مستقلًة ليس مادًة لكونهجملال التفسري شرطية يف االختبار التحريري ال ذصص درجة  (3-2)

 .لوحده
 ئية ملادة القرآن الكريم وتفسريه:الدرجة النها (4

جمتتال اإلمجاليتتة لتقتتويم درجات التتمتتع  ؛جمتتال القتترآن الكتتريمتقتتويم اإلمجاليتتة ل جتمتتع التتدرجات

 .( درجة100ويرصد املعدل النهائي )النتيجة( يف نظام نور من )( 2ثم تقسم على ) التفسري
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يتم تقويم تعلم الطالت الصم ملادة املهتارات املهنيتة )احلاستب وتقنيتة املعلومتات( يف معاهتد األمتل         (1

 ( مائتتة درجتتة حستتب100متتن )وبتترامج الصتتم امللحقتتة مبتتدارس النظتتام الفصتتلي للتعلتتيم الثتتانوي  

 :اآلتي التوزيع

 جمال التقويم

 درجات أعمال املستوىتوزيع 
توزيع درجات 

 االختبار النهائي

 اجملموع

 احلضور

املشاركة 

والتفاعل 

 الصفي

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

ملف 

 األعمال
 املشروعات

اختبارات 

 عملية

 قصرية

 حتريري عملي اجملموع

 100 10 40 50 10 20 5 5 5 5 درجةال

 

 :املستوى أعمال درجات توزيع بشأن إيضاحات (2

 ومناقشتتة وحتتوار نشتتاطات متتن الصتتف داختتل الطالتتب يبذلتته متتا: الصتتفي والتفاعتتل املشتتاركة (2-1)

 .واهتمام تفاعل من يبديه وما اليومية، التعلم لفعاليات واستجابة وإجابات، وأس لة

 تتعلتتق ومهتتام واجبتتات متتن املدرستتة ختتارج بأدائتته الطالتتب يكلتتف متتا: املنزليتتة واملهتتام الواجبتتات (2-2)

 أختترى مواقتتع يف بعضتتها يدنفتتذ وقتتد املنتتزل، يف تنفيتتذها يتتتم وغالبتتًا الدراستتي؛ املقتترر مبوضتتوعات

 .خارجه

 وتقدمتتته جهتتوده  فيتتته يتتبني  الطالتتتب ألعمتتال  وهتتادف  متتتنظم إلكرتونتتي  جتميتتتع: األعمتتال  ملتتف  (2-3)

 :التالية املعايري وفق وحدة، لكل العملية التدريبات بتطبيق

 كتل  نهايتة  يف متكامتل  ملتف  الطالتب  لتدى  يكتون  أي) الطالتب  أعمال مجيع مشولية (2-3-1)

 (.العملي التدريبات حصص خالل نفذت اليت التدريبات مجيع  وي وحدة

 مللتف  درجتات  5 حتتستب  أي) التدرجات  متوستا  عتن  عبتارة  األعمتال  ملتف  درجة تكون (2-3-2)

 (.الوحدات عدد على تقسم ثم جتمع وحدة، لكل
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 لكافتة  املشتروعات  درجتة  متوستا  حستات  يتتم  لتذا  مشتروع  وحدة كل نهاية يف يوجد: املشروعات (2-4)

 تتتدرليًا عليتته العمتتل أو وحتتدة كتتل انتهتتاء فتتور املشتتروع بعمتتل الطالتتب يقتتوم حبيتتث الوحتتدات

 .الوحدة دراسة اثناء

 متتدى يقتيس  وحتدة  كتتل نهايتة  يف( احلاستب  معمتتل يف) عملتي  اختبتار : قصتترية عمليتة  اختبتارات  (2-5)

 احملتتددة األهتتداف وحبستتب تعلمتته، لتته ستتبق ممتتا للطالتتب العملتتي األداء يف التتتعلم نتتواتج حتقتتق

 .اتدالوح لكافة القصرية العملية االختبارات درجة متوسا حسات يتم ثم ومن وحدة، لكل

 :)احلاسب وتقنية املعلومات( املهنية حاالت النجاو واإلكمال يف مادة املهارات (3

( مخسني درجة فأكثر، وحصل على النستبة  50جمموع درجات الطالب يف املادة ) إذا كان (3-1)

 ف ن الطالب يكون ناجحًا.األقل يف االختبار النهائي العملي؛ %( على 20الشرطية )

( مخستني درجتة، ف نته يتدخل التدور      50إذا كان جمموع درجتات الطالتب يف املتادة أقتل متن )      (3-2)

 (.  والتحريري اختباري املادة )العملي الثاني يف

( مخستتني درجتتة فتتأكثر، وي  صتتل علتتى  50إذا كتتان جممتتوع درجتتات الطالتتب يف املتتادة )  (3-3)

  نته يتدخل التدور الثتاني يف اختبتار     ، فالعملتي  النهتائي  االختبتار  يف%( 20النسبة الشترطية ) 

 املادة )العملي(.  

بتنفس طريقتة   للعملتي والتحريتري   يتم إدخال درجتة التدور الثتاني يف نظتام نتور يف ختانتني        (3-4)

 إدخال الدرجة يف الدور األول.
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20%

 العلوم الشرعية تشمل: التفسري، التوحيد، الفقه، احلديث، علوم القرآن.   *

 والرتبية الوطنية.الدراسات االجتماعية تشمل: الدراسات االجتماعية والوطنية، التاري  والرتبية الوطنية، اجلغرافيا  *

 .والكيمياء والفيزياء وعلم األرض مواد العلوم الطبيعية تشمل: األحياء* 

 

 

 

نوع 
 املواد التقويم

 واختبار مواد التعثر دور الثانياختبار ال الـدور األولاختبار 
 االختبار النهائي

 حيتفظ بها التيالدرجة  %20النسبة الشرطية 
النسبة الشرطية  االختبار النهائي

عملي/ 20%
عملي/ حتريري شفهي

 حتريري شفهي

مر
ست

م امل
قوي

الت
 

 ال تطبق - 95 5 درجة احلضور ال تطبق - - ن الكريمآالقر

 ال تطبق - - الرتبية األسرية والصحية
عدا  أعمال املستوى ما

 االختبارات القصرية
 ال تطبق 20 30 50

 ال تطبق - - البدنية والصحيةالرتبية 
عدا  أعمال املستوى ما

 ملهارات البدنية واحلركيةا
 ال تطبق - 50 50

 ال تطبق - - املهارات التطبيقية
أعمال املستوى ماعدا 

 املشروع اخلتامي
 ال تطبق - 50 50

 ال تطبق - - املهارات اإلدارية
عدا  أعمال املستوى ما

 االختبارات القصرية
 ال تطبق 20 30 50

ات
بار

خت
 اال

ظام
ق ن

 وف
يم

تقو
ال

 

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 -  *العلوم الشرعية 

 25 25 القراءات 
تطبق على جمموع اختبار 

 )شفهي، حتريري(
 25 25 50 أعمال املستوى

 جمموع على تطبق

 (شفهي، حتريري)اختبار 

 تطبق على التحريري 45 5 50 أعمال املستوى التحريري تطبق على 45 5 (1، 1، 3، 4، 2، 5غة العربية )الل

 تطبق على التحريري 45 5 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 45 5 (4، 5القراءة والتواصل اللغوي )

 تطبق على التحريري 40 10 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 40 10 (3، 2القراءة والتواصل اللغوي )

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - (3، 4، 2، 5والصرف )النحو 

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - (2، 5األدت العربي )

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - (2، 5البالغة والنقد )

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - *الدراسات االجتماعية 

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - الرياضيات

 تطبق على التحريري 40 10 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 40 10 *العلوم الطبيعية 

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - املهارات النفسية واالجتماعية

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - العلوم اإلدارية

 تطبق على التحريري 40 10 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 40 10 اللغة اإلجنليزية 

 تطبق على كل جزء 20 30 50 أعمال املستوى تطبق على كل جزء 20 30 احلاسب وتقنية املعلومات 

 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى تطبق 50 - (2، 5هارات البحث ومصادر املعلومات )م

 البحث ومصادر املعلوماتمهارات 

4 
30 20 

تطبق على جمموع اختبار 

 )عملي، حتريري(
 تطبق 50 - 50 أعمال املستوى

 الكريم القرآن

 وتفسريه /ص

 ال تطبق - 95 5 درجة احلضور ال تطبق - - القرآن الكريم

 ال تطبق 50 - 50 أعمال املستوى ال تطبق 50 - التفسري

  املهنية / ص املهارات

 )احلاسب وتقنية املعلومات(
 تطبق على العملي  10 40 50 أعمال املستوى تطبق على العملي  10 40
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التقتويم   وظيفتة الفصتلي للتعلتيم الثتانوي التأكيتد علتى       النظتام  والتقويم" يف"الئحة الدراسة تبنت 

حبيتتث يكتتون لتته دور يف حتستتني تعلتتم الطتتالت والكشتتف عتتن الصتتعوبات التتيت تتتواجههم ختتالل عمليتتات      

التتعلم اليتتومي ومتتن ثتتم اذتتاذ اإلجتتراءات الالزمتة ملعاجلتتة حتتاالت اإلخفتتاق إن وجتتدت ، ودعتتم وحتفيتتز   

تبنتت تنويتتع  التيت  ، "ئحتة الدراستة والتقتتويم  يته "ال أكتتدت عل، وفتق متا   والتفتوق والنجتتاو حتاالت التميتز   

معلومتات مفصتلة    أساليب التقويم مبا يساعد علتى تنميتة اجملتاالت املتعتددة لعمليتات التتعلم وتقتديم       

عن تعلم الطالب مبا ييسر على املعلم والطالب وولي األمر املساهمة يف حتسني التتعلم وتوجيهته حنتو    

 تعلم مستقبلي أفضل.

زيتادة التكتاليف علتى    إن تنويع أدوات التقويم وأساليبه واسرتاتيجياته ال يهتدف إىل إرهتاق املدرستة وال    

املعلتم والطالتب؛ وإمنتا هتتو جتزء متن تنويتتع وستائلنا جلمتع املعلومتات املتعلقتتة ب جنتاز الطالتب وتقدمتته           

يعتتين حتقيتتق مصتتلحة أعلتتى للطالتتب بعتتدم     الدراستتي، أختتذًا يف االعتبتتار تنتتوع أستتاليب تعلمهتتم؛ ممتتا     

واعتبارهتتا  ؛إهمتتال أي نتتوع متتن إجنازاتتته الدراستتية املندرجتتة حتتتت إجتتراءات وعمليتتات التتتعلم اليتتومي        

 ه العام الذي حتقق خالل ممارسته لفعاليات التعلم ومناشطها املتنوعة.نجِزأجزاء يف مد

متعتتددة متتن جمتتاالت الشخصتتية لتتدى  كمتتا أن املعلتتم ستتيجد متتن ختتالل ذلتتك فرصتتًا لتنميتتة جوانتتب   

الطالتتب والتتيت تتتنعكس إلابيتتًا علتتى تعاملتته املستتتقبلي متتع املتتادة الدراستتية التتيت يشتترف املعلتتم علتتى          

 تعلمها و سن تفاعل الطالب مع مكوناتها وأدواتها وأساليب تعلمها.

؛ ويم التعلمخالل عمليات تق واألدوات املستخدمةوفيما يلي إرشادات وتوضيحات تتعلق باألنواع 

 ممارساته التقوميية.مهامه ووتساعده على تطوير  ،يسرتشد بها املعلم
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 دد املعلم نواتج التعلم املراد قياس مدى حتققها يف أداء الطالب . 

 .ترتبا بأهداف تعليمية حمددة 

 مبخرجات التعلم. ترتبا 

  مهارات التفكري العليا.مستوياتها املعرفية، ومتنوعة يف تكون 

 ت، وتساعد على تعزيز عملية التعلم.لتشخيص تعلم الطال تستخدم أداًة 

  كل طالب بالتغذية الراجعة الفورية واملناسبة حبيث يشعر كل طالتب بالفائتدة متن    يزود

 .اًل، للمساهمة يف حتسني تعلمه وأدائه الواجبات املنزلية مستقبالواجب املنزلي

 أسبوع( ،، يومانمعينة وكافية إلجناز الواجب )يومفرتة زمنية  حتدد. 

 طالب. كل من قبل املعلم ليكون على علم مبستوى املنزلية الواجبات متابعة 

 بشكل مستقل.للواجبات الطالب  تأدية 

  اهتمتتامهم رفتتع مستتتوى ل جديتتدة طتترق واجبتتاتهم وابتكتتارغتتري املهتتتمني بمستتاعدة الطتتالت

 .الواجبات داءهم ألحتفيزو

 املنزلية على الواجبات للتعليق احلصة زمن من جزء ذصيص. 
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      الطالتتب واملوضتتوعات التتيت    أداءس متتدى حتققهتتا يف   تتدد املعلتتم نتتواتج التتتعلم املتتراد قيتتا

 يتناو ا االختبار مما سبق تعل مه.

 األداء.مفيها معايري التقوي ألس لة مسبقا حمددًااصمم املعلم بطاقة يد/ 

   لطالتب  نفستية ستلبية علتى ا   آثتار   يتجنب املعلم مفاجأة الطالب يف طرو األس لة ملا  تا متن

 التقتتومييلتتابي يف طترو الستؤال جلعتتل املوقتف    إتبتاع أستلوت   (، وا .. ،القلتتق ،)اخلتوف  مثتل 

 .لابيًاإ

  ت لتفعيل املوقف ومينحهم فرصة للتعليقمبناقشة عامة للطاليقوم املعلم. 

  بها. ودربهيضع املعلم الدرجة املستحقة للطالب 

  لابية يف تواصله مع الطالب.إيستخدم املعلم عبارات 

  عتتن تعلتتم  صتتياغة األستت لة إىل متكتتني املعلتتم متتن احلصتتول علتتى املعلومتتات املطلوبتتة      تتتؤدي

 س شفهيًا.الطالب يف اجملاالت اليت تقا

 تكون األس لة مثريًة لتفكري الطالب. 

 مينح الطالب وقتًا كافيًا لإلجابة. 

    اجلانتتب املهتتارة املكتستتبة ولتتيس املفقتتودة حبيتتث يتتتم الرتكيتتز علتتى      يركتتز التقتتويم علتتى

 لابي يف إجابة الطالب وليس على اجلانب السليب.اإل

    عاقتتة ذوي اإللطتالت  تعلتم ا  مالئمتة لتقتويم  لشتفهي  عتن أداة التقتويم ا  أخترى  تصتمم بتدائل

 .هوقدرات كل منهم صعوبات النطق مبا يتناسب مع خصائصذوي السمعية و

  اخلجتول جتداً  مالئمتة لتقتويم تعلتم الطالتب     أخرى عن أداة التقويم الشفهي تصمم بدائل 

 مينعه اخلجل من التواصل بالطرق الشفهية.عندما 

  ويم مقرونتتتة بدرجتتتة الطالتتتب  ختتتالل بطاقتتتة التقتتت  متتتن شتتتفهيتوثيتتتق إجتتتراءات التقتتتويم ال

 .هاتوبيان

 .حتقيق التوازن يف الوقت املتاو للطالت خالل االختبار الشفهي مبا يضمن العدالة 
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  ممتا مت تعلمته متن قبتل      الطالبداء أ دد املعلم نواتج التعلم املراد قياس مدى حتققها يف

 (.، وحدة)درس، عدة دروس، فصل

 تتتناسب مع مجيع الطال بصياغة مناسبة يصمم املعلم بطاقة األس لة مسبقًا. 

   تتضتتمن األستت لة املغلقتتة واملفتوحتتة حبيتتث تشتتمل      ة متنوعتتة؛يضتتع املعلتتم فقتترات اختباريتت

وال يتتتم الرتكيتتز علتتى مهتتارات التتتذكر  ،العليتتامبتتا فيهتتا مهتتارات التتتفكري  ؛مجيتتع املهتتارات

 والفهم فقا.

  نتائج االختبار بصورة إلابية وحمفتزة، ويقتدم لته تغذيتة راجعتة      على يدطلع املعلم الطالب

 .مبا يساعده على حتسني تعل مه عن أدائه

    ليستتتتفيد هتتتو يف تقتتتويم أدائتتته؛   ، لتتتل املعلتتتم نتتتتائج االختبتتتار لتحديتتتد صتتتعوبات التتتتعلم

وتعلمهتتتم  هتتتمأداءامن اخللتتتل يف تعلتتتم الطتتتالت وتتتتوجيههم مبتتتا  ستتتن   والكشتتتف عتتتن مكتتت 

 ، من خالل تطوير األداء والتدريب على الربامج العالجية املساندة.مستقباًل

 .يوظف التقويم التكويين كمنهجية للتقويم يف االختبار التحريري القصري 

  واملهتارات املتضتمنة   للمعتارف   تالطال متكنتقيس االختبارات التحريرية القصرية مستوى

 .يف النواتج التعليمية

  بنتاء  للتقويم للحكم علتى أداء الطالتب وعتدم     أو أداة سرتاتيجيةاأكثر من يستخدم املعلم

 األحكام على أداء الطالب من خالل االختبار التحريري فقا.

 لوائح التقويم وأدلتته،  ، أو حسبما يتم حتديده يف يطبق مرتني يف املستوى الدراسي الواحد

 .وأدلة املعلم اخلاصة باملادة
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  ؛ متع  مما ستبق للطالتب تعل مته   داء الطالب أ دد املعلم نواتج التعلم املراد قياس مدى حتققها يف

 واألدوات املناسبة لقياسها.قياسها واملتوقعة من أداء الطالب  حتديد املهارات املطلوت

    ًملمارستتتة النشتتتاط   واملتطلبتتتات الالزمتتتة ويهيتتتل البي تتتة   دطتتتا املعلتتتم لتنفيتتتذ النشتتتاط مستتتبقا

 .(.. ساسية للنشاط، أسلوت التنفيذ،املوارد األ ،املصادر، الوقتساسية مثل )العناصر األ متضمنًا

 تتته يف تستتجيل دالئتتل تقتتويم   ف مالحظاوظِّتتويد ؛باهتمتتام ممارستتة الطتتالت للنشتتاط  املعلتتم  يراقتتب

 أدائهم وقياس مدى حتقق تعلمهم.

  همءت و فز أدالابية مع الطالإيشرتك املعلم يف احلوار بصورة. 

 .يراعي املعلم الفروق الفردية بني الطالت خالل توزيع املهام وخالل عمليات التقويم 

 أثناء ممارسة النشاط الصفي. الطالتيف التعامل مع املرونة املعلم  يراعي 

 مستتتوى األداءيري التقتتويم مثتتل:  مبعتتا حمتتددًا الطتتالت ءأدا ياتيرصتتد مستتتو عتتد املعلتتم ستتجالً يد ،

 ، وحنوها.توصيات للعالج ،عناصر القوة والضعف

     وبتني ممارستة األنشتطة    يم، ويفرق املعلم بني األنشطة املراد فيها رصد درجتة للطالتب بقصتد التقت

 مستمر يف بي ة التعلم.الصفية بشكل 

 األدائية ومهارات التفكري. درة الطالب على استخدام املهاراتسرتاتيجية األداة لقياس قا توظف 

 واملوضتتوعات املتتراد  املتتادة الدراستتية  طبيعتتة تتناستتب متتع  ضتتمن النشتتاط الصتتفي أشتتكااًل عديتتدًة   يت

األداء  ، املالحظتتة،املشتتروع ،األنشتتطة الكتابيتتة األنشتتطة القرائيتتة، :مثتتلتقتتويم تعلتتم الطتتالت  تتا؛  

 وحنوها. العملي،

  يف  ةلمهتتتارات املطلوبتتتاملناستتتبة للقيتتتاس يقتتتاس تعلتتتم الطتتتالت ختتتالل النشتتتاط متتتن ختتتالل أدوات ا

، قتتوائم ملتتف طالتتب، بطاقتتة مالحظتتة  ،أوراق عمتتل ،أستت لة شتتفهية  اختبتتار بستتيا، النشتتاط مثتتل )

 .(..، قوائم شطب تقدير،

 املتضتتتتتتمنة يف الكتتتتتتتات املدرستتتتتتي واألنشتتتتتتطة املصتتتتتتاحبة للكتتتتتتتات   مشتتتتتتروعات التتتتتتتعلم ف وظ تتتتتتتد

 .واسرتاتيجيات للتقويم كأدوات لتفعيل النشاط الصفي

  وتقتويم   تقتويم التذات،   مثتل:  ؛قيمالو هاراتاملالنشاط الصفي يدرك ز على اكتسات الطالب خالل

 .خرينم اآلاواحرت ،الصدقسؤولية، واملو ،القدرة على البحث واالستقصاءو ،اآلخرين
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      ممتتا ستتبق للطالتتب    تتدد املعلتتم نتتواتج التتتعلم املتتراد قيتتاس متتدى حتققهتتا يف أداء الطالتتب

 .تعل مه

  متع  الدراستي   املستتوى ختالل  املتراد تكليتف الطتالت بهتا     التقتارير  مبجتاالت  يعد املعلم قائمة

 الدراسية ومبا يعزز عمليات التعلم وينوع من أساليبه وأدواته. املادةربطها مبوضوعات 

  وميو م واملهارات  هم،بينفيما مع مراعاة الفروق الفردية  الطالتيوزع املعلم التقارير على

 اكتسابها.املطلوت 

 فيه خطوات العمل حمددًا ؛يضع الطالب خطة عمل التقرير وفق برنامج زمين. 

    متتن هتتذا التتدليل   (54)وفتتق املعتتايري احملتتددة يف صتتفحة   تتدد املعلتتم درجتتة التقريتتر موزعتتة

، اإلختراج  ،متا يتضتمنه متن أفكتار     ،منتوذج التقريتر  ، طتة اإلعتداد  خوميكن تضتمينها متا يلتي:    

 .، وحنوها، ويدطلع الطالب على ذلككتسبةاملهارات امل ،املناقشةالعرض و

 ىعلت  املناقشتة متع الرتكيتز يف   والطتالت  ناقشه املعلم يعرض الطالب التقرير يف الفصل وي 

، متع  نفسه وإكسابه احرتام الرأي اآلختر لابية يف األداء لتعزيز ثقة الطالب باجلوانب اإل

 .تقديم التوجيهات الالزمة لتحسني األداء مستقباًل بطريقة مناسبة ومدحفِّزة

  متتع  بهتتا الطالتتب ودتترب، قًامستتبتحقة وفتتق البنتتود املتفتتق عليهتتا   تتدد املعلتتم الدرجتتة املستت

 .ة يف حتسني تعلمههمللمسا هئداأتوضيح جوانب القوة والضعف يف 

  يقدمه الطالب ضمن املهام األدائية. ةفرديالغالب تنفيذ التقرير بصورة 

  صتتتفحات مبتتتا يتناستتتب متتتع طبيعتتتة التقريتتتر واملتتتادة     مختتتس( 5يف حتتتدود )عتتتدد صتتتفحاته

 الدراسية.

  التقتتارير الكتتربى التتيت تتضتتمن توثيتتق فعاليتتات ونشتتاطات ميدانيتتة ومدرستتية متنوعتتة         يف

ميكن أن ينفذ التقرير متن قبتل فريتق عمتل متن الطتالت علتى أن  تدد املعلتم العتدد التالزم            

 صفحات. ( عشر10) من الصفحات للتقرير مبا يتناسب مع طبيعته على أن ال يقل عن
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 مما سبق للطالب تعل مه.  دد املعلم نواتج التعلم املراد قياس مدى حتققها يف أداء الطالب 

  الدراسي مبتا يتتالءم متع نتواتج      املستوىخالل روعات املمكن تنفيذها املشبيعد املعلم قائمة

ط أو يف التتتعلم املطلتتوت حتقيقهتتا مسرتشتتدا مبتتا يتتتم حتديتتده يف كتتتات الطالتتب أو النشتتا 

 .دليل املعلم

      تنفتتذ املشتتروعات متتن ختتالل جمموعتتات عمتتل طالبيتتة وال تنفتتذ فرديتتًا إال يف احلتتاالت التتيت

 تتطلب طبيعة احملتوى التعليمي ذلك.

  ذتتار كتل جمموعتة مشتروعها مبشتاركة املعلتم متع مراعتاة         يوزع الطالت يف جمموعتات و

 إال حلاجة.بني اجملموعات  املشروعاتعدم تكرار  مع مراعاةومهاراتهم ،  الطالتكفايات 

        دور كتل  متضتمنة اخلطتوات واخلطتة الزمنيتة و    يضتع كتل فريتق خطتته يف تنفيتذ املشتروع

 اجملموعة واألدوات واإلجراءات اليت سيتم القيام بها وأهم املخرجات املتوقعة. عضو يف

 ( متن  54 صتفحة ) معتمتًدا علتى املعتايري احملتددة يف    ملشتروع  درجتات ا  عد املعلم قائمتة تقتدير  يد

 فيها جانيب التقويم الفردي واجلماعي. مبينًا الطالتطلع عليها ، ويدهذا الدليل

      الطتتالت، أو جممتوع  روع وفتق اخلطتة احملتددة متع الطالتب     يتتابع املعلتم خطتوات تنفيتذ املشت 

 .املنفذين للمشروع

  ومناقشتته متع    ةيف البي تة الصتفي   املشروعنتائج  لعرضلكل فريق وموعدًا يدحدد املعلم زمنًا

 .املعلم وطالت اجملموعات األخرى

        يعرض الطالت مشروعاتهم أمام زمالئهم ويناقشتها املعلتم وبتاقي الطتالت متع الرتكيتز يف

احلتوار واملناقشتة علتتى اجلوانتب اإللابيتتة يف األداء لتعزيتز ثقتة الطالتتب بنفسته وإكستتابه       

 األداء مستتتقباًل بطريقتتة  احتترتام التترأي اآلختتر؛ متتع تقتتديم التوجيهتتات الالزمتتة لتحستتني       

 مناسبة ومدحفِّزة.

  ًةموعتتتاجملبهتتتا  ودتتترب، يضتتع املعلتتتم الدرجتتتة املستتتتحقة وفتتتق البنتتتود املتفتتتق عليهتتتا مستتتبقا 

 .ة يف حتسني تعلمهمهمللمسا مع توضيح جوانب القوة والضعف يف أدائهم يةالطالب
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 تعليمي مهم، أو عدد من األهداف املهمة. يركز على هدف 

  وتتكامتتتتل أدوار الفريتتتتق متتتتع بعضتتتتها لتكتتتتون  يف املشتتتتروع بتتتتأدوار مهمتتتتةيقتتتتوم كتتتتل طالتتتتب

 .مبجموعها مشروعًا مكتمل العناصر واملخرجات

  ( 5تقدم خالصة املشروع يف حتدود ) صتفحات تتضتمن وصتف املشتروع وخطتة العمتل        مختس

متع   ،املشتروع واألدوات املستتخدمة وأهتم النتتائج والتوصتيات     وإجراءات التنفيذ وأدوار فريق 

كما تتطلب بع  املشروعات إنتاج جمسمات أو برامج وتطبيقتات تقنيتة   إرفاق املخرجات، 

 عرضها يف معرض خمصص لذلك يف املدرسة.واليت ميكن مجعها ووحنوها 

 زمة إلجنتاز العمتل  يكون لكل طالب الفرصة املماثلة لزمالئه الستخدام مصادر التعلم الال ،

 .كما تتاو الفرص املتكاف ة جملموعات مشروعات الطالت لالستفادة من املصادر املتاحة

 أو لنتوع  املشتروعات متن   معتني   ز لنتوع  تحي ت ويتجنتب ال الطالت بعدالة  مشروعاتم املعلم يدقِو ، 

 من الطالت يف املشروع.
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  ممتتا ستتبق للطالتتب   املعلتتم نتتواتج التتتعلم املتتراد قيتتاس متتدى حتققهتتا يف أداء الطالتتب     تتدد

 .تعل مه

 الدراسي  املستوىالبحوو املقرتحة للتنفيذ خالل مبوضوعات أو جماالت د املعلم قائمة ِعيد

مسرتشدا مبا يتم حتديده يف املادة الدراسية املطلوت حتقيقها مع نواتج التعلم مبا يتالءم 

 كتات الطالب أو النشاط أو يف دليل املعلم.يف 

    دتار الطالب موضوع البحث بالتنسيق من املعلم مع مراعاة الفروق الفردية بتني الطتالت

 .ابهم  استكاوميو م واملهارات املطلوت 

      يضتتع املعلتتم خطتتة متابعتتة الطالتتب يف إعتتداد البحتتث وفتتق برنتتامج حمتتدد متفتتق عليتته بتتني

 ت العرض لكل طالب.الطرفني مع حتديد توقي

    ( متتن هتتذا التتدليل  54 تتدد املعلتتم درجتتة التقريتتر موزعتتة وفتتق املعتتايري احملتتددة يف صتتفحة )

، ترابا األفكار، اإلختراج، العترض   النموذج النظري كن تضمينها ما يلي: خطة اإلعداد،ومي

 املهارات املكتسبة، وحنوها، ويدطلع الطالب على ذلك. واملناقشة،

  لابيتة  الطالب أثناء عرض البحث مع الرتكيتز يف الطترو علتى اجلوانتب اإل    يناقش املعلم

، متع تقتديم التوجيهتات    نفسه وإكسابه احترتام الترأي اآلختر   لتعزيز ثقة الطالب ب ئهداأيف 

 .الالزمة لتحسني األداء مستقباًل بطريقة مناسبة ومدحفِّزة

   بهتتا الطالتتب متتع   ودتتربحتتث  تتدد املعلتتم الدرجتتة املستتتحقة وفتتق البنتتود املتفتتق عليهتتا للب

 .ة يف حتسني تعلمهللمساهم هئتوضيح جوانب القوة والضعف يف أدا

 .التأكد من قيام الطالب به فعليًا ومن إنتاجه ونشاطه الذاتي 

 بشأن ما يقدمه ه تغذية راجعةؤمتابعة املعلم للطالب وإعطا. 

  وتكون عادًة يف حتدود  عدد الصفحات اليت يقدم فيها البحث؛ ل دد املعلم التقدير املبدئي

، عتتدا متتا  صتتفحات حتقتتق احلتتد األدنتتى التتالزم يف بنتتاء حبتتوو التتتعلم املدرستتية     ( مختتس 5)

 .يتعلق مبقرر مهارات البحث ومصادر املعلومات فيلتزم مبا  دد يف حمتوى املقرر
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 .دد املعلم نواتج التعلم املراد قياس مدى حتققها يف األداء العملي للطالب مما سبق له تعل مه  

    واملمارستتة )املهتتارات   يم قتتدرة الطالتتب علتتى األداء ويوظتتف املعلتتم تقتتويم األداء العملتتي لتقتت

 األدائية(.

  أدائيتة  العملتي  ءاألداة اسرتاتيجيوفق يعد املعلم قائمة باملهارات األدائية املطلوت قياسها( ،

 .الطالتبها  ودربسلوكية، املنتج( 

 هل هو فردي أم مجاعي، و دد املعلم نوع األداء. 

  واألجهزة املطلوبة لألداءواألدوات يساعد املعلم الطالب يف احلصول على املواد. 

 عليها. هميف األداء العملي، ويطلع الطالت ءيعد املعلم األدوات املناسبة لقياس أدا 

 .يرصد املعلم سلوك املتعلم مباشرة من خالل املالحظة ومراقبة األداء 

 د املعلتتم الطالتتب بتغذيتتة راجعتتة عتتن أدائتته مركتتزا علتتى اجلوانتتب اإللابيتتة وكتتذلك    زوِّيدتت

 .؛ للمساهمة يف حتسني تعلمهالسلبية

 .يطبق أثناء عملية التعلم بطريقة تراكمية 

  منفردة للتطبيق العملي.ال يشرتط ذصيص حصص 

         تأكيد أن يسهم تنفيذ استرتاتيجية تقتويم األداء العملتي يف تتدريب الطالتب علتى توظيتف

 مهاراته يف مواقف صفية خمتلفة، واكتسابه مهارات متعددة مثل تقويم الذات.
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متتتتر العمليتتتة التقومييتتتة بعتتتدد متتتن اخلطتتتوات التتتيت تستتتهم مبجموعهتتتا يف حتستتتني كفتتتاءة التقتتتويم      

 ما يلي:اليت ينبغي على املعلم مراعاتها لغرض منه، ومن تلك اخلطوات ل هوحتقيق

 م؟  قوِّناذا محتديد ا دف من التقويم،  اخلطوة األوىل:

 ؟يتتعلم  الطالتب أن  متن  ريتد ن متاذا ؛ الطالت عند احتققه املطلوتالتعلم  اتجوحدد ن 

 .(الطالت يفهمها بلغة وليكن)

 :الثانيةاخلطوة 

  املطلوبتتتة؛  التتتتعلم اتنتاجتتتمتتتن  الطالتتتب متكتتن  متتتدى قيتتتاسمناستتتبة ل طريقتتتة حتتدد

 .ا  ةاملطلوب األداءمعايري أو درجة و

 :اخلطوة الثالثة

 وعتي  علتى  يرتكتز  التقويم فجوهر حتققه املطلوت بالناتج الطالب أداء مستوى قارن 

 متتتع حتقيقهتتتا املطلتتتوت الكفايتتتة ومستتتتوى حققهتتتا التتتيت الكفايتتتة مبستتتتوى الطالتتتب

 مستتتتواه بتتتني الفجتتتوة لتقليتتتل بتتتديل  إجتتتراٍء وأ ال فعَّتتت بعمتتتل  الطالتتتب قيتتتام ضتتترورة

 .املطلوت واملستوى احلقيقي

 :الرابعةاخلطوة 

 ِّنتتتاتج ضتتتوء يف تصتتتميمها عتتتدأو والتقتتتويم التتتتعلم عملتتتييت عناصتتتر متتتدخالتل عتتتد 

 التتعلم  ىلإ الوصتول  األساس هتو  فا دف الطالت ومستويات حتققه املطلوت التعلم

 فقا. األداء حتديد وليس

 وأساليب التقويم.وتوضح اجلداول التالية استخدام نتائج التقويم، والعالقة بني األهداف التعليمية 

 

  



 

66 

  

–

ماذا ينبغي لطالبي أن 

 يتعلموه؟

معلومات واضحة حول األهداف 

ضمن تسلسلها من العامة إىل 

 اخلاصة.

ن يغطي هذه أالتقويم لب 

األهداف وكل مهمة تقويم لب 

 بهدف حمدد. ربطها

 ماذا تعلم الطالت؟ 

لذي الزالوا يف حاجة ا وما

 إىل تعلمه؟

شواهد مستمرة توضح املستوى 

احلالي لكل طالب وعالقته 

 باألهداف.

تقويم صفي مستمر يتسم 

بالدقة خالل مستويات التقدم 

 التحصيلي املوصوفة.

من الطالت  تاج إىل  أي 

 عناية خاصة؟

الطالت أدلة على كيفية عمل 

مقارنة مبستويات النجاو أو 

 املستويات املتوقعة منهم.

التقويم لب أن يقدم أدلة على 

 مستوى اإلتقان.

هل حقق طالبي األهداف 

 املرجوة؟

تقرير عن مستوى إتقان كل 

 طالب للمعايري املطلوبة.
 التقويم الدوري للمدرسة.

مناسب يف تقويم إتقان 

 عناصر معرفية جمزأة

مناسب يف ربا 

املفاهيم والعالقات بني 

 مكونات معرفية

غري مناسب يف هذا 

 اجلانب

ميكن طرو أس لة تقويم 

إجابات، استنتاج اإلتقان، 

 .ولكنه يستغرق وقتًا

مناسب فقا لتقويم فهم 

 بع  جوانب التفكري.

ن يقدم نافذة ميكن أ

على طريقة تفكري 

 الطالب.

مالحظة حل  ميكن

، الطالت لبع  املشكالت

أو اختيار بع  املنتجات 

واستخالص استنتاجات 

 حول مستوى تفكريهم.

ميكن سؤال الطالت 

أو  عال  التفكري بصوٍت

سلسلة من األس لة طرو 

 لسرب مستوى التفكري.

فقا من تقويم املعارف الالزمة ، ميّكن غري مناسب

 ألداء مهارات معينة، وليس للمهارات ذاتها.

مناسب، ميّكن من 

مالحظة وتقويم املهارات 

 أثناء األداء أو بعده.

مناسب لتقويم مهارات 

االتصال، وتقويم إتقان 

املطلوبة للرباعة املعارف 

 يف األداء.

تقويم الفهم لميكن فقا 

 الالزم البتكار منتج جيد

مناسب فقا لتقويم 

املنتجات املتعلقة 

 بالكتابة

ميّكن من تقويم الكفاءة 

يف تنفيذ خطوات إعداد 

 املنتج وتقويم خصائصه.

ميكن الطلب من الطالب 

التعبري بأسلوبه عن ابتكار 

 طورهابتكره أو 
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 وحتقيقته ألهتداف تعلتم املتواد     الطالتب  إتقتان  متدى  حتتدد لالختبارات أهمية يف عمليات التقويم ألنهتا  

 عتن  وتكشتف  الطالتب،  أداء علتى  احلكتم  إصتدار  يف املعلمتني  تستاعد  أيضتاً  وألنهتا  علمهتا، ت اليت الدراسية

 إجنتاز  متدى  على للحكم موثقة أدلة تقدم وألنها والتدريس، التعل م عمليات يف والضعف القوة مواطن

 .يشملها اليت واملوضوعات االختبار وعناصر مكونات تضمنته ملا وتعلمه الطالب

 ستتتليم وذطتتتيا جيتتتد إعتتتداد إىل وحتتتتتاج التقتتتويم؛ استتترتاتيجيات إحتتتدى االختبتتتارات تدعتتتد لتتتذلك

 متتتن عتتتدٍد اتبتتتاع ذلتتتك يتطلتتتب كمتتتا التتتتعلم، بأهتتتداف املرتبطتتتة األستتت لة صتتتياغة يف عاليتتتة ومهتتتارات

 :بينها من االختبار بناء يف اخلطوات

 عتتدة فهنتتاك إعتتداده يف البتتدء قبتتل االختبتتار أهتتداف املعلتتم  تتدد: االختبتتار متتن الغتترض حتديتتد (1

 معرفتتة معتتني، موضتتوع يف الطتتالت تواجتته التتيت الصتتعوبات تشتتخيص) مثتتل االختبتتار لبنتتاء أهتتداف

 حتديتتد املعلتتم متتن األمتتر ويتطلتتب دراستتية، وحتتدة أو موضتتوع يف الطتتالت اكتستتبها التتيت املهتتارات

 .(حتليل احملتوى وبناء جداول املواصفات وحنوها طريق عن قياسه املراد املوضوع أهداف

 واملهارات وغريها والتيت تستتهدف   املعارف من الدراسي املنهج حمتوى  لل املعلم: احملتوى حتليل (2

 أهتتداف إىل جتزئتهتتا الدراستتية، وميكتتن  املتتادة املشتتمولة يف املوضتتوعاتتعلتتم الطالتتب  تتا متتن بتتني    

حجتتم االهتمتتام والرتكيتتز عليهتتا ودرجتتة   علتتى بنتتاء النستتيب وزنهتتا يوجتتد ثتتم ومتتن للقيتتاس قابلتتة

 الصفحات كمؤشر لذلك(. ميكن استخدام عدد)األهمية بالنسبة لباقي األجزاء 

 املواصفات بناء على نتائج حتليله للمحتوى.يبين املعلم جدول  :صفاتااملو جدول بناء (3

للمرحلة الدراسية )النظام الفصتلي للتعلتيم الثتانوي(،     مراعاة ارتباط االختبار باألهداف العامة (4

 واألهداف العامة للمادة الدراسية.

مبتتا يقتتيس متتدى    الدراستتي؛ املستتتهدفة يف املتتنهج  اجلوانتتب خمتلتتف علتتى بنتتاء األستت لة وتوزيعهتتا   (5

 تعلم املادة الدراسية. حتقق أهداف

عجيزه وجعل االختبار بذاته عقتدة  ت؛ وليس لطالبعلم التيقيس مدى االختبار التأكيد على أن  (6

 وحتديًا وتأديبًا له.
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 الالزمة لالختبار، مثل:مراعاة بع  األسس الرتبوية  (7

  االختبار. أس لة بناء يف الشمولية (7-1)

 جتتدول  ختتالل متتن  الدراستتية املتتادة  متتن جتتزء  لكتتل احلقيقتتي  التتوزن حبيتتث يعطتتي  التتتوازن (7-2)

 املواصفات املبين على أهداف التعلم ونواجته.

نوع مما يتراد قياسته )متا     ليف طريقة صياغة األس لة مع اختيار األسلوت األمثل لك التنوع (7-3)

بني األس لة املوضوعية واملقالية واملزج فيما بينها(؛ متع مراعتاة الشتروط الالزمتة لصتياغة      

 كل منها.

يف صتياغة األست لة حبيتث ال تشتكل لغتة الستؤال وصتياغته مشتكلة بتذاتها           لدقتة وا الوضوو (7-4)

 تؤثر يف دقة قياسه ملدى تعلم الطالت.

؛ متتع التأكيتتد علتتى قيتتاس    ؛ مبتتا  قتتق الغتترض منتته   لالختبتتار البنتتاء العلمتتي والرتبتتوي   (7-5)

والتحليتتتل واالستتتتدالل والفهتتتم والتطبيتتتق   املعرفتتتة) أهتتتداف التتتتعلم خمتلتتتف مستتتتويات  

 والتقويم( وبنسب متوازنة؛ مع عدم إغفال املستويات العليا. والرتكيب

 اجليد؛ ومنها: االختبار صفات توفر من التأكد (7-6)

 ا دف. هذا يتجاوز وال أجله من أعد ما االختبار أن يقيس به ويقصد :الصدق 

 نفتس  علتى  الطالتب  و صتل  واضتحًا،  االختبتار  تتدقيق  حبيث يكون معيتار  :املوضوعية 

 املصححون. اختلف مهما لالختبار املقدرة الدرجة

 ظتروف  يف القيتاس  تكترر  لو حبيث قياسها يتم اليت للمادة االختبار قياس دقة :الثبات 

 .النتائج نفس مماثلة يعطي
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 تعلتتم مستتار تعتتديل علتتى والعمتتل اليتتومي التتتعلم أثنتتاء مستتتمر بشتتكل التقتتويم عمليتتة ممارستتة (1

 لديهم. والضعف القوة جوانب من اكتشافه يتم ما على بناء الطالت

 توثيق عمليات التقويم وتثبيت نتائجها. (2

 .دراسية مادة بكل اخلاصة التعلم وأهداف بنواتج التقويم عمليات ربا (3

 مبادته. اخلاصة التعلمنواتج وخمرجات  منأو ناتج  خمرج لكل املناسبة التقويم أدوات اختيار (4

 .واإلبداع االبتكارو الناقدمهارات التفكري  وتنمية الطالب لدى املختلفة التعلم جوانب مراعاة (5

 .اليت تتطلب ذلك املختلفة التقويم عمليات يف( اجملموعات نظام) التعاوني التعلم تطبيق (6

 بنفستتته أعمالتتته بعتتت  تقتتتويم يف للطالتتتب الفرصتتتة ب تاحتتتة وذلتتتك التتتذاتي التقتتتويم تشتتتجيع (7

 أو املخرجتتات ضتتوء يف معينتتة وحتتدة أو درس لكفايتتات اكتستتابه يف أدائتته مستتتوى علتتى واحلكتتم

 الطالب. بها املعلم يزود اليت التعليمية األهداف

والتدعم التالزم    املستاعدة  ، وتقتديم همبيتن فيمتا   الفرديتة  الفروقخصائص املتعلمني ومتايزهم و مراعاة (8

، ودعتتتم التتتتعلم يف صتتتعوبات يعتتتانون ومتتتن املطلتتتوت اإلجنتتتاز مستتتتوى  ققتتتوا ي لتتتذينل واملناستتتب

 التميز. على مواصلة تساعدهم أنشطة خالل من ومواهبهم قدراتهم وتطوير دراسيًا املتميزين

املتنوعتتتتة  ومشتتتتاركاته الطالتتتتب أعمتتتتال علتتتتى واملستتتتتمرة الفوريتتتتة الراجعتتتتة التغذيتتتتة تقتتتتديم (9

  .م من أجل التعلم()التقوي للمساهمة يف حتسني تعلمه

 والتعلم. التعليم بعمليات عمليات التقويم ربا (11

 متوازن. بشكل واخلتامي التكويين التقويم بتطبيق االهتمام (11

 اإلثرائيتتتتة التتتتربامج تنفيتتتتذ يف وإشتتتتراكها واملتابعتتتتة التوجيتتتته عمليتتتتات يف األستتتترة دور تفعيتتتتل (12

 عتتن دقيقتتة ومبعلومتتات املطلوبتتة التتتعلم أهتتداف أو باملخرجتتات وتزويتتدها املقرتحتتة والعالجيتتة

 .يواجهونها اليت الصعوبات وعن أبنائها تقدم مدى
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 :وفق ما يلي هاجاباتإمناذج واالختبارات ألس لة  النظام الفصلي مناذجمدارس املعلم يف  دِعيد

 اإلجابة. مناذج دراسي( مع نهاية كل مستوىالدور األول ) اختبار منوذج أس لة (1)

    .اإلجابة مناذج مع اختبار الدور الثاني اخلاص بكل مستوىمنوذج أس لة  (2)

 .اإلجابة ذجاومنيف كل عام دراسي مواد التعثر  اختبار منوذج أس لة (3)

وتستلم  ملتواد الفصتل الدراستي األول    مواد التعثر الدور الثاني واختبار س لة اختبار إعداد أيتم  (4)

 األول. الدور أس لة ملدير املدرسة مع

 الختبتتار تستتتخدم، وذلتتك ب عتتدادها  ي ذاإ الثتتاني التتدور اختبتتار منتتاذج متتن االستتتفادة ميكتتن (5)

 .الالزمة عليها علوماتامل تدوين أن يعاد علىللمستوى الدراسي احملدد  التعثر مواد

التعثتر للمتادة نفستها     متواد يف اختبتار  التدور األول والتدور الثتاني و   يف  ختبتارات الاأس لة يراعى تكافؤ  (6)

 حقق العدالة والتنوع والشمول والقدرة على القياس الصادق ملا وضع االختبار لقياسه.حبيث تد

عنتدما يكتون هنتاك أكثتر متن معلتم يتدرس نفتس املتادة الدراستية يف املستتوى الدراستي نفستته              (7)

يف تتتدقيق )تصتتحيح( إجابتتات   ويف إعتتداد منتتوذج األستت لة ومنتتوذج اإلجابتتة    فتت نهم يشتترتكون  

 .؛ وفق التنظيمات اليت ترد من اجلهة املختصة يف الوزارةالطالت وتقدير درجاتها

بتصتحيح  ألست لة واضتحة ودقيقتة حبيتث لتو كلتف معلتم آختر         لب أن تكتون منتاذج إجابتات ا    (8)

 تقدير درجاتهم ميكنه ذلك بكل عدالة وكفاءة واقتدار. وها أأو تدقيقإجابات الطالت 

تتتتدقيق عتتد منتتتاذج األستتت لة ومنتتاذج إجاباتهتتتا   التتتذي يد الفاضتتتل علتتتى املعلتتم تقتتديرًا لألهميتتتة؛   (9)

واملتادة والعتام    هونوعت متن االختبتار   املعلومات اخلاصة باالختبار واتساق املعلومات متع الغترض   

األستتت لة الطم نتتتان علتتتى ستتتالمة  مراجعتهتتتا عتتتدة متتترات ل الدراستتتي وحنتتتوه متتتن املعلومتتتات، و  

تستليمها إىل قيتادة املدرستة، ويعتد املستؤول األول عتن ستالمة منتاذج         ومالءمتها للتطبيتق قبتل   

 ة ومناذج اإلجابة.األس ل
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تستعد القيادة املدرسية االستعداد التالزم واملناستب لتنظتيم االختبتارات وتتوفري كافتة املتطلبتات         (1)

الالزمتتة لضتتمان انستتيابيتها وستتالمتها، وتعقتتد اجتماعتتات متتع ا ي تتة اإلداريتتة وا ي تتة التعليميتتة   

االختبارات وتكوين فرق العمل واللجان الالزمة لسري االختبتار بالصتورة املثلتى،    ملناقشة تنظيمات 

 .  والقرارات وتنشر التعليمات بني املعنيني وتوثق حماضر االجتماعات التنظيمية

 التعلتيم  إدارات وملتديري  ،تعقد االختبارات يف مواعيدها احملددة وال لوز تقدميها أو تأخريها (2)

 .وفق التنظيمات احملددة لذلك طالب اختبار مبتقدي التوجيه صالحية

 ،الشتتاء  يف والنصتف  والستابعة  الصتيف  فصتل  يف صتباحاً  الستابعة  الستاعة  يف االختبارات تبدأ (3)

 وأ ،اجلويتتة حتتوالاأل متتع يتناستتب مبتتا صتتالحية التقتتديم أو التتتأخري   التعلتتيم إدارات وملتتديري

 .وفق التنظيمات احملددة لذلك ؛الطارئة الظروف

 ما يلي:يراعى و، الرتبوية األساليب أفضل وفق تامة بعناية االختبارات جداول املدارس تعدد (4)

 .بأخذ آرائهم ورغباتهم يف جداول االختبارات قبل اعتمادها الطالتمشاركة  (4-1)

 والستهولة  الصتعوبة  حيتث  متن الدراسية بطريقة متوازنتة   املواداختبارات جداول تنسيق  (4-2)

 .واإلجابة على أس لة اختباراته واتساع احملتوى وحاجته إىل مزيد من الوقت لدراسته

 جتنب جداول االختبار املرهقة للطالت. (4-3)

 .الواحد اليوم يف مادتني من أكثر يف تالالط راختبعدم ا (4-4)

 زبتار  مكان يف تت والشفوية العملية املواد اختبارات متضمنة تت االختبارات وجداول مواعيد تدعلن (5)

 تزويتد  متع  عليهتا  االطتالع  متن  الطتالت  ليتتمكن  كافيتة  مبدة االختبارات فرتة قبل املدرسة يف

 .وأخذ توقيعه على استالمها اجلدول من بصورة طالب كل

 الثتاني  التدور اختبتارات   وكتذلك  (الدراستي  املستوى نهايةاألول ) الدور اختبارات مدةال تقل  (6)

 يتومني  ختالل  نتائجهتا  وتدعلتن  ،املختصتة تنظيمتات أخترى   ؛ ما ي تصدر اجلهات أيام سبعةعن 

   .االختبارات انتهاء من
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 ويف االختبتار  متن  االنتهتاء  بعتد  االختبتارات  أيتام  املدرسة من الطالت مجيع خروج موعد يكون (7)

 .موحد وقت

، ويشتتتجع الطتتتالت علتتتى استتتتثمار متتتا بتتتني   الفرتتتتتني نيختتتروج الطتتتالت متتتن املدرستتتة بتتت  منتتتعيد (8)

 االستذكار واالستعداد الختبار املواد التالية.الفرتتني يف 

 آختر  انصراف حتى االختبارات أيام وا ي ة اإلدارية طيلة تنظم قيادة املدرسة مناوبة املعلمني (9)

 .منزله إىل طالب

 .كاٍف بوقٍت اتاالختبارفرتة  بداية قبلالطالت  خروج مبواعيد األمور أولياءتبلغ املدرسة  (11)

 .الثاني الدور يف يدختربعذر  بعذر أو بدون األول الدور ختبارا عن يتغيب الذي الطالب (11)

 متتواداختبتتار و )للمستتتويات األول والثالتتث واخلتتامس(   الثتتاني التتدور يف الطتتالت اختبتتار يتتتم (12)

 الطالتتب دتتترب حبيتتث اليتتومي احلصتتص جتتدول يف الدراستتة ستتري علتتى التتتأثري دون التعثتتر

احلصتتتتص الدراستتتتية أثنتتتتاء أدائهتتتتم    تستتتتب غيتتتتابهم عتتتتن   وال احلصتتتتص، إلكمتتتتال ويعتتتتود

 .؛ ويف حال تغيبهم عن أيام االختبارات فيحتسب غيابهماالختبارات

 التعلتتتيم إدارات بتتتني للطتتتالتواختبتتتارات متتتواد التعثتتتر  الثتتتاني التتتدور اختبتتتارات حتويتتتل نتتتعمي (13)

 .تعليمية إدارة لكل التابعة املدارس بني وكذلك

 يف يدختتترب ال حبيتتث اخلاصتتة االحتياجتتات يذو متن  الطالتتب اختبتتارات مواعيتتد املدرستتة تتنظم  (14)

 االختبتتار أستت لة علتتى لإلجابتتة املناستتب التتزمن إعطائتته متتع الواحتتد اليتتوم يف متتادة متتن أكثتتر

   .املواد لعدد وفقًا احملددة املواعيد قبل أسبوعًا اختبارهم موعد تقديم وميكن

وتستهم   ،وتستاعدهم علتى فهمهتا    ،كافة تنظيمات االختبار املرتبطة بهتم بتبلغ املدرسة طالبها  (15)

 .احلالية واملستقبلية ما  قق مصلحتهمها وأنها وضعت وفق يف إقناعهم ب

يراعتتتى التأكيتتتد علتتتى وأثنتتتاء االختبتتتار: للطتتتالت تتتتوتر والقلتتتق املمارستتتات التتتيت تستتتبب المنتتتع  (16)

رهبة االختبار وتقديم كافة املعينات واخلتدمات التيت جتعتل فترتات االختبتار وبي اتهتا        ذفيف

ني نتتتائجهم ستتات كافتتة مكتستتبات تعلمهتتم متتن أجتتل حت  آمنتتة ومر تتة للطتتالت؛ تستتهم يف إثبتت  

 املستحقة، دون أن يرتتب على ذلك املزيد من القلق النفسي واالرتباط لدى الطالت.
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متابعة منو وتوثيق عمليات التقويم اليومي واألسبوعي والشهري لسجالت تقويم الطالب نوع من األدوات اليت يستخدمها املعلم 

 .التعلم وتقدمه يومًا بعد يوم

 الفرتة؛ لضمان أن يكون التقويم موثوقًا ومعياريًا كما متثل املصدر املساعد يف رصد الدرجات النهائية اليت ترصد يف تقارير نهاية

 القرآن الكريم كمثال على أنواع السجالت اليت ميكن توظيفها يف متابعة عمليات التقويم، ملادةوالنماذج املرفقة 

 وميكن ملعلمي املواد الدراسية تطوير سجالت ومناذج خاصة مبوادهم تسهم يف متابعة التعلم وتقوميه،

 ويلها إىل سجالت ومناذج إلكرتونية ملزيد من الدقة والتوثيق.كما ميكن حت
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 أواًل: التالوة

 تها.اعن كل خطأ سواء أكان يف بنية الكلمة أم يف حرك درجتان تدحسم( 4 ويم.يقرأ الطالب مخسة أسطر أثناء التق( 2 يقصد بصحة القراءة أن يقرأ الطالب الكلمات القرآنية قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل. ( 5 صحة القراءة

 عن كل خطأ يف التجويد.  درجة حتسم نصف تطبيق التجويد

 يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.( 2 قصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء.( ي5 الرتتيل

 ثانًيا: احلفظ
ستتتتتتم درجتتتتتتة واحتتتتتتدة إذا ي يتتتتتتتذكر الكلمتتتتتتة  ( حت2 يسمع الطالب مخسة أسطر أثناء التقويم.  ( 5

 القرآنية، ونصف درجة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.

عن كل خطأ ستواء أكتان يف    درجة واحدة حتسم( 4

 .حركاتهابنية الكلمة أم يف 

 عن كل خطأ يف التجويد. درجة حتسم نصف( 3

 الطالب على غيابه يف كل حصة دراسية. اسب  ثالًثا: احلضور
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 أواًل: التالوة

 .حركاتهاعن كل خطأ سواء أكان يف بنية الكلمة أم يف  درجتان تدحسم( 4 يقرأ الطالب مخسة أسطر أثناء التقويم.( 2 قصد بصحة القراءة أن يقرأ الطالب الكلمات القرآنية قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل. ( ي5 صحة القراءة

 عن كل خطأ يف التجويد.  درجة حتسم نصف تطبيق التجويد

 يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.( 2 بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء.يقصد ( 5 الرتتيل

 ثانًيا: احلفظ
حتستتتتتتم درجتتتتتتة واحتتتتتتدة إذا ي يتتتتتتتذكر الكلمتتتتتتة  ( 2 يسمع الطالب مخسة أسطر أثناء التقويم.  ( 5

 القرآنية، ونصف درجة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.

عن كل خطأ ستواء أكتان يف    درجة واحدة حتسم( 4

 .حركاتهابنية الكلمة أم يف 

 عن كل خطأ يف التجويد. درجة حتسم نصف( 3

 .خالل املستوى الدراسيعليها  تفظ الطالب بالدرجة اليت حصل  ثالًثا: احلضور
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 جودة احلفظ

 )و( 

 .ي يتذكر الطالب الكلمة القرآنية( حتسم درجتان إذا 5 ( يدسمِّع الطالب مخسة أسطر أثناء التقويم.2 . درجات جلودة احلفظعشر ( 10)( يقوم الطالب يومًيا من 5 اليوميالتسميع 

 درجة واحدة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.  ( حتسم 2

(  حتسم درجة واحدة عن كل خطأ يف القراءة سواء أكان يف بنية 4

 .حركاتهاالكلمة أم يف 

 ةاملراجعة األسبوعي
درجة جلودة احلفظ موزعة على مقطعني لكل مقطع ثالثني ( 30تكون املراجعة األسبوعية يوم اخلميس، ويقوم الطالب فيها من )

 .مخس عشرة درجة (15)

 رتةتقويم الف
درجة موزعة على مقطعني يف سبعني ( 70ما مت حفظه خالل الفرتة على ثالثة أيام، ويقوم فيه الطالب يف األسبوع السابع من )يوزع 

 كل يوم حسبما هو موضح يف اجلدول.

 ( حتسم نصف درجة عن كل خطأ يف التجويد .2 . درجاتمخس ( 5وفرتًيا من )درجات لتطبيق أحكام التجويد أثناء التسميع، ثالو ( 3يومًيا وأسبوعًيا من )يقوم الطالب ( 5 تطبيق التجويد )ج(

 ( يقصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء. 5 الرتتيل )ت(
يف  أربع درجات (4درجات يف اليوم األول والثاني ومن )ثالو ( 3وفرتًيا من )وأسبوعًيا من )درجتني( للرتتيل، ( يقوم الطالب يومًيا 2

 اليوم الثالث.
 ( يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.4

  اسب الطالب على غيابه يف كل حصة دراسية. احلضور
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 جودة احلفظ

 )و( 

 ( حتسم درجتان إذا ي يتذكر الطالب الكلمة القرآنية.5 مخسة أسطر أثناء التقويم. لطالب( يدسمِّع ا2 . درجات جلودة احلفظ عشر (10)مًيا من يو( يقوم الطالب 5 وميالتسميع الي

 ( حتسم درجة واحدة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.  2

(  حتسم درجة واحدة عن كل خطأ يف القراءة سواء أكان يف بنية 4

 .حركاتهاالكلمة أم يف 

 املراجعة األسبوعية
درجة جلودة احلفظ موزعة على مقطعني لكل مقطع ثالثني ( 30ويقوم الطالب فيها من )املراجعة األسبوعية يوم اخلميس، تكون 

 .مخس عشرة درجة (15)

 تقويم الفرتة
درجة موزعة على مقطعني يف سبعني ( 70ويقوم فيه الطالب يف األسبوع السابع من )وزع ما مت حفظه خالل الفرتة على ثالثة أيام، ي

 كل يوم حسبما هو موضح يف اجلدول.

 ( حتسم نصف درجة عن كل خطأ يف التجويد .2 . درجاتمخس ( 5وفرتًيا من )ام التجويد أثناء التسميع، درجات لتطبيق أحكثالو ( 3يقوم الطالب يومًيا وأسبوعًيا من )( 5 تطبيق التجويد )ج(

 ( يقصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء. 5 الرتتيل )ت(
يف أربع درجات ( 4( درجات يف اليوم األول والثاني ومن )4وفرتًيا من )وأسبوعًيا من )درجتني( للرتتيل، يومًيا ( يقوم الطالب 2

 الثالث.اليوم 
 ( يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.4

  اسب الطالب على غيابه يف كل حصة دراسية. احلضور
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 األسبوع السادس األسبوع اخلامس
جمموع درجات 

 األسبوعني

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد
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 جودة احلفظ

 )و( 

 .ي يتذكر الطالب الكلمة القرآنية( حتسم درجتان إذا 5 مخسة أسطر أثناء التقويم. الطالب( يدسمِّع 2 . درجات جلودة احلفظعشر ( 10) يومًيا من( يقوم الطالب 5 اليوميالتسميع 

 درجة واحدة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.  ( حتسم 2

(  حتسم درجة واحدة عن كل خطأ يف القراءة سواء أكان يف بنية 4

 .حركاتهاالكلمة أم يف 

 املراجعة األسبوعية
درجة جلودة احلفظ موزعة على مقطعني لكل مقطع ثالثني ( 30يقوم الطالب فيها من )راجعة األسبوعية يوم اخلميس، وتكون امل

 .مخس عشرة درجة (15)

 تقويم الفرتة
درجة موزعة على مقطعني يف سبعني ( 70ويقوم فيه الطالب يف األسبوع السابع من )وزع ما مت حفظه خالل الفرتة على ثالثة أيام، ي

 كل يوم حسبما هو موضح يف اجلدول.

 .م نصف درجة عن كل خطأ يف التجويد( حتس2 . درجاتمخس ( 5وفرتًيا من )درجات لتطبيق أحكام التجويد أثناء التسميع، ثالو  (3يقوم الطالب يومًيا وأسبوعًيا من )( 5 تطبيق التجويد )ج(

 ( يقصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء. 5 الرتتيل )ت(
أربع  (4درجات يف اليوم األول والثاني ومن )ثالو ( 3فرتًيا من )درجتني( للرتتيل، ويومًيا وأسبوعًيا من )( يقوم الطالب 2

 يف اليوم الثالث. درجات
 ( يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.4

  اسب الطالب على غيابه يف كل حصة دراسية. احلضور



 

  

–

 
 

 الثانية  األوىل  الفرتة هت5341/5341 العام الدراسي  املستوى الدراسي  الطالبيةالفصل/اجملموعة 

 

 اسم الطالب/الطالبة م

 جماميع درجات األسابيع األسبوع السابع )تقويم الفرتة(
 جمموع األسابيع

 املعدل

 احلضور ( 7بالقسمة على ) 
 الدرجة

 النهائية
 السابع اخلامس والسادس الثالث والرابع األول والثاني الثالثاء االثنني األحد
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 جودة احلفظ

 )و( 

 ( حتسم درجتان إذا ي يتذكر الطالب الكلمة القرآنية.5 مخسة أسطر أثناء التقويم. الطالب( يدسمِّع 2 درجات جلودة احلفظ.  عشر (10( يقوم الطالب يومًيا من )5 التسميع اليومي

 ( حتسم درجة واحدة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.  2

(  حتسم درجة واحدة عن كل خطأ يف القراءة سواء أكان يف بنية 4

 .حركاتهاالكلمة أم يف 

 املراجعة األسبوعية
درجة جلودة احلفظ موزعة على مقطعني لكل مقطع ثالثني ( 30يقوم الطالب فيها من )اخلميس، وراجعة األسبوعية يوم تكون امل

 .مخس عشرة درجة (15)

 تقويم الفرتة
درجة موزعة على مقطعني يف سبعني ( 70يوزع ما مت حفظه خالل الفرتة على ثالثة أيام، ويقوم فيه الطالب يف األسبوع السابع من )

 موضح يف اجلدول.كل يوم حسبما هو 

 ( حتسم نصف درجة عن كل خطأ يف التجويد .2 . درجاتمخس ( 5وفرتًيا من )ق أحكام التجويد أثناء التسميع، درجات لتطبيثالو ( 3يومًيا وأسبوعًيا من )يقوم الطالب ( 5 تطبيق التجويد )ج(

 ( يقصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحدْسن األداء. 5 الرتتيل )ت(
أربع ( 4درجات يف اليوم األول والثاني ومن )ثالو ( 3وفرتًيا من )وأسبوعًيا من )درجتني( للرتتيل، ( يقوم الطالب يومًيا 2

 يف اليوم الثالث.درجات 
 ( يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.4

  اسب الطالب على غيابه يف كل حصة دراسية. احلضور
 



 

  

–

 

 هت534/     534 العام الدراسي  املستوى الدراسي  الفصل/اجملموعة الطالبية
 

 اسم الطالب م

 احلضور
 (مقطعني يف كل جزء من املقررب يف  الطالربدتمقاطع احلفظ )

 اجملموع
 اجلزء )                ( اجلزء )                ( اجلزء )                ( اجلزء )                ( اجلزء )                 (

5 
 ترتيل جتويد احلفظ ترتيل جتويد احلفظ ترتيل جتويد احلفظ ترتيل جتويد احلفظ ترتيل جتويد احلفظ

100 
7 7 3 2 7 7 3 2 7 7 3 2 7 7 3 2 7 7 3 2 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

 يسمع الطالب مخسة أسطر يف كل مقطع أثناء التقويم. ( 5 جودة احلفظ
حتسم درجة واحدة إذا ي يتذكر الطالب الكلمة ( 2

 القرآنية، ونصف درجة إذا تذكرها مبساعدة املعلم.

حتسم درجة واحدة عن كل خطأ سواء أكان يف لفظ ( 4

 . حركاتهاالكلمة أم يف 

 حتسم نصف درجة عن كل خطأ يف التجويد. تطبيق التجويد

 يدقدِّر املعلم الدرجة املستحقة للطالب يف الرتتيل.( 2 قصد بالرتتيل: التمهل والتبيني وحسن األداء. ( ي5 الرتتيل

 خالل املستوى الدراسي.عليها  تفظ الطالب بالدرجة اليت حصل  احلضور
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