
وكالة المناهج والبرامج التربوية

والقـواعـد  التفسـيرية  المذكـرة 
الطالب تقويم  التنفيذيةلالئحـة 

إعداد
وكالة المناهج والبرامج التربوية
اإلدارة العامة للتقويم وجودة التعليم

عام 1438هـ

المملكـة العربيـة السـعــوديـة
الريــاض، وزارة الـتـعــليم 11148

مكتب 9222 805 11 966+



1



المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية2
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

جدول المحتويات00



3 المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

مقدمة

أواًل: المذكرة التفسيرية 

التقويم في المرحلة االبتدائية

التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية

االنتساب

التقدير العام

األحـكـام الـعـامـة

ثانيًا: القواعد التنفيذية

|00|

|01|

|02|

|03|

|04|

|05|

|06|

|07|



المـقـدمــة01



5 المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

�سعت وز�رة �لتعليم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إلى �إيجاد نظام تقومي �سامل تتكامل �أ�ساليبه، و�أدو�ته، و�آليات تطبيقه 
مبا يحقق �أهد�ف �لعملية �لتعليمية �ملتمثلة يف بناء �سخ�سية �ملتعلم بناًء متكاماًل، ومتو�زًنا، ليكون قادًر� على �لتفكري 

�خلالق، و�لأد�ء �ملبدع، متمكنًا من مو�كبة متغري�ت ع�سره، وتلبية متطلباته، ومو�جهة حتدياته.

وقد �أ�سهمت تلك �لتطور�ت يف جمايل �ملناهج و�لتقومي يف جعل �لعملية �لتعليمية بعنا�سرها �لثالثة: �لتعلم، و�لتدري�س، 
و�لتقومي �أكرث تر�بًطا وتكاماًل، وفر�ست �حلاجة �إلى �أ�ساليب تدري�سية وتقوميية غري تقليدية، وتوفري بيئة د�عمة للتعلم 
يتاح فيها للطالب عمٌل ون�ساٌط فاعٌل، فه� فاعل يف بناء معارفه، وم�سارٌك يف عملية تعلمه، ومتحمٌل مل�س�ؤولية اإدارة تعلمه، 

وقادر على توظيف معارفه وخرب�ته �ل�سابقة يف مو�قف حقيقية؛ ولتحقيق تلك �لأهد�ف يجب �أن:

ُتربط حمكات �لتقومي باأهد�ف �لتعليم. 		
يتو�زن �لتقومي يف تناوله لالأغر��س �لثالثة )تقومي �لتعليم، تقومي للتعلم، و�لتقومي كعملية تعلم(. 		

يقدم �لتقومي و�سًفا و��سًحا لأد�ء �لطالب. 		
يكون �لتقومي متو�ئًما مع طر�ئق �لتدري�س. 			

يقدم معلومات دقيقة ذ�ت معنى و دللت و��سحة.  		

ويعد �لتقومي عن�سًر� �أ�سا�سًيا من عنا�سر �ملنهج �لتعليمي، وهو �أحد مرتكز�ت تطوير �لتعليم، �إذ �أن نتائجه هي �لأ�سا�س 
يف �أهد�ف �ملنهج �لتعليمي وحمتو�ه وطر�ئق تدري�سه.

�أدو�ته، و�ل�ستفادة من نتائجه لكي  �إيالء �لتقومي عناية خا�سة من حيث �لتخطيط له، و�إعد�د  ومن هنا فاإنه لبد من 
يتمكن �ملعلم و�ملتعلم من �لتعرف على مدى حتقق �لأهد�ف.

فاإن كان تق�مي النتائج يف بع�ض املهن اأمًرا حم�رًيا بالغ الأهمية و�سرًطا للنجاح والفاعلية، فاإنه يف عمل املعلم اأكرث اأهمية 
لأن ر�سالة �ملعلم هي �لأ�سمى وتاأثريه هو �لأقوى من �أجل ذلك: تعد �لختبار�ت �ملدر�سية من �أهم �أدو�ت تقومي �لطالب 
و�أكرثها �سيوًعا و��ستخد�ًما ، فاملعلم يطبقها وياأمل �أن يتعرف من خاللها على جناحه يف عمله، وعلى جدوى �لأ�ساليب 
و�لطر�ئق �لتي ي�ستخدمها، �إل �أن هذ� �لهدف �لأ�سا�س من �لختبار�ت ل يحظى بالأولوية يف �لغالب حيث حتول �لرتكيز 
اإلى عدم  ي�ؤدي  وهذا  ناجحني،  ناجحني وغري  اإلى  العام  نهاية  الطالب يف  ت�سنيف  يت�سمن يف  اأهمية،  اأقل  على هدف 
�لرتكيز على �لأولويات يف �لتعليم، وتركيز �لهتمام على �لتدري�س من �أجل �لختبار من قبل �ملعلم، وتركيز �لطالب يف 
التعّلم من اأجل الختبار اأي�سا. و بالتايل �سي�ؤدي اإلى ت�جيه التعليم وجهة ل تتنا�سب مع الأهداف ال�سامية التي تق�م عليها 

�سيا�سة �لتعليم يف �ململكة من تربية �لذ�ت ، وغر�س �لقيم ، وتنمية �لتفكري.

�إن �لختبار و�سيلة متكن �لقائمني على �لتعليم من �لتعرف على مدى حتقق �لأهد�ف �لتعليمية، كما �أنه �أد�ة رئي�سة من 
�ملعلم �جلهد و�لوقت  �إذ� بذل  �إل  �أن يكون كذلك  �أن يكون دقيًقا خالًيا من �خلطاأ، ول ميكن  �لقيا�س لذ� ينبغي  �أدو�ت 
�لكافيني لإعد�ده، و�لتخطيط لتطبيقه، و��ستخر�ج نتائجه، وحتليلها، و�ل�ستفادة منها.  ولإعد�د �لختبار�ت مو��سفات 

فنية و�سمات  مميزة و�أ�ساليب علمية و�إجر�ء�ت نظامية يتوقع �أن تكون جميعها جزًء� من ثقافة �ملعلم و خرب�ته.

وقد ركزت لئحة تقومي �لطالب على �أهمية �أدو�ت �لتقومي، و�لقر�ر�ت �ملرتتبة عليها، ووجهت �إلى �سرورة تطوير �أ�ساليب 
اإعدادها، وت�سحيحها، وحتليل نتائجها، كما ن�هت ب�سرورة ت�فري الأ�ساليب الرتب�ية لتطبيقها على الطالب حتى ل تك�ن 
م�سدر قلق ورهبة، ول توؤدي �إلى �إحد�ث تاأثري�ت �سلبية تقلل من �لأثر �لرتبوي �لإيجابي �لذي يجب �أن حتدثه �ملدر�سة 
يف عقل �لطالب، و�سلوكه، و�أخالقه. ومع هذ� فاإنه ل يتوقع من تنظيمات �لالئحة حتقيق هذ� �لهدف لأن ذلك مرهون 

بالتطبيق �لفعلي يف �ملدر�سة.

وهكذ� فاإن تقومي �لطالب مهمة لي�ست ي�سرية، ويجب �أن توؤخذ ماأخًذ� جدًيا ، و�أن تبذل فيها �أق�سى �جلهود لأن يف جناحها 
طماأنة للمعلم على �سحة �لقر�ر�ت �لتي يتخذها بحق �لطالب وعلى حتقيقه لالأهد�ف �لتعليمية وبالتايل جناحه يف عمله.

و�هلل �ملوفق.
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تهدف لئحة تقومي �لطالب �ل�سادرة مبوجب �ملو�فقة �ل�سامية �لكرمية خلادم �حلرمني �ل�سريفني رئي�س �للجنة �لعليا 
رقم:   �لتعليم  ل�سيا�سة  �لعليا  �للجنة  قر�ر  على  هـ   1435/11/5 و�لتاريخ:    «  45397«  : �لرقم  ذ�ت  �لتعليم  ل�سيا�سة 
»351806569 » وتاريخ: 1435/10/16هـ �إلى تطوير ممار�سات �أكرث دقة و مو�سوعية ملفهوم �لتقومي ومتطلباته ب�سفته 
عن�سًر� من �أهم عنا�سر �ملنهج �لتعليمي،  موؤكدة على �أهمية توفري �ملعلومات �لالزمة مل�ساعدة �ملتعلم يف حتقيق �لأ�س�س، 
و�لغايات، و�لأهد�ف �لتي ن�ست عليها �سيا�سة �لتعليم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وقد ��ستملت �لالئحة على ثالث ع�سرة 
مادة، ت�سمنت املادة »الأولى«   منها تعريفات اإجرائية لبع�ض امل�سطلحات امل�ستخدمة يف الالئحة، كما حددت املادة » 

الثانية« اأهداف الالئحة.                                                              

�أفردت  وقد   ، خالًقا  تربوًيا  تعاماًل  �لختبار�ت  وبخا�سة  �لطالب  تقومي  �أدو�ت  مع  �لتعامل  �أهمية  على  �لالئحة  وتوؤكد 
لذلك املادة »الثالثة« اخلا�ســـة باإي�ساح معايري عامة يف تق�مي الطالب تت�سق مع اأحدث الت�جهات ملبادئ التعلم والتدري�ض 
والتق�مي وتتكامل معها؛ ويبلغ عددها )18( معياًر� ، ومتثل �أ�س�ًسا يتم �لتقيد بها للحكم على �أد�ء �لطالب يف �سوء �أد�ئهم 
الفعلي، وهي م�حدة لكل املتعلمني بغ�ض النظر عن خلفياتهم وخ�سائ�سهم، وهذا يحقق مبداأين مهمني من مبادئ التعلم 

هما �لتميز و�مل�ساو�ة.

�إن �إعد�د خطط �لتقومي و�إجر�ء�ت تنفيذها، و�سهولة �لو�سول �إلى نتائجه و�حلفاظ على �ل�سرية و�خل�سو�سية و�حرت�م 
�إن�سانية �لطالب وحفظ حقوقه من �أهم ما �أكدت عليه  �ملادة �لثالثة ، كما �أكدت على حتقيق �جلودة و�إنتاج متعلمني مدى 

�حلياة، وذلك بتدريب �ملعلمني يف بناء و��ستخد�م �أدو�ت �لتقومي و�ل�ستفادة من نتائجه.

وت�سري املادة »الرابعة«  )الفقرة 2( �إلى �أن تنظيمات �لالئحة تنطبق على جميع �ملو�د �لدر��سية با�ستـثـنـاء �ملــو�د �لدر��سية 
�لتي ترى وز�رة �لتعليم �سرورة �إيجاد تنظيم خا�س لتقوميها ) �نظر �لقو�عد �لتنفيذية (.

ف�سلني  �إلى  �لدر��سي  �لـعـام  تق�سـيم  من  به  معمول  هو  “�لر�بعة” عما  �ملادة  من   )3( �لفقرة  يف  ورد  ما  يخالف  ومل 
ُيراعى فيه ترابط املحت�ى، وال�قت املتاح، وذلك يف  درا�سيني؛ ي�زع بينهما مقرر املادة الدرا�سية ب�سكل مت�ازن  حيث 
املرحلتني البتدائية واملت��سطة اإل اأن )ب( من نف�ض الفقرة تقت�سي اأن ُيراعى يف ت�زيع مقرر املادة يف املرحلة البتدائية 
ا - �سريد  ما تتطلبه �ملعايري �لأ�سا�سية من وقت لتعلمها؛ وذلك لأن �لالئحة قد �أفردت لهذه �ملرحلة نظاًما تقوميًيا خا�سً
�حلديث عنه يف �ملادة �خلام�سة-و�أتاحت �لفقرة )4(من �ملادة “�لر�بعة”  لل�زارة اإمكانية ا�ستثناء بع�ض امل�اد الدرا�سية 

مما ورد يف �لفقرة )3( بحيث تكون در��سة �ملنهج متكاماًل خالل ف�سل در��سي و�حد.

التقويم في المرحلة االبتدائية:

تقت�سي املادة اخلام�سة اأن يك�ن تق�مي حت�سيل الطالب يف املرحلة البتدائية خمتلًفا عنه يف بقية مراحل التعليم العام، 
و�عتربت �لالئحة تلك �ملرحلة قاعدة �أ�سا�سية �نطالًقا من حقيقة �أن �لطالب يف بد�ية �لتحاقه بالتعليم يحتاج �إلى رعاية 
توؤثر  �أن  خا�سة يتم من خاللها �لك�سف عن قدر�ته، و�لتعرف على ما قد يعرت�سه من �سعوبات نف�سية ودر��سية ميكن 
عليه طيلة �سنو�ت �لتعليم �لعام. ومن �أهم �ل�سعوبات و�لعو�ئق �لتي تو�جه �لتقومي يف �ملرحلة �لبتد�ئية هو تبني ��ساليب 
�لتدري�س �لتي تعتمد على �لتلقني، وتركز فقط على تذكر �ملعلومات وترديدها دون فهم حقيقي ملعانيها ودللتها �لمر �لذي 

يوؤدي �لى عدم �لرتكيز على �جلو�نب �لأ�سا�سية من مهار�ت ومعارف وخرب�ت.

ولالإ�سهام يف حل هذه امل�سكالت، ت�سمنت املادة اخلام�سة من الالئحة عدًدا من الأ�س�ض للتعامل مع تق�مي الطالب يف 
�ملرحلة �لبتد�ئية ت�ستمل على:

�لرتكيز على �إك�ساب �لطالب �ملهار�ت، و�ملعارف، و�خلرب�ت �لأ�سا�سية يف كل مادة در��سية.  )1

�تباع �أ�ساليب تدري�سية توؤدي �إلى جت�سيد �لفهم �حلقيقي ملحتوى �ملادة �لدر��سية.  )2
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�أو  �ملهارة  من  �لطالب  �لتاأكد من متكن  فيه  يتم  �لذي  �لأد�ء  تقومي  �أ�سلوب  باعتماد  �لتطبيقي  باجلانب  �لعناية   )3
�ملعرفة.

�ل�سعور  �لدر��سية مثل:  �لتي قد يتعر�س لها �لطالب، وت�سبح مرتبطة بتجربتهم  �ل�سلبية  �لنف�سية  �لآثار  جتنب   )4
بالقلق و�خلوف �أو �لناجتة عن �لرتكيز على �لتناف�س و�ل�سعور باأن درجات �أدو�ت �لتقومي هي �لهدف من �لتعليم.

غر�س �لعاد�ت و�ملو�قف �لإيجابية يف نفو�س �لطالب جتاه �لتعليم.  )5

اإيجاد احلافز الإيجابي للنجاح والتقدم، بحيث يك�ن الدافع للتعلم والذهاب اإلى املدر�سة ه� الرغبة يف النجاح   )6
ولي�س �خلوف من �لف�سل.

�إ�سر�ك ويل �أمر �لطالب يف �لتقومي؛ وذلك بتزويده مبعلومات عن �ل�سعوبات �لتي تعرت�س �بنه، ودوره يف �لتغلب   )7
عليها.

�كت�ساف �لطالب ذوي �لحتياجات �لرتبوية �خلا�سة مبكًر� – ك�سعوبات �لتعلم – و�لعمل على توجيههم، و�لتعامل   )8
معهم بطريقة تربوية �سحيحة.

�لتعرف على ��ستعد�د�ت �لطالب �ملوهوبني وتوجيههم نحو �لرب�مج �ملتخ�س�سة.  )9

غري �أن �لرتكيز على هذه �لأ�س�س يف تقومي طالب �ملرحلة �لبتد�ئية ل يعني عدم ��ستخد�م �لختبار�ت؛ فهي تظل �أد�ة جيدة من 
�ملتعلقة  و�لن�ساطات  بالتدريبات  و�لقيام  �لدرو�س،  �ملعلم، و�مل�ساركة يف  بالأدو�ت �لأخرى مثل مالحظة  ت�ستكمل  �لتقومي  �أدو�ت 
باملادة �لدر��سية. فالختبار�ت وغريها من �أدو�ت �لتقومي يف هذه �ملرحلة مثل �لو�جبات �ملنزلية، و�لتمارين �ل�سفية، وملحوظات 
�ملعلمني تركز على �ملهار�ت و�خلرب�ت و�ملعارف �لأ�سا�سية �لتي يتوجب على �لطالب �كت�سابها يف هذه �ملرحلة ويكون ��ستخد�مها 

م�ستمًر� طو�ل �لعام.

كما �أن �ملعلم يف هذه �ملرحلة ُمطالب بتدري�س جميع مفرد�ت �ملادة �لدر��سية �ملقررة.

وكما ت�سري مقدمة » �ملادة �خلام�سة » فاإن معيار �حلكم على م�ستوى �لطالب لي�س جمموع �لدرجات �لتي ح�سل عليها يف �ختبار 
ِقبل وز�رة �لتعليم  �إملامه باملعايري �لتي �سيتم حتديدها يف قو�ئم �ساملة ملفرد�ت �ملنهج من  �أو حتريري، و�إمنا هو مدى  �سفهي 

و�إتاحتها للمعلم.

ُعنيت �ملادة �خلام�سة �لفقرة )1( ��ستمر�رية عملية �لتقومي باأ�ساليب متنوعة بحيث يدون �ملعلم ملحوظاته ب�سفة  	
احلقيقي  امل�ست�ى  حتديد  ي�سمن  مبا  املعتمدة  املعايري  اكت�ساب  يف  وتقدمه  الطالب  اأداء  م�ست�ى  ح�ل  م�ستمرة 

للطالب وتوجيهه للم�سار �ملنا�سب له.

�كدت �لفقرة )2( باأن تبنى �أدو�ت �لتقومي ُت�سحح وفق �لتقومي �ملحكي �ملرجع. 	

�هتمت �ملادة �خلام�سة �لفقرة )3( بتوظيف �أدو�ت متنوعة يف عمليات �لتقومي مبا يت�سق مع طبيعة �ملرحلة �لعمرية  	
للطالب وطبيعة �ملادة �لدر��سية مثل �لختبار�ت �لق�سرية باأنو�عها، و �ملالحظة �ملنظمة للمعلم، و�مل�ساركة، و�لأد�ء 
�لتعلم  خرب�ت  توفري  �أهمية  و  �لدر��سية،  باملادة  �ملتعلقة  �ملنزلية  و�لو�جبات  �لتعليمية،  و�مل�سروعات   ، �لعملي، 
�حلقيقي يف مو�قف تعليمية فعلية وهادفة، تاأتي يف �سياق �لعملية �لتعليمية �لتعلمية وتقع يف �أطر طبيعية متنوعة 
وحمفزة لإظهار قدر�ت �لطالب ومهار�ته، وتكون معززة لثقته بنف�سه وتقديره لذ�ته، على �أن ي�ستند �لتقومي على 
حمكات مرتبطة بنتاجات �لتعلم ) كفايات، مهار�ت ... ( �لتي تتنا�سب مع طبيعة �لأهد�ف، وخمرجات �لتعلم 

�مل�ستهدفة باملناهج �لدر��سية.
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ُعنيت �ملادة �خلام�سة �لفقرة )4( بالهتمام بالتو�زن يف توظيف نتائج كًل من �لتقومي �لبنائي و�لتقومي �خلتامي،  	
وذلك لدور �لتقومي �لبنائي يف تاأكيد �مل�ساركة �لإيجابية للمتعلم وم�ساركته يف حتمل م�سوؤولية تطوير �أد�ئه وحتقيق 
�مل�ستوى �ملن�سود من �لإتقان؛ فالطالب �أ�سا�س عملية �لتقومي وهدفها  ؛ كما عنيت �ملادة �خلام�سة بدور �لتقومي 
�خلتامي يف �إ�سد�ر �حلكم على نتائج تعلم �لطالب يف �سوء �لبناء على جمموعة من �ل�سو�هد �لتي تت�سم بال�سدق 

و�ملوثوقية.

وت�سري �ملادة �خلام�سة �لفقرة )5( �إلى �إعادة توزيع م�ستوى �إتقان �لطالب �إلى ثالثة م�ستويات لالإتقان وم�ستوى  	
لعدم �لإتقان) �نظر �لقاعدة �لأولى من �لقو�عد �لتنفيذية(.

�إلى حتري �لدقة و�ملو�سوعية يف ر�سد نتائج �لطالب بحيث ل تقل عن  	 وت�سري �لفقرة )6( من �ملادة �خلام�سة 
مرتني خالل �لف�سل �لدر��سي و�أن تكون موثقة ب�سو�هد و�أدلة على م�ستو�ه �لدر��سي.

وتوؤكد �لفقرة )7( من �ملادة �خلام�سة �أن �حلكم بانتقال �لطالب من �سف �إلى �سف �أعلى باإتقانه 75% من معايري  	
كل مادة على �أحد م�ستويات �لإتقان �لثالثة، على �أن تكون جميع معايري �حلد �لأدنى من �سمنها، و�ملق�سود باحلد 
�لأدنى »جمموعة من �ملعايري �لتي متثل بدورها �لأ�سا�س يف �لتمكن من �ملعايري �لالحقة من خالل �عتماد نتائج 

التق�مي التك�يني امل�ستمر«. 

          وملزيد من الإي�ساح ن�رد مثاًل لقائمة املعايري يف:« لغتي » يف ال�سف الأول البتدائي على النح� التايل:

احلد الأدنىاملعايريالرتميز

*نطق �حلروف �لتي در�سها باأ�سو�تها �لق�سرية و �لطويلة و �ل�ساكنة نطقا �سليمًا.1/4/1
*ير�سم �حلروف �لتي در�سها ر�سمًا �سحيحًا باأ�سكالها وحركاتها �ملختلفة.2/4/1
*ي�سمي �حلروف �لهجائية �لتي در�سها.3/4/1
يعرب �سفهيًا عن �أحد�ث ق�سة م�سورة.4/4/1

ي�سمي �حلركات �لق�سرية و �لطويلة.5/4/1

ي�ستنتج �ملعنى �لعام للن�س �مل�سموع.6/4/1

ي�ستظهر �ستة �أبيات من �لأنا�سيد �لق�سرية.7/4/1

يجيب عن �أ�سئلة تذكرية حول �لن�س �ملقروء.8/4/1

يعلق على �سورة من حميطه.9/4/1

*يكتب �حلروف �لهجائية �لتي در�سها يف �أ�سكالها �ملختلفة من �لذ�كرة �لقريبة.10/4/1
*يكتب �حلروف �لهجائية �لتي در�سها يف �أ�سكالها �ملختلفة من �لذ�كرة �لبعيدة.11/4/1
يربط �لأ�سماء �مل�سموعة بال�سور.12/4/1

*يكتب كلمات �سبق له در��سة حروفها جميعها مع �حلركة �لق�سرية و�لطويلة من �لذ�كرة �لقريبة.13/4/1
يوزع نظره على �مل�ستمعني.14/4/1

ي�سف م�ساهد�ته �ليومية يف حدود ع�سر كلمات.15/4/1
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احلد الأدنىاملعايريالرتميز

*ين�سخ كلمات فيها ظو�هر لغوية )تاء مربوطة، ومفتوحة، �أل �ل�سم�سية و �أل �لقمرية(.16/4/1
ي�سوغ �أ�سئلة تذكرية عما ��ستمع �إليه.17/4/1

يبدي ر�أيه ويناق�س يف مو�سوع ينا�سب �سنه يف جملة و�حدة.18/4/1

ي�سف �ل�سخ�سيات و�لأحد�ث فيما ��ستمع �إليه )�سخ�سيات رئي�سة، �سخ�سيات ثانوية،�إلخ...(19/4/1

*يقر�أ كلمات ب�سرية )هذ� . هذه(.20/4/1
يحكي حكاية ق�سرية ��ستمع �إليها مر�عيًا ت�سل�سل �أحد�ثها وتر�بطها.21/4/1

*ين�سخ جماًل يف حدود كلمتني �أو ثالث كلمات.22/4/1
ي�ستنتج �ملعنى �لعام للمقروء.23/4/1

*يكتب كلمات فيها ظو�هر لغوية در�سها من �لذ�كرة �لقريبة.24/4/1
يقر�أ جماًل ومقاطع قر�ءة م�سرت�سلة.25/4/1

*يحلل �جلمل �إلى كلمات، وحتليل �لكلمات �إلى مقاطع، وحتليل �ملقاطع �إلى �أ�سو�ت.26/4/1
*يكتب جماًل من �لذ�كرة �لقريبة.27/4/1
*يكتب جماًل من �لذ�كرة �لبعيدة.28/4/1
*يقر�أ ن�سًا م�سكوًل عدد كلماته من)20-40 كلمة(.29/4/1
يكت�سف دللة �لكلمات �جلديدة من خالل �لرت�دف.30/4/1

*يكتب كلمات ب�سرية )هذ� . هذه( من �لذ�كرة �لقريبة و�لبعيدة.31/4/1
يت�قع م�سم�ن الن�ض من العن�ان اأو ال�س�ر امل�ساحبة له.32/4/1

ير�سم عالمات �لرتقيم )�لنقطة ،�لفا�سلة، عالمة �ل�ستفهام(.33/4/1

يرتب كلمات لبناء جملة مفيدة.34/4/1

يرتب جماًل لبناء ن�س مرت�بط.35/4/1

ميالأ بطاقة تعريف بنف�سه تت�سمن ا�سمه الثالثي ومدر�سته، و ف�سله.36/4/1

من  �ملمكنة  �لتقومي  �أدو�ت  و�لتاأكد من خالل  �لدر��سي،  �لعام  �أثناء  �لقائمة  هذه  تدري�س جميع حمتويات  �ملعلم  من  و�ملطلوب 
�كت�ساب �لطالب جلميع هذه �ملعايري، و�لتو��سل مع �أ�سرهم للتعاون يف �سبيل حل ما يعرت�سهم من �سعوبات من خالل تقارير 
مف�سلة عن كل منهم. ويف نهاية العام ولغر�ض احلكم على جناح الطالب اأو عدم اجتيازه يتم التاأكد من متكنه من معايري احلد 

�لأدنى؛ حيث يتقرر جناحه �إذ� �كت�سب جميع معايري �حلد �لأدنى؛ ويتقرر بقاوؤه �إذ� �أظهر عدم �كت�سابه لو�حدة منها �أو �أكرث.

�لتي  و�ل�سعوبات  �ملختلفة  �لدر��سية  �ملو�د  يف  منه  مطلوب  هو  ما  �كت�ساب  يف  تقدمه  مدى  على  �لطالب  �أ�سرة  �طالع  ولأهمية 
يو�جهها، �أعدت وز�رة �لتعليم �سجاًل ُيدون �ملعلم فيه خال�سة ملحوظاته على �لطالب ) �سجل متابعة تقومي �لطالب ( بو�قع “ �أربع 
فرت�ت يف �لعام �لدر��سي “ ويطلع ويل �أمر �لطالب عليه بهدف �إيجاد �آلية للتعاون بني �لأ�سرة و�ملدر�سة يف ر�سد م�سرية �لطالب، 
وحل ما قد يعرت�سه من �سعوبات �أوًل باأول بحيث يكون قر�ر �نتقاله �إلى �سف �أعلى، �أو بقائه يف �سفه يف نهاية �لعام مبنًيا على 



11 المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

جهود متو��سلة، ومتابعة دقيقة طيلة �لعام.

وحيث اإن بع�ض الطالب لن يتمكن�ا يف نهاية العام من النتقال اإلى ال�سف التايل، فاإنه - كما ورد يف املادة )8( - لن يكون 
هناك »اختبار دور ثان« وذلك لأن الطالب يف هذه املرحلة ل يدرك�ن متطلبات اختبار الدور الثاين من ال�ستذكار واإعادة التعلم 
وال�ستعداد لالختبار ، واكت�ساب بع�ض املهارات وتنمية امل�اهب، والتي ل يجدون ال�قت لكت�سابها اأثناء العام الدرا�سي. واإ�سافة 
�إلى ذلك فاإنه يتوقع �أن �جلهود �لتي ميكن بذلها لتعليم �لطالب و�إك�سابه ما هو مقرر عليه يجب �أن تكون قد ��ستنفدت خالل �لعام 

�لدر��سي من خالل �لتقومي �مل�ستمر. 

ولعالج حالت الطالب الذين لن يتمكن�ا من النتقال اإلى ال�سف التايل يف نهاية العام، تت�لى جلنة الت�جيه والإر�ساد امل�سكّلة 
يف �ملدر�سة وفًقا للفقرة )8( من �ملادة �خلام�سة متابعة م�ستوى تقومي �لطالب من بد�ية �لعام �لدر��سي �إلى نهايته، ويتعني يف 
�حلالت �لتي يكون �سبب عدم �نتقال �لطالب �إلى �ل�سف �لأعلى هو وجود �إعاقة من نوع معني بحيث تقوم �ملدر�سة بالبحث عن 

و�سيلة مل�ساعدته كاأن يتم حتويله �إلى بر�مج �لرتبية �خلا�سة لال�ستفادة من طر�ئقها �لتعليمية وخدماتها �مل�ساندة.

وقد �أعدت وز�رة �لتعليم تعليمات حول �للجنة �مل�سار �إليها و�أ�سلوب عملها فيما يتعلق بالطالب �ملعنيني بالفقرة )8( من �ملادة 
�خلام�سة.

ونظًر� لالأهمية �لق�سوى لتكامل طريقة �لتدري�س مع �أ�سلوب �لتقومي، فاإن �لالئحة ت�سري �إلى �أهمية ��ستخد�م �أ�ساليب �لتدري�س 
�ملبنية على مر�عاة �لفروق �لفردية بني �لطالب.

التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

�ض لكل مادة درا�سية دون  اأو�سحت املادة ال�ساد�سة اأ�سل�ب تق�مي التح�سيل الدرا�سي للطالب يف املرحلة املت��سطة ، حيث ُخ�سّ
��ستثناء » مئة درجة » بو�قع خم�سني درجة لكل ف�سل در��سي ، �أما �ملرحلة �لثانوية فُخ�س�س لكل مادة در��سية يف كل م�ستوى 

در��سي » مئة درجة ».

النجاح في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

�أ�سارت �ملادة �ل�سابعة يف �لبد�ية باأن �لوز�رة حتدد �لنهاية �ل�سغرى يف �ملادة �لدر��سية.

أواًل: المرحلة المتوسطة

ت�سمنت املادة ال�سابعة الفقرة )1( كيفية جناح الطالب يف املادة الدرا�سية حيث ا�سرتطت ن�سبة »20% » من درجة �ختبار �لف�سل 
�لدر��سي �لثاين. 

 و�لفقرة )2( ت�سمنت جناح الطالب من �سفه اإلى ال�سف الذي يليه ابتداًء من ال�سف الأول مت��سط، حيث يتم جمع مك�نات 
�لدرجة �لنهائية للمادة �لدر��سية بعد �ختبار نهاية �لف�سل �لدر��سي �لثاين، ومن ثم يتقرر جناحه �إذ� ح�سل على درجة �لنهاية 
�ملدر�سة  ومديرة  �ملدر�سة  ومدير  و�ملعلمات  �ملعلمني  �لتعليمية من  �لأ�سرة  و على  �لدر��سية.  �ملو�د  �لأقل يف جمع  �ل�سغرى على 

وامل�سرفني الرتب�يني وامل�سرفات الرتب�يات ت�عية الطالب والطالبات باأهمية ح�س�ر اختبار نهاية الف�سل الدرا�سي الأول.
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جدول تو�سيحي لبع�ض احلالت يف املرحلة املتو�سطة

لة
حلا

ا

دة
املا

اأعمال 
ال�سنة 

ف1

اختبار 
نهاية 

وعف1
جم

اأعمال امل
ال�سنة 

ف2

اختبار 
نهاية 

وعف2
جم

امل

لي
لك

ع ا
مو

ج
امل

النتيجة

جميع �ملو�د ماعد� مو�د �لرتبية �لإ�سالمية و�للغة �لعربية�لأولى

2020402052565
ح�سوله  لعدم  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  يف  مكمل  �لطالب 

على ن�سبة 20% يف �ختبار نهاية �لف�سل �لثاين.

105152082843�لثانية
�لطالب ناجح لتحقيقه �ل�سرطني »�لنهاية �ل�سغرى و ن�سبة 

20% يف �ختبار �لف�سل �لثاين ».

710171071734�لثالثة
�لنهاية  على  ح�سوله  لعدم  �لف�سلني  يف  مكمل  �لطالب 

�ل�سغرى فيهما.

1010201061636�لر�بعة

ح�سوله  لعدم  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  يف  مكمل  �لطالب 
على �لنهاية �ل�سغرى يف �ملجموع �لكلي.

مو�د �لرتبية �لإ�سالمية �أو �للغة �لعربية

2030502052575
ح�سوله  لعدم  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  يف  مكمل  �لطالب 

على ن�سبة 20% يف �ختبار نهاية �لف�سل �لثاين.

2030502062676
�لطالب ناجح لتحقيقه �ل�سرطني »�لنهاية �ل�سغرى و ن�سبة 

20% يف �ختبار �لف�سل �لثاين ».

10102012122444�ل�سابعة

�لنهاية  على  ح�سوله  لعدم  �لف�سلني  يف  مكمل  �لطالب 
�ل�سغرى فيهما.
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ثانيًا: المرحلة الثانوية03
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نظام املقررات: اأ( 

ُيعد الطالب ناجًحا يف املادة الدرا�سية اإذا ح�سل على النهاية ال�سغرى، ول ي�سرتط ح�س�له على ن�سبة »20% » من درجة 
�لختبار �لنهائي للمادة �لدر��سية.

ب( النظام الف�سلي:

ُيعد �لطالب ناجًحا يف �ملادة �لدر��سية: �إذ� ح�سل على درجة �لنهاية �ل�سغرى للمادة، �سريطة ح�سوله على   .1  
ن�سبة » 20% » على �لأقل من درجة �لختبار �لنهائي للمادة.

ُيعد �لطالب ناجًحا يف �مل�ستوى �لدر��سي: �إذ� ح�سل على درجة �لنهاية �ل�سغرى على �لأقل يف جميع �ملو�د   .2  
�لدر��سية �سريطة ح�سوله على ن�سبة “ 20% “ من درجة �لختبار �لنهائي لكل مادة در��سية.

ُيعد �لطالب �ملنت�سب ناجًحا  بامل�ستوى �لدر��سي �إذ� ح�سل على درجة �لنهاية �ل�سغرى يف كل �ملو�د.  .3  

اختبار الدور الثاين

املرحلة املتو�سطة:

يعقد �ختبار �لدور �لثاين يف �ملرحلة �ملتو�سطة بعد �ختبار�ت �لف�سل �لدر��سي �لثاين باأ�سبوع، �أو بد�ية �لعام �لدر��سي 
�ل�سرطية يف كال �لف�سلني  �لن�سبة  �لتي مل يح�سل فيها على  �ملو�د  �لثاين يف  �لدور  �لغائبني بعذر عن  �جلديد للطالب 
الدرا�سيني، اأو مل يح�سر اختباري نهايتي الف�سلني، اأو مل يح�سل على النهاية ال�سغرى يف املادة الدرا�سية امل�سار اإليها 
يف �ملادة �ل�سابعة يف �ختبار �لف�سل �لدر��سي �لثاين، وفيما يخ�س �لدرجات فاإنه يخ�س�س لختبار �لدور �لثاين »ثالثون 
درجة«  اإذا كان ي�سمل مقرر ف�سل درا�سي واحد، اأو« �ست�ن درجة » اإذا كان ي�سمل كامل املقرر. ويتم بعد ذلك ح�ساب 
�لدرجة �لنهائية للمادة �لدر��سية باإ�سافة ما ح�سل عليه �لطالب من درجات �ختبار �لدور �لثاين �إلى ما مت �لحتفاظ له 
به من درجات مبوجب �لفقرة )1( من املادة الثامنة ، اأما الطالب » املنت�سب« فيعقد له اختبار من » خم�سني درجة«  اإذا 

كان ي�سمل مقرر �لف�سل �لدر��سي �لو�حد ، » ومئة درجة » �إذ� كان ي�سمل كامل �ملقرر. 

املرحلة الثانوية ) النظام الف�سلي(:

يعقد �ختبار �لدور �لثاين للم�ستويات �لدر��سية )�لأول – �لثالث -�خلام�س( خالل �لأ�سبوعني �لأولني من   .1
�مل�ستويات �لتي تلي كًل منها، �مل�ستويات )�لثاين-�لر�بع-�ل�ساد�س( على �لتو�يل.

�أ�سبوع من �ختبار�ت  – �لر�بع -�ل�ساد�س( بعد  �لدر��سية )�لثاين  للم�ستويات  �لثاين  �لدور  يعقد �ختبار   .2
�لدور �لأول لكل منها وخالل مدة ل تتجاوز �لأ�سبوعني.

ويعد �ختبار �لدور �لثاين �لذي ُيغطي مقرر ف�سل در��سي معني من حيث �لأهمية، مماثاًل لختبار نهاية ذلك �لف�سل؛ 
�لقاعدة  و�لزمن.)�نظر  و�ل�سعوبة  �ملحتوى  حيث  من  له  مكافئة  �سورة  يكون  بحيث  باإعد�ده  �لهتمام  من  لبد  ولهذ� 

�لر�بعة من �لقو�عد �لتنفيذية(.

الر�سوب والإعادة يف املرحلة املتو�سطة:

ت املادة التا�سعة على اأن الطالب اإذا مل ينجح يعيد يف �سفه يف املرحلة املت��سطة بحيث ل تتجاوز مدة بقائه ال�سن  ن�سّ
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امل�سم�ح به نظاًما لتلك املرحلة، اأما اإذا تقرر مب�جب الفقرة )1( من �ملادة �لتا�سعة عدم ��ستمر�ره يف �سفه فاإنه يحق له �لتقدم 
منت�سبًا يف �ملو�د �لتي ر�سب فيها فقط يف �ل�سنة �لتالية مبا�سرة، ومُينح �لطالب عند جناحه �سهادة ، �أو بطاقة ، �أو ك�سًفا بدرجاته، 

وُيعامل كطالب منت�سب بتاريخ �لعام �لذي جنح فيه.

النت�ساب:

اإلى النتظام يف املدار�ض وفًقا ل�س�ابط ال�سن،  نظمت املادة العا�سرة النت�ساب الكلي، واأتاحت للطالب املنت�سب فر�سة الع�دة 
ون�ست �لفقرة )4( من هذه �ملادة على �أنه يتم تقومي �لطالب �ملنت�سب يف �ملرحلة �ملتو�سطة باأد�ئه لختبار و�حد يف نهاية كل ف�سل 
�أولئك �لذين مل يلتحقو� بالتعليم حيث جتاوزت �أعمارهم  در��سي يخ�س�س له » 50% » من درجات �ملادة �لدر��سية. ولت�سجيع 
اإلى ال�سف الأول املت��سط مبا�سرة دون ا�سرتاط احل�س�ل على �سهادة ملا �سبقه بعد  اأن ينت�سب�ا  اثنتي ع�سرة �سنة، لهم احلق 

حتديد �مل�ستوى  وفق ما يرد يف �لقاعدة �حلادية ع�سرة.

الـغـيـاب:

�أتاحت �ملادة �حلادية ع�سرة �لفر�سة للطالب �لذي يتغيب عن �ختبار نهاية �أحد �لف�سلني �لدر��سيني يف �ملرحلة �ملتو�سطة ، ونهاية 
�مل�ستوى �لدر��سي يف �ملرحلة �لثانوية �لنظام �لف�سلي ، �أو �ختبار �لدور �لثاين بعذر تقبله �ملدر�سة، �لتقدم لالختبار يف مو�عيد 
حمددة بحيث ت�سدر وز�رة �لتعليم �لتعليمات �خلا�سة بالختبار�ت �لبديلة �لتي تعقد للمتغيبني، وكذلك �سو�بط قبول �لأعذ�ر 

ونحو ذلك.

التقدير العام:

للطالب  �لتقومي  لنتائج  �لعامة  �لتقدير�ت  وت�سنيف  حتديد  �أمر  �لتعليم  لوز�رة  ع�سرة  �لثانية  �ملادة  من   )1( �لفقرة  تركت 
�لناجحني.

وبينت �لفقرة )2( من �ملادة �لثانية ع�سرة باأن �لن�سبة �ملئوية �لعامة يف �ملرحلة �ملتو�سطة و�ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( 
حت�سب �عتمادً� على �لدرجة �ملوزونة لكل مادة در��سية.

وبينت �لفقرة)3(من املادة الثانية ع�سرة باأن يف املرحلة الثان�ية)النظام الف�سلي( درجة النجاح ُتلغي درجة التعرث يف املادة 
�لدر��سية؛ مبعنى عند �إكمال �لطالب �أو تعرثه يف مادة در��سية ثم جناحه فيها خالل �ختبار �لدور �لثاين، �أو �ختبار مو�د �لتعرث 
فاإن �لدرجة �لتي يح�سل عليها بعد جناحه يف هذه �ملادة هي �لتي تر�سد يف تقارير �مل�ستويات �لدر��سية و�ل�سجل �لأكادميي وُتلغي 

الدرجة التي ر�سدت لهذه املادة قبل النجاح.

�لنظام   ( �لثانوية  �ملرحلة  �مل�ستويات يف  �لرت�كمي جلميع  �ملعدل  كيفية ح�ساب  ع�سرة  �لثانية  �ملادة  من  �لفقرة )4(  وو�سحت 
�لف�سلي( وذلك على �لنحو �لتايل:

حتت�سب ن�سبة )25%( من معدل �مل�ستويني �لأول و�لثاين.  

حتت�سب ن�سبة )35%( من معدل �مل�ستويني �لثالث و�لر�بع.  

حتت�سب ن�سبة )40%( من معدل �مل�ستويني �خلام�س و�ل�ساد�س.  

الأحـكـام الـعـامـة:

�قت�سرت هذه �لالئحة كما �أ�سري يف بد�ية هذه �ملذكرة على تقومي �لتح�سيل �لدر��سي، ولهذ� تركت �ملادة »�لثالثة ع�سرة » لوز�رة 
التعليم و�سع ال�س�ابط والتعليمات لالأم�ر املتعلقة بالختبارات، وبتق�مي الطالب ب�سفة عامة، وعق�بات الغ�ض، والإخالل بنظام 

�لخـتبار�ت، وتزويد �ملد�ر�س بها. كما يف �لفقرتني )2 ـــ 6(.
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اأما ال�س�ابط املنظمة ل�سل�ك الطالب وم�اظبتهم فتعتمد بقرار من وزارة التعليم كما بينته الفقرة )3(.

ونظًر� لأهمية �إتاحة �لفر�سة للطالب �ملوهوبني، فقد ن�ست �لفقرة )4( من �ملادة �لثالثة ع�سرة على �أنه ميكن لوز�رة �لتعليم �أن 
ت�سدر قر�رً� وفق �سو�بط ُتعدها يتم مبوجبها ت�سريع �لطالب �لذي �أبدى تفوقًا غري عادي يف در��سته �إلى �سف �أعلى من �سفه، 

كاأن يقرر جناحه من �ل�سف �لر�بع �إلى �ل�سف �ل�ساد�س على �سبيل �ملثال.

كما ن�ست �لفقرة ) 9 ( من املادة »الثالثة ع�سرة« على اأن ترفع وزارة التعليم اإلى املجل�ض الأعلى للتعليم تقريًرا تق�ميًيا لالئحة 
كل �أربع �سنو�ت، حيث ُيرجى �أن يقوم �ملعلمون بتدوين ملحوظاتهم  �أثناء تطبيق �لالئحة، و�أن تقوم �ملد�ر�س برفع ذلك �إلى وز�رة 

التعليم عن طريق اإدارات التعليم لي�ستمر التط�ير اإلى م�ست�ى اأف�سل تتحقق فيه الأهداف الرتب�ية املن�س�دة.

و�هلل ويل �لتوفيق

ثانيًا: القواعد التنفيذية

القاعدة الأولى

التقومي يف املرحلة البتدائية:

يقّ�م الطالب بعد تعريفه باملعيار، وتدريبه عليه، وممار�سته له. 1 ــ1 

للتعرف على �ملعايري �لتي �أتقنها �لطالب و�لتي مل يتقنها توظف جميع �أنو�ع �لتقومي. 1 ــ2 

يدون �ملعلم تقوميه للطالب يف �ملعايري ب�سكل يومي يف �سجل متابعة تقومي �لطالب، ثم ينقل خال�سة تقوميه وملحوظاته  1 ــ3  
�إلى نظام نور يف نهاية كل فرتة من فرت�ت �لتقومي �ملحددة مبرتني ف�سليًا موثقة ب�سو�هد و�أدلة على م�ستو�ه �لدر��سي ما 

�أمكن، ويكون �ملعلم هو �ملرتكز �لأ�سا�سي يف �حلكم عن �نتقال �لطالب من �سفه �إلى �ل�سف �لذي يليه. 

ُيعد �ملعلم برناجمًا عالجيًا للطالب �لذي مل يتقن معيارً� و�حدً� �أو �أكرث، وينفذه د�خل �ل�سف �أوخارجه. 1 ـــ 4 

يتم تقومي �لطالب يف كل معيار وفق �جلدول �لتايل: 1 ــ 5 

م�ستويات اأداء الطالب يف املعيار

متقن للمعيار %100

متقن للمعيار من 90% �إلى �أقل من %100

متقن للمعيار من 80% �إلى �أقل من %90

غري متقن �أقل %80

يحيل �ملعلم �لطالب �لذي مل يتقن معيارً� و�حدً� �أو �أكرث من معايري �حلد �لأدنى �إلى جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد باملدر�سة بعد  1 ــــ 6 
كل فرتة تقوميية.

ي�ستمر تقومي �لطالب يف �ملعيار �أو �ملعايري �لتي مل يتقنها حتى نهاية �لعام �لدر��سي. 1 ـــ 7 

ُيقّ�م اأداء الطالب يف كل مادة وفقًا مل�ست�يات الأداء التي تت�سمن ثالثة م�ست�يات لالإتقان وم�ست�ى واحد لعدم �لإتقان. 1 ــ 8 

بحيث تكون م�ستويات �لأد�ء على �لنحو �لآتي:
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التو�سيحم�ستويات الأداء

ويكون �أجنز95%فاأكرث من معايري �ملادة مبا فيها معايري �حلد �لأدنى. بن�سبة �إتقان 100%متفوق

متقدم
ويكون �أجنز85% فاأكرث من معايري �ملادة مبا فيها معايري �حلد �لأدنى. بن�سبة �إتقان 90 % �إلى �أقل 

من %100 

متمكن
ويكون �أجنز75 % فاأكرث من معايري �ملادة مبا فيها معايري �حلد �لأدنى بن�سبة �إتقان من80 % �إلى 

�أقل من %90
ويكون �إجنازه �أقل من 75% من معايري �ملادة �أو مل يجتز معيار �أو �أكرث من معايري �حلد �لأدنى. غري جمتاز

يتم تقومي طالب مد�ر�س حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف مادة حفظ �لقر�آن �لكرمي تقوميًا تر�كميًا ونهائيًا. 1 ــ 9 

1 ــ 10  حتتفظ �ملدر�سة بن�سخة من �لنتيجة �لنهائية للطالب على �إحدى و�سائل �حلفظ �لإلكرتوين بحيث ميكن ��سرتجاعها وقت 
�حلاجة.

تر�سل �ملدر�سة ن�سخة من �لنتيجة �لنهائية لطالبها على و�سائل �حلفظ �لإلكرتوين. 1 ـــ 11 

القاعدة الثانية

جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد يف �ملدر�سة:

ت�سكل جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد يف بد�ية �لعام �لدر��سي بقر�ر من قائد �ملدر�سة، وتقوم بدورها يف تقومي �لطالب يف جميع  2 ـــ 1 
مر�حل �لتعليم �لعام ومعاهد وبر�مج �لرتبية �خلا�سة، على �أن ت�ستمر مدة �لتكليف �أربع �سنو�ت متتالية ما �أمكن ذلك.

وذلك على �لنحو �لآتي :

قائد �ملدر�سة )رئي�سًا(.   .1

وكيل �ملدر�سة )نائبًا للرئي�س(.   .2

مر�سد طالبي )ع�سً�ا مقررًا(.   .3

ثالثة من املعلمني املتميزين بالكفاءة واخلربة )اأع�ساء(وقد ي�سارك معلم املادة يف اجتماع اللجنة وذلك ح�سب حالة    .4
�لطالب �لذي تناق�س �للجنة و�سعه.

من�سق �ملوهوبني.   .5

معلم �لرتبية �خلا�سة.   .6

2 ـــ 2    �أ�سـلـوب عـمـل جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد.

تقوم �للجنة بح�سر وت�سخي�س حالت �لطالب �لذين مل يتمكنو� من حتقيق �حلد �لأدنى من �ملهار�ت؛ وذلك من    )1(
خالل در��سة نتائج تقومي مهار�ت �لطالب يف �ملو�د �لدر��سية.

�لت�سخي�س بالتعاون مع ذوي �لخت�سا�س على  �لقيام بعملية  باإجر�ء ت�سنيف حالت �لطالب بعد  �للجنة  تقوم    )2(
م�ستوى �ملدر�سة و�إد�رة �لتعليم، وذلك ح�سب �حلالت �ملتوقعة ومنها:

�لكتابة، و�لعمليات  �أو  �لقر�ءة  للتعلم مثل:  �لأ�سا�سية  �لتعليم: �سعوبة و��سحة يف �كت�ساب و��ستخد�م �ملهار�ت  حالت �سعوبات 
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�حل�سابية، و�ملهار�ت �ملكت�سبة �لأخرى، مثل: �لإ�سغاء و�لتخاطب.

حالت بطء �لتعلم: بطء و��سح يف �كت�ساب مهار�ت �لتعلم مقارنة بزمالئهم د�خل �لف�سل.

�حلالت �لنف�سية: ��سطر�ب �سلوكي ينتج عنه عدم قدرة على �لتكيف مع �لآخرين.

حالت الن�ساط احلركي الزائد: ارتفاع م�ست�ى الن�ساط احلركي ب�س�رة غري مقب�لة وغري هادفة وغري م�جهة تف�ق احلد الطبيعي 
�ملوجود عند �لأطفال يف م�ستوى عمر زمني حمدد.

)3(   تق�م اللجنة بال�ستفادة من ال�سجالت اخلا�سة بالعمل الإر�سادي »�سجل متابعة الطالب« ت�ستمل على و�سف �سامل 
الرتب�ية  الربامج  واقرتاح  ال�سابق،  الت�سنيف  ح�سب  وال�ستعدادات  والإمكانات،  القدرات،  حيث  من  حلالتهم 

�ملنا�سبة لكل حالة خالل �لف�سل �لدر��سي �لثاين. 

تـقـوم �لـلـجـنـة حـ�سـب ما توفر لها من معلومات عن �لطالب �لذين يحتاجون �إلى خدمات تربوية بتنفيذ �لإجـر�ء�ت    )4(
�لرتبويـة و�لإر�سـادية �لتالية �لكفيلة بعالج حالتهم وذلك على �لنحو �لتايل:

�إجر�ء در��سة حالة خا�سة للطالب �لذين يعانون من �سعف يف �متالك �ملهار�ت �لأ�سا�سية لتحديد �لعو�مل  �أ- 
ال�سخ�سية، والجتماعية، والنف�سية والع�س�ية، وال�سحية التي نتج عنها �سعف القدرة على التعليم متهيدًا 

لإحالتهم �إلى �لرب�مج �ملنا�سبة.

�إعد�د بر�مج تدريبية )�لف�سول �لعالجية( فردية وجماعية للطالب �لذين يعانون من �سعف يف �ملهار�ت  ب- 
�لأ�سا�سية للتعلم)�لقر�ءة، �لكتابة، �لريا�سيات(.

�إتاحة �لفر�سة لأولياء �لأمور يف �أن يكون لهم دور بارز وموؤثر يف دعم �خلدمات �لرتبوية و�لعالجية لأبنائهم  ج- 
يف هذ� �ملجال.

تنظيم وتفعيل �لرب�مج �لإر�سادية �ملوجهة لأولياء �لأمور)�لأ�سرة( يف كيفية �لتعامل مع �أبنائهم ��ستكماًل  د- 
جلهود �ملدر�سة وتعزيزها ) جمال�س �أمناء �ملدر�سة وغريها من �ملنا�سبات..�إلخ(.

تنظيم �لرب�مج �لعالجية �ملتخ�س�سة من خالل مر�كز �خلدمات �لرتبوية �أثناء �لعام �لدر��سي، و�لتن�سيق  هـ - 
يف ذلك، و�ملتابعة من قبل �ملعلمني يف �ملدر�سة.

�إذ�  �لبتد�ئية  �ملرحلة  �لطالب يف  تقومي  �لأدنى من معايري  يتمكن من حتقيق �حلد  �لذي مل  �لطالب  �أ- متابعة    )5(
تاأكدت اللجنة من النقاط التالية:

��ستفادة �لطالب وجتاوبه مع �جلهود �لعالجية �لتي قدمت له.   

�سالمة منو �لطالب من جميع �جلو�نب �جل�سمية، و�لعقلية، و�للغوية، و�حل�سية..�إلخ، �أو جتاوز �ل�سعوبات   
�لنمائية نتيجة �لعالج �لطبي �ملنا�سب )ميكن �ل�ستفادة من ن�سرة �لتوجيه و�لإر�ساد حول: خ�سائ�س منو 

�لتالميذ يف �ل�سفوف �لأولية من �ملرحلة �لبتد�ئية وتطبيقاتها �لرتبوية و�لإر�سادية(.

توفر درجة منا�سبة من �لقدر�ت، و�لإمكانات، و�ل�ستعد�د�ت �لتي توؤهل �لطالب لتجاوز �ل�سف �لتايل، و�أن   
�إخفاقه كان ب�سبب �سعوبات تربوية، �أو �جتماعية، �أو �قت�سادية، �أو ثقافية عار�سة مت جتاوزها.

من خالل تقدمي �جلهود �لعالجية �لتي قدمت له خالل �لعام �لدر��سي.  

اإلخ جتعله  اللغ�ي..  اأو  احل�سي،  اأو  احلركي،  اأو  العقلي،  اأو  اجل�سمي،  النم�  بع�ض ج�انب  الت�سخي�ض يف   
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بحاجة �إلى تدريب مكثف على �إتقان �ملهار�ت �ملتعلقة بها لفرتة طويلة.

�إلى  �لطالب  تقومي  معايري  من  �لأدنى  �حلد  يحقق  مل  �لذي  �لطالب  حتويل  حول  قر�ر  باتخاذ  �لتو�سية  ب- 
�لرب�مج �مل�ساندة )�ملتخ�س�سة( �إذ� تاأكدت �للجنة �أن لدى �لطالب �إحدى �حلالت �لتالية:

�سعوبات خا�سة يف �لتعلم.  

حالة بطء �لتعلم.  

حالة تخلف عقلي.  

حالة ��سطر�ب �للغة و�لكالم.  

حالة نف�سية.  

�إعاقة حركية �أو ح�سية مزمنة.  

وميكن للجنة �ل�ستعانة باملر�كز �لتالية بعد �إ�سعار ويل �لأمر مبا تقرتحه من قر�ر�ت و�أهمية توعيته مبثل هذه �لإجر�ء�ت 
حتى يتم �لتحويل عن �قتناع ومو�فقة:

مر�كز �لتاأهيل �ملهني للمعاقني.  

معاهد �لرتبية �خلا�سة.  

مر�كز �ل�سعوبات �خلا�سة بالتعلم.  

�جلمعيات �خلريية �ملخ�س�سة للطالب �ملعاقني بجميع فئاتهم.  

الربامج اخلا�سة امل�ج�دة يف بع�ض املدار�ض ك�سع�بات التعلم.  

مر�كز �خلدمات �لرتبوية.  

2-3    على جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد رفع تقارير ف�سلية عن �أعمالها يف نهاية كل ف�سل در��سي، معتمدة من قائد �ملدر�سة �إلى 
�جلهة �ملخت�سة يف �إد�رة �لتعليم.

2-4    ُتتابع جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد حالة �لطالب �لذي بقي يف �سفه عامًا �آخر ب�سبب عدم متكنه من حتقيق معايري �حلد �لأدنى، 
�أو �نتقل �إلى �ل�سف �لذي يليه ولديه معايري حتتاج �إلى متابعة.

�لتوجيه و�لإر�ساد عقب كل فرتة تقوميية و�سع �لطالب �لذي يعاين ق�سورً� )�سعفًا( يف �كت�ساب �ملهار�ت  2- 5  تدر�س جلنة 
�لأ�سا�سية.

وت�سنيف، وعالج حالة  بت�سخي�س،  �لكفيلة  و�لإر�سادية  �لرتبوية  �لإجر�ء�ت  تنفيذ  و�لإر�ساد على  �لتوجيه  ت�سرف جلنة    6  -2
�لطالب �لذي لديه �سعف يف �كت�ساب �ملهار�ت �لأ�سا�سية.

2 ـــ 7   تتخذ جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد قر�رً� بتحويل حالت �لتاأخر �لدر��سي �لتي مل ُتبد جتاوبًا مع �لرب�مج �لعالجية �ملقدمة د�خل 
�ل�سف، �أو خارجه �إلى �لرب�مج �مل�ساندة بعد �إ�سعار ويل �أمر �لطالب بذلك.

2- 8    تعقد جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد �جتماعاتها بعد كل فرتة تقوميية �أي بو�قع �أربع مر�ت يف �لعام �لدر��سي، ويف �حلالت �لتي 
ت�ستدعي ذلك.
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القاعدة الثالثة

التقومي يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية:

ُتخ�س�س يف �ملرحلة �ملتو�سطة خم�سون درجة )50( لكل ف�سل در��سي موزعة وفق �لتايل: 3 ــ 1 

)20( درجة لأعمال �لف�سل.  

)30( درجة لختبار نهاية �لف�سل.  

ُتخ�س�س يف �ملرحلة �ملتو�سطة ع�سرون درجة )20( لأعمال �لف�سل موزعة وفق �لتايل:  3ـــ2 

)10( درجات لتقوميه باأدو�ت �لتقومي �ملتنوعة مثل: �مل�ساركة، و�لأن�سطة، و�لو�جبات �ملنزلية.  

)10( درجات لعدد من �لختبار�ت �لتحريرية �لق�سرية، وتنفذ وفق �لتايل:  

من  ف�سٍل  كل  بنهاية  �لختبار�ت  هذه  وتكون  �لدر��سية،  �حل�سة  زمن  من  جزءً�  وتكون  جد�ول،  لها  يو�سع  )ل 
�ملحققة  للمهار�ت  �كت�سابه  ومدى  للمحتوى،  �لطالب  ��ستيعاب  مدى  تقي�س  �أن  على  وحدة  �أو  باب،  �أو  �لكتاب، 

لالأهد�ف �لرتبوية، وعلى �ملعلمني �لتن�سيق فيما بينهم(.

ُت�ستثنى من �لتوزيع �لو�رد ) 3ـــ1 و 3 ـــ2( بع�ض امل�اد الدرا�سية التي تتطلب تق�ميًا خمتلفًا وهي: 3 ــ3 

�لقر�آن �لكرمي.  

�لرتبية �لبدنية و�ل�سحية )بنني(.  

�لرتبية �لفنية.  

�حلا�سب �لآيل.  

تتكون �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( من ثالث �سنو�ت در��سية، و �ل�سنة �لدر��سية من ف�سلني در��سيني توزع  3 ــ 4 
عليهما �مل�ستويات �لدر��سية للطالب.

�أ�سبوعًا  �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( يف مدة ف�سل در��سي كامل )18  تتم در��سة كل م�ستوى در��سي يف �ملرحلة  3 ــ5 
تت�سمن اأيام تنظيم اجلداول والختبارات( وميكن تعديلها وفق ما حتدده اجلهات املخت�سة.

يدر�س �لطالب يف كل م�ستوى يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( عددً� من �ملو�د �لدر��سية �ملتنوعة وفق خطة  3 ــ6 
در��سية حمددة.

يعد كل م�ستوى در��سي يف �ملرحلة �لثانوية  )�لنظام �لف�سلي( م�ستقاًل عن باقي �مل�ستويات �لدر��سية. 3 ــ7 

نهاية  لختبار  درجة  و)50(  �مل�ستوى،  لأعمال  درجة   )50( �لف�سلي(  )�لنظام  �لثانوية  �ملرحلة  يف  تخ�س�س  3 ــ8 
�مل�ستوى)للطالب �ملنتظم(.

تخ�س�س يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( )100( درجة لختبار نهاية �مل�ستوى)للطالب �ملنت�سب(. 3 ــ9 

ع درجات التق�مي على امل�اد الدرا�سية يف املرحلة الثان�ية ) النظام الف�سلي( وفق ما يلي: ُت�َزّ 3 ــ10 
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الدرجة جمال التقومي

�أعمال �مل�ستوى

احل�س�ر 	 	
�مل�ساركة و�لن�ساطات �ل�سفية 	 	

�لو�جبات و�ملهام �ملنزلية 	 	
�مل�سروعات و�لبحوث 	 	

ملف �لأعمال )�لإجناز( 	 	

 30

20 �ختبار �ت ق�سرية خالل �مل�ستوى �لدر��سي

50  �ختبار نهاية �مل�ستوى �لدر��سي�لختبار �لنهائي

100�ملجموع

3 ــ 11  يقوم �لطالب يف �أعمال �مل�ستوى �لدر��سي للمادة �لدر��سية يف فرتتني، وحتت�سب �لدرجة �لنهائية لأعمال �مل�ستوى 
�لدر��سي بح�ساب معدل �لفرتتني، وتوزع درجة تقومي �لطالب يف �أعمال �مل�ستوى �لدر��سي يف كل فرتة وفق �لتوزيع 

�لتايل:

احل�سوراملجال
امل�ساركة 

والن�ساطات ال�سفية

الواجبات 
واملهام 
املنزلية

امل�سروعات 
والبحوث

اأو التقارير

ملف 
الأعمال

اختبارات  
ق�سرية

 20 5 10 5 5 5 �لدرجة

50 �ملجموع

3 ــ 11 توزيع درجات �لتقومي يف �ملو�د �لدر��سية للمرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي(على �لنحو �لتايل:
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املواد الدرا�سية

توزيع درجات اأعمال امل�ستوى

وع
جم
مل
ا

توزيع درجات الختبارات 
النهائية

ية
ائ

نه
 ال

جة
در

ال

ور
�س

حل
ا

كة 
سار

مل�
ا

ت 
طا

�سا
الن

و

ت 
جبا

لوا
ا

ية
زل

املن
ام 

مله
وا

ال
عم

الأ
ف 

مل

ت 
عا

رو
مل�س

ا
وث

بح
وال

الختبارات الق�سرية

هي
سف

�

لي
عم

ري
ري

حت

عملي�سفهي

50100--2050--555510�لعلوم �ل�سرعية

25100-105025-55551010�لقر�ء�ت

50100--2050--555510�للغة �لعربية
�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي 

1  و  3
5555102-18505-45100

�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي 
2  و  4

5555104-165010-40100

50100--2050--555510�لنحو و�ل�سرف

50100--2050--555510�لبالغة و�لنقد

50100--2050--555510�لأدب �لعربي

50100--2050--555510�لدر��سات �لجتماعية

�ملهار�ت �لنف�سية               و 
�لجتماعية

555510--2050--50100

50100--2050--555510�لعلوم �لإد�رية

1040100-51550-555510�لعلوم �لطبيعية

50100--2050--555510�لريا�سيات

-10 555510�للغة �لجنليزية
10

كتابة
50

 10
حمادثة
و��ستماع

-40100

3020100-15550-555510�حلا�سب وتقنية �ملعلومات

مهار�ت �لبحث وم�سادر 
�ملعلومات 1 ،  2  

555510--2050--50100

مهار�ت �لبحث وم�سادر 
�ملعلومات 1 ،  2  

555510--2050-3020100
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3 ـــ 12    توزيع درجات �لتقومي يف مادة �لقر�آن �لكرمي:

يقوم �لطالب يف �لقر�آن �لكرمي تقوميًا م�ستمرً� من )100( درجة لكل فرتة من فرتتي �لتقومي.  

ع درجات �لتقومي على كل فرتة من فرتتي �لتقومي على �لتوزيع �لتايل: ُتوزَّ  

املجموعالرتتيلتطبيق التجويداحلفظ�سحة القراءةاحل�سورجمال التقومي

5 �لدرجة
درجات

10 15 درجة45درجة
درجة

جمموع درجات �لفرت�ت ÷ عدد �لفرت�تح�ساب �لدرجة �لنهائية

تقومي م�ستمرنوع �لتقومي

5 ـــ 13 توزيع درجات �لتقومي يف مادة �لرتبية �لبدنية و�ل�سحية:

احل�سورجمال التقومي
حتقيق الجتاهات 

والقيم ال�سحية
اللياقة ال�سحية 

والبدنية
اخلربات املعرفية

)اختبارات ق�سرية(
املهارات البدنية 

واحلركية
املجموع

510251050100 �لدرجة

جمموع درجات جميع �لوحد�ت ÷ عدد �لوحد�تح�ساب �لدرجة �لنهائية

تقومي م�ستمرنوع �لتقومي

�لتقومي يف مادة �ملهار�ت �لتطبيقية: 5 ــ 14 

احل�سورجمال التقومي
االن�ضباط 
والتفاعل

تقرير الأداء املحدد/ 
الإجناز

تقومي الأداء اخلتامي 
)امل�سروع اخلتامي(

الدرجة النهائية
للوحدة

100 50 25 20 5 �لدرجة

جمموع درجات جميع �لوحد�ت ÷ عدد �لوحد�تح�ساب �لدرجة �لنهائية

تقومي م�ستمر نوع �لتقومي

5 ـــ 15 �لتقومي يف مادة �لرتبية �لأ�سرية و�ل�سحية، ومادة �ملهار�ت �لإد�رية.

تقوم �لطالبة يف مادة �لرتبية �لأ�سرية و�ل�سحية تقوميًا م�ستمرُ� من 100 درجة لكل فرتة من فرتتي    

          �لتقومي ) ل يوجد �ختبار�ت نهائية للطالبة �ملنتظمة يف �لدور �لأول (   ويوؤخذ معدل �لفرت�ت 

          للح�سول على �ملعدل �لنهائي للمادة، ويقوم �لطالب يف مادة �ملهار�ت �لإد�رية) ل يوجد �ختبار�ت 

          نهائية للطالب �ملنتظم يف �لدور �لأول (    كما يف �جلدول �لآتي:
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احل�سورجمال التقومي
امل�ساركة 

والن�ساطات 
ال�سفية

الواجبات 
واملهام 
املنزلية

ملف 
الأعمال

املهام 
الأدائية

اختبارات 
ق�سرية

 امل�سروع 
اخلتامي

املجموع
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جمموع درجات جميع �لوحد�ت ÷ عدد �لوحد�تح�ساب �لدرجة �لنهائية

تقومي م�ستمر نوع �لتقومي

تكون �لختبار�ت �لنهائية للمو�د �لدر��سية يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( وفق �لت�سل�سل �لتايل: 3  ــ 16 

�ختبار �لدور �لأول: �لختبار �لذي ينتهي به �مل�ستوى �لدر��سي ويتم جلميع طالب �ملجموعة �لدر��سية و�لطالب �ملنت�سبني �ملقبولني. 

�ختبار �لدور �لثاين: �ختبار مو�د �لإكمال للمو�د �لتي مل ينجح فيها �لطالب يف �ختبار �لدور �لأول. 

�ختبار مو�د �لتعرث: �ختبار �ملو�د �لتي مل ينجح فيها �لطالب يف �ختبار �لدور �لثاين للم�ستويات �لتي ت�سبق هذ� �لختبار. 

يوؤدي �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( �ختبار �لدور �لأول يف نهاية كل م�ستوى در��سي من �مل�ستوى �لأول �إلى  3 ــ 17 
�مل�ستوى �ل�ساد�س.

يوؤدي �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( �ختبار �لدور �لثاين للم�ستويات �لدر��سية )�لأول – �لثالث -�خلام�س( 3 ــ 18 
خالل �لأ�سبوعني �لأولني من �مل�ستويات �لتي تلي كاًل منها، �مل�ستويات)�لثاين-�لر�بع-�ل�ساد�س( على �لتو�يل.

�لر�بع   – )�لثاين  �لدر��سية  للم�ستويات  �لثاين  �لدور  �ختبار  �لف�سلي(  )�لنظام  �لثانوية  �ملرحلة  يف  �لطالب  يوؤدي  3 ــ 19 
-�ل�ساد�س( بعد �أ�سبوع من �ختبار�ت �لدور �لأول لكل منها وخالل مدة ل تتجاوز �لأ�سبوعني.

يوؤدي �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( �ختبار مو�د �لتعرث خالل �لأ�سبوعني �لأولني من بد�ية �لعام �لدر��سي  3 ــ 20 
�جلديد.

و�لر�بع(،  )�لثالث  �أو  و�لثاين(،  )�لأول  �لدر��سيني  �مل�ستويني  من  �لف�سلي(  )�لنظام  �لثانوية  �ملرحلة  يف  �لتعرث  مو�د  3 ــ 21 
اأو)اخلام�ض وال�ساد�ض(، واملرتابطة مع بع�سها مثل: )ريا�سيات1-ريا�سيات2 ، ....( يتم تقدمي �ختبارهما �سمن جدول 
�ختبار�ت �ملو�د �ملتعرثة يف وقت و�حد يكفي لأد�ء �لختبارين )فرتة �ختبار و�حدة(؛ مع ��ستقاللية كل مادة يف �أ�سئلة 

الختبار، والدرجات، وعند الر�سد، ويف اأحكام النجاح والإكمال والتعرث.

يجرب �لك�سر ل�سالح �لطالب يف �ملجموع �لنهائي لدرجات �لف�سلني �لدر��سيني يف كل مادة در��سية يف �ملرحلة �ملتو�سطة،  3 ـــ 22 
ويف نهاية كل ف�سل در��سي/ م�ستوى در��سي لكل مادة در��سية يف �ملرحلة �لثانوية.

ُيخ�س�س لكل مادة من مو�د �لتقومي �مل�ستمر مئة درجة يف �لعام �لدر��سي يف �ملرحلة �ملتو�سطة، ومئة درجة يف �لف�سل  3  ــــ 23 
�لدر��سي / �مل�ستوى �لدر��سي يف �ملرحلة �لثانوية.

ُي�سعر ويل �أمر �لطالب بامل�ستوى �لدر��سي لأعمال �لف�سل دوريًا مبا ل يقل عن مرتني خالل �لف�سل �لدر��سي �لو�حد. 3 ـــ 4 2 

ُي�سعر ويل �أمر �لطالب بنتيجة �بنه نهاية كل ف�سل در��سي / م�ستوى در��سي. 3 ـــ 22 

يتم تقومي طالب مد�ر�س حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف مادة حفظ �لقر�آن �لكرمي تقوميًا تر�كميًا ونهائيًا. 3 ـــ 25 
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القاعدة الرابعة
النجاح يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية:

4  ــ 1 تكون �لنهاية �ل�سغرى يف �ملرحلة �لثانوية جلميع �ملو�د �لدر��سية )50( درجة �سو�ًء كان �لطالب منتظمًا �أو منت�سبًا.

4  ــ 2  تكون �لنهاية �ل�سغرى يف �ملرحلة �ملتو�سطة جلميع �ملو�د �لدر��سية )40( درجة عد� مو�د �لرتبية �لإ�سالمية و�للغة �لعربية 
)50( درجة �سو�ًء كان �لطالب منتظمًا �أو منت�سبًا.

4  ــ 3  ُيعد �لطالب يف �ملرحلة �ملتو�سطة، و �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( ناجحًا يف �ملادة �لدر��سية �إذ� ح�سل على درجة 
�لنهاية �ل�سغرى للمادة، �سريطة ح�سوله على ن�سبة 20% على �لأقل من درجة �لختبار �لنهائي للمادة.

4  ــ 4  ُيعد �لطالب يف �ملرحلة �ملتو�سطة ناجحًا يف �سفه، و�ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( ناجحًا يف �مل�ستوى �لدر��سي �إذ� 
درجة  من   %20 ن�سبة  على  ح�سوله  �سريطة  �لدر��سية،  �ملو�د  جميع  يف  �لأقل  على  �ل�سغرى  �لنهاية  درجة  على  ح�سل 

�لختبار �لنهائي لكل مادة در��سية.

ـ 5     ُيعد �لطالب �ملنت�سب يف �ملرحلة �ملتو�سطة و�ملكمل بكامل �ملقرر ناجحًا يف �لدور �لثاين �ذ� حقق �لنهاية �ل�سغرى يف �ملادة. 4ـ 

4 ــ 6     ينتقل �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( �ملنتظم �إلى �مل�ستوى �لدر��سي �لتايل بعد در��سته للمو�د �لدر��سية 
�ملخ�س�سة له يف �مل�ستوى �لدر��سي �ل�سابق، ويعامل �لطالب �ملنقطع عن م�ستوى در��سي و�حد كطالب منت�سب، ويحق له 

�إكمال در��سته وفق �سو�بط �لقبول و�لنت�ساب.

4 ــ 7   يعد �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )نظام �ملقرر�ت( ناجحًا يف �أي مقرر در��سي �إذ� ح�سل على )50(درجة يف ذلك �ملقرر 
�لدر��سي، �سريطة تاأديته لختبار نهاية �لف�سل �لدر��سي. 

4 ــ 8   ل يحول ر�سوب �لطالب يف )نظام �ملقرر�ت( يف �أي مقرر در��سي دون ت�سجيله يف �ملقرر�ت �لدر��سية �لالحقة، وي�ستثنى 
من ذلك �ملقرر�ت �لتي لها متطلب �سابق.

4 ــ 9   �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )نظام �ملقرر�ت( �لذي ير�سب يف مقرر )ما( يحت�سب يف معدله لذلك �لف�سل نتيجة)ر��سب(، 
ويجب عليه اإعادة املقرر يف ف�سل لحق اإذا كان من املقررات الإجبارية يف حقه، واإذا اجتاز املقرر بنجاح يف ف�سل لحق 

�ألغيت نتيجة �ل�سابقة يف ذلك �ملقرر.

ــ 10  �إذ� ر�سب �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )نظام �ملقرر�ت(يف مقرر يعد متطلبًا ملقرر لحق فاأنه ي�سمح له بت�سجيل �ملقرر   4
�ل�سابق مع �ملقرر �لالحق يف ف�سل در��سي و�حد، ولكن ي�سمح �لطالب بالت�سجيل يف �ملقرر بعد �جتيازه �ملقرر �ل�سابق 

باإعادة �لختبار �لنهائي خالل �لأ�سبوعني �لأولني من �لف�سل �لدر��سي �لالحق )فقط ملقرر�ت �لربنامج �مل�سرتك(.

4 ــ 11 يف حال ر�سوب �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )نظام �ملقرر�ت( يف مقرر �أو مقرر ين فقط يف �لف�سل �لأخري من در��سته 
و��ستكمل كل متطلبات �لتخرج، ي�سمح له باإعادة �لختبار يف هذين �ملقررين يف مدة ل تتجاوز �سهر من نهاية �لف�سل 
)ميكن ملجل�س �إد�رة �ملدر�سة يف حدود ذلك تقدمي �أو تاأخري �لختبار للطالب �ملتخرج مبا ل يتعار�س وم�سلحة �لطالب(. 
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القاعدة اخلام�سة
اختبار الدور الثاين:

يوؤدي �لطالب يف �ملرحلة �ملتو�سطة �ختبار �لدور �لثاين يف �إحدى �حلالت �لتالية: 5 ـــ 1 
�إذ� مل يح�سل يف �ختبار �لدور �لأول على درجة �لنهاية �ل�سغرى للمادة �لدر��سية. �أ( 

�إذ� مل يح�سل يف �ختبار �لدور �لأول على 02% من درجة �لختبار �لنهائي للمادة �لدر��سية. ب( 
�إذ� تغيب عن �ختبار �لدور �لأول. ت( 

يوؤدي �لطالب يف �ملرحلة �لثانوية )�لنظام �لف�سلي( �ختبار مو�د �لتعرث �إذ� كان  مكمل يف 50% فاأقل من �ملو�د من جمموع  5 ـــ 2 
�مل�ستويني �لدر��سيني لعام در��سي و�حد يف �إحدى �حلالت �لتالية:

�أ (   �إذ� مل يح�سل يف �ختبار �لدور �لثاين على درجة �لنهاية �ل�سغرى للمادة �لدر��سية.
ب ( �إذ� مل يح�سل يف �ختبار �لدور �لثاين على 20% على �لأقل من درجة �لختبار �لنهائي للمادة �لدر��سية.

ج (  �إذ� تغيب عن �ختبار �لدور �لثاين.

5 ـــ 3   يحتفظ �لطالب بدرجات �أعمال �لف�سل/ �مل�ستوى يف �ختبار مو�د �لدور �لثاين /�لتعرث.

5 ـــ 4   �لختبار �لنهائي يف جميع �حلالت ي�سمل جميع مو�سوعات �ملقرر �لدر��سي.

5 ـــ 5   ُي�سلم كلُّ طالب تقريرًا لكل ف�سل/ م�ست�ى درا�سي؛ يت�سمن نتائج جميع امل�اد الدرا�سية يف امل�ست�ى، كما يت�سمن �سجاًل 
�ملو�د  جميع  يف  �لناجح  �لطالب  لم  ي�سَّ �لثانوية  �ملرحلة  نهاية  ويف  �لثاين؛  �لدر��سي  �مل�ستوى  من  �بتد�ًء  موؤقتًا  �أكادمييًا 
�إلى  بالإ�سافة  �لدر��سة؛  م�ستويات  جميع  يف  �لدر��سية  �ملو�د  جميع  يف  نتائجه  ي�سمل  معتمدً�  �أكادمييًا  �سجاًل  �لدر��سية 

ت�سليمه �لوثيقة �لر�سمية للتخرج موثقًا فيها �لتقدير و�ملعدل �لنهائي للتخرج.

ع درجة  5 ــ 6   يف اختبار الدور الثاين ملادة القراآن الكرمي يحتفظ الطالب املُكمل بدرجات احل�س�ر خالل الف�سل الدرا�سي وُت�زَّ
�لتقومي وفق �لتوزيع �لتايل:

املجموعالرتتيلتطبيق التجويدجودة  احلفظاحل�سور خالل الف�سل الدرا�سيجمال التقومي

100درجة10  درجات15 درجة   70  درجة5 درجات�لدرجة

يف املدار�ص الليلية لتعليم الكبار: يخ�س�ص )10( درجات للح�سور، و )10( درجات لتطبيق التجويد.

يف اختبار الدور الثاين ملادة املهارات التطبيقية يحتفظ الطالب بدرجات اأعمال امل�ست�ى )احل�س�ر، والن�سباط والتفاعل،  5 ــ 7 
و تقرير �لأد�ء �ملحدد/ �لإجناز( جلميع �لوحد�ت، ويقدم م�سروعًا ختاميًا لكل وحدة من وحد�ت �ملادة، وتتم مناق�سته 
فيها من قبل معلمي �لوحد�ت، وتقدير �لدرجة بناًء على كفاءة �مل�سروعات ودرجة ��ستيعابه لها، وذلك وفق �لتوزيع �لتايل: 

جمال التقومي

درجة اأعمال امل�ستوى )يحتفظ بها للطلب(

درجات امل�سروع اخلتامي
الدرجة النهائية 

للوحدة احل�سور
االن�ضباط 
والتفاعل

تقرير الأداء 
املحدد )الإجناز(

25درجة20 درجة5 درجات�لدرجة
50 درجة

100 درجة
20 درجة للمناق�سة30 درجة للم�سروع

جمموع درجات جميع �لوحد�ت ÷ عدد �لوحد�تح�ساب �لدرجة �لنهائية



المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية28
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

�أما �لطالب �ملنت�سب فيقدم )�مل�سروع �خلتامي( لكل وحدة، ويتم مناق�سته فيما قدم من قبل معلمي �لوحد�ت من )100( درجة؛ 
بو�قع )70( درجة للم�سروعات، و )30( درجة ملناق�سات �ل�ستيعاب و�لفهم.

�لتطبيقية: مقرر تطبيقي مهاري؛ يتكون من عدة وحد�ت تطبيقية مهارية يف �مل�ستوى �لدر��سي  مقرر �ملهار�ت   
املعدل  واحت�سابها يف  والتعرث،  والإكمال،  النجاح،  الأخرى من حيث  الدرا�سية  املقررات  ويعامل معاملة  ال�احد، 

�لرت�كمي.

5 ــ 8    �لطالب �لذين تبقى لديهم �أكرث من50% من جمموع مو�د �مل�ستويني �لدر��سيني لعام در��سي بعد �لف�سل �ل�سيفي، وقبل 
�أد�ء �ختبار�ت مو�د �لتعرث يتم �إعادة ت�سجيلهم يف �لنظام �بتد�ًء من �لف�سلني �لدر��سيني �للذين نتجت منهما مو�د �لتعرث 

)عد� مو�د �مل�ستويني �خلام�س و�ل�ساد�س(. 

ى لديه مو�د  �لطالب �لذي �ملنتظم يف �لنظام �لف�سلي للتعليم �لثانوي و�أنهى جميع �مل�ستويات �ل�ستة للمرحلة �لثانوية، وتبقَّ 5 ــ  9 
تعرث مع ��ستنفاذه جلميع �لفر�س �ملتاحة له ملعاجلة ذلك؛ يعطى مهلة ثالث �سنو�ت فقط؛ يوؤدي فيها �ختبار مو�د �لتعرث 
منت�سبًا من مئة درجة ، فاإن تبقى مو�د مل يجتزها يطوى قيده من �ملدر�سة، ويحول �إلى �ملد�ر�س �لليلية ليتمكن من حتقيق 

النجاح يف امل�اد املتبقية عليه. 

تغلق درجات �لفرتة �لأولى يف نهاية �لأ�سبوع �ل�سابع، و�لفرتة �لثانية يف نهاية �لأ�سبوع �لر�بع ع�سر من �أ�سابيع �لدر��سة يف  5 ـــ10 
كل م�ستوى در��سي.

ُي�سْعر ويل �أمر �لطالب كتابيًا و�إلكرتونيًا بنتائج �أعمال كل ف�سل/م�ستوى در��سي دوريًا مبا ل يقل عن فرتتني، كما ي�سعر  5 ــ 11 
�لد�ر�س بذلك يف �ملد�ر�س �لليلية لتعليم �لكبار.

يحق لطالب �لنظام �لف�سلي، وطالب نظام �ملقرر�ت يف �لتعليم �لثانوي �لنتقال بني �لنظامني و�لأنظمة �لأخرى للتعليم  5 ــ 12 
الثان�ي والعك�ض؛ وفق ال�س�ابط املنظمة لذلك، ول يحق للطالب الذي تنطبق عليه �سروط التح�يل من املدار�ض النهارية 

اإلى املدار�ض الليلية اأن يطلب التح�يل اإليها بعد م�سي اأ�سب�عني من بداية الدرا�سة. 

ينطبق �لتقومي يف �لنظام �لف�سلي للتعليم �لثانوي على طالب �لرتبية �خلا�سة، وطالب مد�ر�س حتفيظ �لقر�آن �لكرمي،  5 ــ  13 
وطالب �ملد�ر�س �لليلية، وتعليم �لكبار، و�ملد�ر�س �ل�سعودية يف �خلارج ونحوها، و �ملد�ر�س �حلكومية وغري �حلكومية. 
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القاعدة ال�ساد�سة

الر�سوب والإعادة:

ل يحق للطالب �إعادة �ختبار �ملادة �و �ملو�د �لتي جنح فيها، كما ل يحق له �إعادة �ل�سف /�مل�ستوى �لدر��سي �لذي جتاوزه  6ـــ1 
بنجاح.

يحق للطالب �ملنتظم �لتقدم لالختبار منت�سبًا جزئيًا يف �ملرحلة �ملتو�سطة يف �ملو�د �لتي ر�سب فيها فقط يف �ل�سنة �لتالية  6ـــ2 
مبا�سرًة وفق �لتايل:

ر�س�به مع جتاوز ال�سن امل�سم�ح به نظامًا للمرحلة لطالب مدار�ض التعليم العام. اأ- 

تكر�ر ر�سوبه يف �سفه لطالب �ملد�ر�س �لليلية، ومد�ر�س تعليم �لكبري�ت ويف حالة عدم جناحه ميكنه �لنت�ساب  ب- 
�لكلي يف �ملد�ر�س �لتي ت�سمح �أنظمتها بالنت�ساب.

قر�ر من جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد يف �ملدر�سة. ت- 

يوؤدي �لطالب �ملنت�سب جزئيًا يف �ملرحلة �ملتو�سطة �لختبار يف كامل �ملقرر لهذه �ملو�د كل ف�سل در��سي على حدة. ث- 

�ض لكل مادة درا�سية مئة درجة يف املرحلة املت��سطة ؛ ب�اقع خم�سني درجة لختبار نهاية كل ف�سل درا�سي مع حتديد  6ـــ 3   تُخ�سّ
�لدرجة �لنهائية بجمع درجتي نهايتي �لف�سلني. 

6ــــ 4  ل يطبق �لنت�ساب �جلزئي يف �ملرحلة �لثانوية.

6ــــ 5  يتقدم �لطالب �ملنت�سب جزئيًا لالختبار يف �ملرحلة �ملتو�سطة عن طريق �ملد�ر�س �حلكومية فقط .

القاعدة ال�سابعة

النت�ساب الكلي:

ل ُيطبق نظام �لنت�ساب �لكلي على: 7 ــ 1 

�ملرحلة �لبتد�ئية من �لتعليم �لعام.  

مد�ر�س حتفيظ �لقر�آن �لكرمي.  

مر�كز حمو �لأمية وتعليم �لكبري�ت.   

�ملرحلة �لثانوية ) نظام �ملقرر�ت(.  

�ملد�ر�س �لأهلية.  

يحق للطالب التقدم لالنت�ساب الكلي يف ال�سف الأول املت��سط، وحتى ال�سف الثالث املت��سط دون ا�سرتاط احل�س�ل على  7 ــ 2 
�سهادة �سابقة، وابتداًء من ال�سف الأول الثان�ي حتى الثالث الثان�ي ُي�سرتط لقب�ل الطالب منت�سبًا احل�س�ل على �سهادة 

�ل�سف �ل�سابق.

يحق للطالب املنت�سب الع�دة اإلى النتظام يف املدار�ض وفقًا ل�س�ابط ال�سن. 7 ــ 3 

يحق لطالب �لنت�ساب �لكلي �أن يتقدم لالختبار يف جميع �ملو�د �لدر��سية يف كامل �ملقرر يف نهاية �لعام �لدر��سي بقر�ر من  7 ــ 4 
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مدير �لتعليم، �أو من ينوب عنه.

7 ـــ 5  عند ر�سوب �لطالب �ملنت�سب يف �لختبار يف مادة �أو �أكرث، �أو يف حالة عدم تقدمه لالختبار هذ� �لعام يحق له �لتقدم يف 
اإذا جتاوز ال�سن  اأو يدر�ض منت�سبًا كليًا يف جميع امل�اد  اإذا مل يتجاوز ال�سن امل�سم�ح به نظامًا،  الأع�ام التالية منتظمًا 

امل�سم�ح به نظامًا، اأو عند رغبته يف النت�ساب الكلي.

 7 ــ 6  يتقدم �لطالب �ملنت�سب كليًا لالختبار يف �ملد�ر�س �حلكومية فقط.

القاعدة الثامنة

الختبارات البديلة للغائبني باأعذار مقبولة:

يحق للطالب دخول �لختبار �لبديل �إذ� تغيب عن �أد�ء �ختبار نهاية �أحد �لف�سلني   �لدر��سيني، �أوكليهما، �أو �ختبار �لدور  8 ـــ1 
�لثاين بعذر تقبله �ملدر�سة.

ُي�سرتط اأن ُيقدم الطالب عذرًا عن تغيبه: 8 ـــ2 

يف بع�ض امل�اد اأثناء �سري الختبار.  

يف جميع �ملو�د خالل فرتة ل تزيد عن ثالثة �أيام من نهاية فرتة �لختبار.  

ُيجرى �لختبار �لبديل لختبار �لف�سل �لدر��سي �لأول يف موعد ل يتجاوز �أ�سبوعني من بد�ية �لف�سل �لدر��سي �لثاين. 8 ــ3 

ُيجرى �لختبار �لبديل لختبار �لدور �لثاين يف موعد ل يتجاوز �لأ�سبوعني �لأولني من بد�ية �لف�سل �لدر��سي �لأول من  8 ـــ4 
�لعام �لدر��سي �جلديد.

ي�ستثنى من �ملدة �ملحددة يف �لفقرتني �ل�سابقتني ) 8 ـــ3  ،  8 ـــ4 ( املري�ض وال�سجني بقرار من مدير التعليم. 8 ـــ5 

القاعدة التا�سعة 

ح�ساب املعدل والتقدير العام:

يتم �حت�ساب معدل �لدرجات جلميع �ل�سفوف بنظام �لدرجة �ملوزونة كالتايل:  9 ــ 1 

الدرجة  الناجت  فيك�ن  للمادة  املخ�س�سة  مادة يف عدد احل�س�ض  لكل  الطالب  عليها  التي ح�سل  الدرجة  ت�سرب   .1  
�ملوزونة للمادة.

جتمع ن�اجت ال�سرب جلميع امل�اد الدرا�سية.  .2  

يجمع عدد �حل�س�س �لأ�سبوعية.   .3  

يق�سم �ملجموع �لكلي للدرجات �ملوزونة جلميع �ملو�د على جمموع عدد �حل�س�س �لأ�سبوعية.  .4  

يتم ح�ساب �ملعدل يف �ملرحلة �ملتو�سطة لكل �سف در��سي على حده باتباع �خلطو�ت �أعاله. 9 ــ 2 

تر�كميًا على  ثم  �ل�سابقة  باتباع �خلطو�ت  �لف�سلي(  �لثانوية )�لنظام  �ملرحلة  �مل�ستويات يف  �ملعدل جلميع  يتم ح�ساب  9ــ 3 
�لنحو �لتايل: 
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حتت�سب ن�سبة 52% من معدل �مل�ستويني �لأول و�لثاين.  

حتت�سب ن�سبة 53% من معدل �مل�ستويني �لثالث و�لر�بع.  

حتت�سب ن�سبة 04% من معدل �مل�ستويني �خلام�س و�ل�ساد�س.  

جتمع �لن�سب يف نهاية �ملرحلة �لثانوية لتكون �ملعدل �لرت�كمي �لعام للطالب.  

يتم ح�ساب �ملعدل يف �ملرحلة �لثانوية )نظام �ملقرر�ت( 9 ــ 4 

�لتي در�سها �لطالب.  �أو ر�سوبًا جلميع �ملقرر�ت �لدر��سية  نتائج جميع �لدرجات جناحًا،  �ملعدل �لرت�كمي هو: متو�سط 
كما اأنه يح�سب يف �س�ء املعدلت الف�سلية التي حقق فيها الدرجة ال�سغرى للنجاح )50%( من �لدرجة �لنهائية للمقرر. 

وح�ساب �ملعدل �لف�سلي للطالب هو: �ملجموع �لكلي لدرجات �ملقرر�ت )جناحًا ور�سوبًا( للف�سل �لدر��سي مق�سوم على 
عدد �ملقرر�ت �لتي در�سها �لطالب يف �لف�سل �لدر��سي.

توزع درجات �لتقدير �خلا�س باملادة �لدر��سية يف �ملرحلة �ملتو�سطة وفق �لتوزيع �لتايل: 9 ــ 5 

رمز التقديرالتقديرالدرجة

�أممتاز100-90

بجيد جدً�80 �إلى �أقل من 90

جـجيد65 �إلى �أقل من 80

دمقبول�أقل من 65

توزع درجات �لتقدير �خلا�س باملادة �لدر��سية يف �ملرحلة �لثانوية)نظام �ملقرر�ت(وفق �لتوزيع �لتايل: 9 ـ 6 

رمز التقديرالتقديرالدرجة

�أممتاز100-90

ب+جيد جدً� مرتفع85�إلى �أقل من 90

بجيد جدً�80 �إلى �أقل من 85

جـ +جيد مرتفع75 �إلى �أقل من 80

جـجيد70 �إلى �أقل من 75

د+مقبول مرتفع60 �إلى �أقل من 70

دمقبول50 �إلى �أقل من 60

هـغري جمتاز�أقل من 50
محمرومحمروم من دخول �لختبار

توزع درجات �لتقدير �خلا�س باملادة �لدر��سية يف �ملرحلة �لثانوية)�لنظام �لف�سلي( 9 ــ 7  
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وفق �لتوزيع �لتايل:

رمز التقديرالتقديرالدرجة

A+�أ+ممتاز مرتفع95 �إلى 100

A�أممتاز90 �إلى �أقل من 95

B+ب+جيد جدً� مرتفع85 �إلى �قل من90

Bبجيد جدً�80 �إلى �أقل من 85

C+ج+جيد مرتفع75 �إلى �أقل من80

Cججيد70 �إلى �أقل من 75

D+د+مقبول مرتفع60 �إلى �أقل من70

Dدمقبول50�إلى �أقل من60

�أقل من 50
F+هـ+مكمل مل ينجح يف �لدور �لأول

Fهـمتعرث مل ينجح يف �لدور �لثاين

القاعدة العا�سرة

ت�سريع من اأبدى تفوقاً غري عادي:

الت�سريع ه�: اإجراء يعطي الطالب الذي ا�ست�فى كامل �سروط الت�سريع احلق يف  النتقال عرب ال�سلم التعليمي اإلى �سف  10 ــ 1 
در��سي �أعلى ب�سف در��سي و�حد من �ل�سف �لدر��سي �لذي يدر�س فيه.

يتم �لرت�سيح للت�سريع يف �لف�سل �لدر��سي �لأول من كل عام در��سي.  10 ــ 2 

يتولى تر�سيح �لطالب �لذي �أبدى تفوقًا غري عادي كل من له عالقة بالطالب وفقًا لالآلية �ملعتمدة من وز�رة �لتعليم. 10 ــ 3 

وز�رة  من  �ملعتمدة  لال�ستمارة  وفقًا  �جلو�نب  جميع  من  ت�سريعه  �ملر�د  �لطالب  و�سع  بدر��سة  �لطالبي  �ملر�سد  يقوم  10 ــ 4 
�لتعليم.

ُتعباأ ��ستمارة �ملالحظة �ملعتمدة من قبل وز�رة �لتعليم لر�سد مالحظات، وتقارير، وتو�سيات �ملعلمني، و�أولياء �لأمور  10 ــ 5 
ب�ساأن �لطالب �ملر�سح للت�سريع.

يقوم �ملر�سد �لطالبي بتعبئة �سجل �ملعلومات �ل�سامل للطالب. 10 ـــ  6 

�لطالب،  ��ستعد�د  للتاأكد من مدى  �لطالبي  و�ملر�سد  �ملدر�سة،  قائد  قبل  �ملتفوق مقابلة �سخ�سية من  للطالب  جُترى  10 ــ 7 
ورغبته يف الت�سريع، وتعريفه بنظام، و�سروط الت�سريع، مع اأخذ م�افقة ويل الأمر خطيًا.

ت��سي جلنة الت�جيه والإر�ساد باملدر�سة برت�سيح الطالب للت�سريع بعد انطباق ال�س�ابط عليه، وا�ستكمال الإجراءات  10 ــ 8 
�ملطلوبة، و�لرفع لإد�رة �لتعليم.

10 ــ 9   يتقدم �لطالب لالختبار �لتح�سيلي �ملعد للت�سريع.

تطبيقها  على  وت�سرف  �لتح�سيلية،    �لختبار�ت  �إعد�د  �لتعليم  بوز�رة  �لتعليم  وجودة  للتقومي  �لعامة  �لإد�رة  تتولى  10 ــ 10 
وت�سحيحها جلميع �لطالب. 
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يتاح للطالب امل�سرع فرتة جتريبية ل تقل عن اأربعة اأ�سابيع ميكنه الرج�ع فيها ل�سفه الأ�سا�سي؛ ويك�ن القرار خيارًا   11  -10
للطالب وويل �أمره مع �ملر�سد �لطالبي.

يتم متابعة �لأو�ساع �لنف�سية و�لجتماعية للطالب �لذي تقدم للت�سريع. 10 ــ 12 

يتولى ق�سم رعاية �ملوهوبني باإد�رة �لتعليم م�سوؤولية �لت�سريع بالتن�سيق مع ق�سم �لتوجيه و�لإر�ساد، وذلك وفقًا ملا يرد من  10 ــ 13 
�لإد�رة �لعامة للموهوبني.

�لعامة  �لإد�رة  بالتن�سيق مع كل من  �لتعليم  �إد�ر�ت  �لت�سريع على  باإجر�ء�ت  �لتعميم  للموهوبني  �لعامة  �لإد�رة  تتولى  10 ــ 14 
للتقومي وجودة �لتعليم، و�لإد�رة �لعامة للتوجيه و�لإر�ساد.

القاعدة احلادية ع�سرة

حتديد �مل�ستوى ل�سفوف �ملرحلة �لبتد�ئية و�ملرحلة �ملتو�سطة للطالب �لذين مل ت�سمح ظروفهم بالنتظام يف �ملد�ر�س قبل ذلك:

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا بال�سف �لثالث �ملتو�سط ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف  بد�ية �لعام  11ـ 1 
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف الثاين املت��سط على اأن يك�ن قد بلغ اربع ع�سرة �سنًة، ويتجاوز عن ذلك بنق�ض ثالثة 

�أ�سهر؛ و�إذ� مل ينجح يحدد م�ستو�ه يف �سف �أدنى.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا بال�سف �لثاين �ملتو�سط ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف بد�ية �لعام  11ـ2 
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف الأول املت��سط على اأن يك�ن قد بلغ ثالثة ع�سرة �سنًة، ويتجاوز عن ذلك بنق�ض ثالثة 

�أ�سهر؛ و�إذ� مل ينجح يحدد م�ستو�ه يف �سف �أدنى.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا بال�سف �لأول �ملتو�سط ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف  بد�ية �لعام  13 ــ 1 
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف ال�ساد�ض البتدائي على اأن يك�ن قد بلغ اثنتا ع�سرة �سنًة، ويتجاوز عن ذلك بنق�ض ثالثة 

�أ�سهر؛ و�إذ� مل ينجح يحدد م�ستو�ه يف �سف �أدنى.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا بال�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي ُيجرى له �ختبار حتديد   م�ستوى يف بد�ية  11 ـــ 4 
اأن يك�ن قد بلغ اإحدى ع�سرة �سنًة، ويتجاوز عن ذلك  العام الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف اخلام�ض البتدائي على 

بنق�س ثالثة �أ�سهر، و�إذ� مل ينجح يحدد م�ستو�ه يف �سف �أدنى.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا بال�سف �خلام�س �لبتد�ئي ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف بد�ية �لعام  11 ــ 5 
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف الرابع البتدائي على اأن يك�ن قد بلغ ع�سر �سن�ات، ويتجاوز عن ذلك بنق�ض ثالثة 

�أ�سهر، و�إذ� مل ينجح فيبقى على و�سعه.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا بال�سف �لر�بع �لبتد�ئي ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف بد�ية �لعام  11 ــ 6 
بلغ ت�سع �سن�ات، ويتجاوز عن ذلك بنق�ض ثالثة  اأن يك�ن قد  الثالث البتدائي على  الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف 

�أ�سهر، و�إذ� مل ينجح فيبقى على و�سعه.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظمًا يف �ل�سف �لثالث �لبتد�ئي ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف بد�ية �لعام  11 ــ 7 
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف الثاين البتدائي على اأن يك�ن قد بلغ ثماين �سن�ات، ويتجاوز عن ذلك بنق�ض ثالثة 

�أ�سهر، و�إذ� مل ينجح فيبقى على و�سعه.

�لطالب �لذي يرغب قبوله بالدر��سة منتظًما يف �ل�سف �لثاين �لبتد�ئي ُيجرى له �ختبار حتديد م�ستوى يف بد�ية �لعام  11 ـــ  8 
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�سف الأول البتدائي على اأن يك�ن قد بلغ �سبع �سن�ات ويتجاوز يف ذلك بنق�ض ثالثة اأ�سهر 
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و�إذ� مل ينجح فيبقى على و�سعه.

يوؤخذ تعهد على ويل �أمر �لطالب �لذي ُيجرى له �ختبار حتديد �مل�ستوى باأن ينتظم �بنه يف �لدر��سة يف حالة جناحه. 11 ــ 9 

ُيجرى �ختبار حتديد �مل�ستوى يف �ملد�ر�س بعد �لتوجيه من قبل �إد�ر�ت �لتعليم. 11 ـــ 10 

ميكن �عادة �ختبار حتديد �مل�ستوى مرة �أخرى للطالب يف �ملرحلة �لبتد�ئية بعد عام در��سي من �جر�ءه. 11 ــ 11 

�أدنى وهكذ� حتى يتم حتديد  �لطالب �لذي حدد م�ستو�ه ب�سف در��سي معني ومل يجتاز �لختبار يتم �ختباره ب�سف  11 ـــــ12 
�ل�سف �ملنا�سب له.

�لطالب �لذي جتاوز �ل�سن �لنظامية للدر��سة �لنهارية ويرغب �لنت�ساب يف �ملرحلة �ملتو�سطة جتري له �ملدر�سة �ختبار  11 ـــ13 
حتديد م�ست�ى مبدئي للتاأكد من املامه باملهارات الالزمة لل�سف الذي �سينت�سب فيه بدون ا�سرتاط �سهادات �سابقة.

القاعدة الثانية ع�سرة

تقومي طالب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة:

ي�ستفيد من هذ� �لتنظيم جميع طالب �لرتبية �خلا�سة يف معاهد وبر�مج �لدمج.

ت�ستخدم �لختبار�ت �لكتابية و�ل�سفهية و�لعملية لقيا�س �أد�ء �لطالب يف جمال �ملعلومات �مل�ستهدفة.  12 ــــ 1 

ت�ستخدم �أ�ساليب �ملالحظة باأنو�عها �ملختلفة وقو�ئم �ل�سطب وتقدير �ل�سلوك لقيا�س �أد�ء �لطالب يف جمال �ملهار�ت  12 ـــ 2 
و�ل�سلوكات �ملطلوبة وفق �حتياجاته. 

توظيف �لختبار�ت باأنو�عها �ملختلفة؛ للتاأكد من م�ستوى �أد�ء �لطالب وتقدمه �أو ��ستقر�ره وفق �أ�سلوب �ملتابعة و�لتقومي  12ـــ 3 
�ملطلوبني. 

�إن تطبيق �أدو�ت و�أ�ساليب عملية �لتقومي للطالب ذوي �لإعاقة تتميز بخ�سو�سيتها وفًقا لطبيعة �حتياجات كل فئة.  12 ــــ 4 

يعطى �لطالب ذو �لإعاقة �لزمن �لكايف �لذي يتنا�سب وقدر�ت هو �إمكاناته �لكتابية �أو �لقر�ئية يف �أثناء عملية �لتقومي  12 ـــ 5 
�لرتبوية. 

ميكن �أن جترى عملية �لتقومي يف �أماكن منا�سبة للطالب ذوي �لإعاقة و�أن يوؤدو� �لختبار�ت ب�سكل فردي �أو جماعي،  12 ــ 6 
وفًقا لحتياجاتهم وخ�سائ�سهم. 

يف حالة ال�سرورة فاإنه ميكن عدم اللتزام مب�اعيد وفرتات الختبارات املحددة يف تق�مي الطالب ذوي الإعاقة على اأن  12 ــ 7 
يتم �لتن�سيق يف ذلك مع �إد�رة �ملدر�سة. 

ميكن �أن تتم عملية �لتقومي للطالب ذوي �لإعاقة وفًقا لأ�سلوب �لتقومي �مل�ستمر كل ح�سب قدر�ته و�إمكاناته.  12 ـــ 8 

�لتنظيم فاإنه ميكن للمعلم تقومي طالبه بالطريقة �لتي  يف حالة تعذر ��ستخد�م �لأدو�ت و�لأ�ساليب �ملحددة يف هذ�  12 ــ 9 
ير�ها منا�سبة خل�سائ�سهم و�حتياجاتهم وتوزيع درجات �لتقومي مبا يتالءم مع ذلك على �أن يتم ذلك بالتن�سيق مع 

�إد�رة �ملدر�سة. 

يف حالة تعدد وتنوع �حتياجات �لطالب فاإنه ينبغي مر�عاة �أ�ساليب �لتقومي �ملنا�سبة وذلك وفًقا ملو�د �لتقومي �خلا�سة بكل فئة  12 ـــ 10 
كاأن يكون �لطالب كفيًفا ويعاين من �سعوبات يف �لتعلم �أو يكون �أ�سًما ومتخلًفا عقلًيا ويعاين من ��سطر�بات يف �لتو��سل.
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يف جميع �حلالت يجب مر�عاة �أل يخترب �لطالب ذو �لإعاقة يف �أكرث من مادة حتريرية يف �ليوم �لو�حد مع �إعطائه  12 ــــ 11 
�لزمن �ملنا�سب لالإجابة عن �أ�سئلة �لختبار.

يتم تقومي �لطالب متعددي �لعوق ح�سب قدر�تهم و�حتياجاتهم. 12 ــــ 12 

�أجز�ء �سغرية ح�سب قدر�ت  �إلى  �لعلمية  �ملادة  تق�سيم  �أو  بتجزئة  �لتقومي للطالب ذوي �لعاقة  تتم عملية  �أن  ميكن  12ــــ 13 
و�إمكانات كل طالب.

يف حال عدم ��ستفادة �لطالب مما يقدم له يف �لف�سل �لعام فاإنه يتم تقوميه يف حمتوى �خلطة �لتعليمية �لفردية ويتم  12 ـــ 14 
و�سع �لأ�سئلة من قبل معلم �لرتبية �خلا�سة بالتن�سيق مع معلم �ملادة.

اأوًل- العوق الب�سري

1-  يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدو�ت �لتقومي �خل�سائ�س �حل�سية �ملتوفرة لدى �لطالب ذوي �لعوق �لب�سري و�لتي تعتمد يف 
�ملقام �لأول على �للم�س، �ل�سمع، و�لبقايا �لب�سرية. 

�أكرث من �لأ�ساليب �لآتية: �لكتابة و�لقر�ءة  �أو  �أن تتم �لختبار�ت �لتقوميية للطالب ذوي �لعوق �لب�سري بو�حد  2-  يجب 
كاأ�سرطة  �ملنا�سبة  بالو�سائل  عنها  و�لإجابة  �لختبار  �أ�سئلة  ت�سجيل  طريق  �أوعن  �ل�سفهي،  بالأ�سلوب  �أو  بر�يل،  باأ�سلوب 
الت�سجيل واحلا�سب الآيل، اأو عن طريق ال�ستعانة بقارئ كاتب مب�سر، وكذلك ال�ستفادة من املعينات الب�سرية ل�سعاف 
�لب�سر مثل: �لعد�سات �ملكربة و�لطباعة �ملكربة... �إلخ، وذلك يف �سوء �خل�سائ�س و�لحتياجات �ملحددة لكل طالب يف 

برناجمه. 

ت�سكل جلنة برئا�سة مدير املدر�سة اأو من ين�ب عنه وع�س�ية املخت�ض بالرتجمة من واإلى خطب رايل ومعلم املادة كل فيما   -3
يخ�سه يف كل مدر�سة يوجد بها برنامج دمج للمعوقني ب�سرًيا. 

يكون ت�سكيل هذه �للجنة قبل �أ�سبوعني من موعد �لختبار�ت على �لأقل؛ لتتمكن من �لآتي:   -4

اأ.  جتهيز الأ�سئلة بالطريقة املنا�سبة للمع�قني ب�سرًيا )برايل للمكف�فني، وخط مكرب ل�سعاف الب�سر(. 

ب.  نقل �إجابات �لطالب �ملكفوفني من خطب ر�يل �إلى �خلط �لعادي؛ ليتمكن معلم �ملادة من ت�سحيحها. 

5-  ت�ستخدم نف�س �لأ�سئلة �لتي تعد لختبار�ت بقية �لطالب ، ويف حالة وجود خر�ئط �أو ر�سومات �أو جد�ول يف تلك �لأ�سئلة 
فعلى معلم �ملادة �لت�ساور مع �ملعلم �ملخت�س بالرتجمة ملعرفة �إمكانية �إخر�ج ذلك بخط بر�يل �أو تعذره، فاإذ� تعذر ذلك 

فعلى معلم �ملادة و�سع �لبديل �ملنا�سب. 

6-  يوفر لهذه �للجنة ما ميكنها من �أد�ء عملها مع �ملحافظة على �سرية �لختبار�ت و�إجابات �لطالب. 

7-  تراعى املرونة عند تق�مي الطالب املح�لني حديًثا من التعليم العام من حيث امل�ازنة بني حداثتهم يف تعلم بع�ض املهارات 
مثل القراءة والكتابة بخطب رايل ومتطلبات بع�ض امل�اد الدرا�سية، بحيث يتم تق�مي كل طالب ح�سب م�ست�ى اكت�سابه 

�ملهارة.

ثانًيا- العوق ال�سمعي: 

يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدو�ت �لتقومي �خل�سائ�س �حل�سية �ملتوفرة لدى �لطالب ذوي �لعوق �ل�سمعي و�لتي تعتمد يف   -1
�ملقام �لأول على حا�سة �لب�سر، و�لبقايا �ل�سمـعية. 

يجب �أن تتم �لختبار�ت �لتقوميية للطالب بطر�ئق �لتو��سل �ملختلفة مـــثل: قر�ءة �ل�سفاه )قر�ءة �لكالم( لغة �لتلميح   -2
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�إلى  بالإ�سافة  �لكلي،  �لتو��سل  بطريقة  �أو  �لإ�سارية  �لأ�سابع  �أبجدية  �لإ�سارة،  لغة  �ملنغم،  –�للفظ  �ملرمز  �لكالم   –
�لأ�ساليب �لكتابية �لعادية و�لأ�ساليب �لتقنية �حلديثة كاحلا�سب �لآيل، كل ح�سب قدر�ته و �إمكاناته. 

��ستخد�م �لأ�سئلة �ملو�سوعية �ملبا�سرة و�لو��سحة و�لبتعاد عن �لأ�سئلة �ملقالية و�ملركبة و�لأ�سئلة �للفظية �لتي حتتاج �إلى   -3
ح�سيلة لغوية.

يراعى عند احلاجة ترجمة ال�س�ؤال بلغة الإ�سارة لل�سم لإي�سال املعنى املطل�ب يف بع�ض الأ�سئلة التي ي�سعب فهمها.  - 4

�ملو�د �لدبية و�لجتماعية  لل�سياغات وخا�سة يف  �ل�سم وتنميقه  �ملكتوبة من  للغة  �لبنائي  بالرتكيب  �لتقومي  يتاأثر  ل   - 5
وعدم حما�سبته على �لأخطاء �لإمالئية و�لنحوية �إل �إذ� كان �لختبار يقي�س م�ستوى �لطالب يف �لإمالء.

ل يتاأثر �لتقومي ب�سالمة و�سحة نطق �حلروف وخمارج �ل�سو�ت يف �لختبار�ت �ل�سفهية وميكن ��ستبد�لها  كتابيًا �أو   - 6
�إ�ساريًا يف حال تعذر �لتقومي. 

ثالًثا- العوق العقلي: 

يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدو�ت �لتقومي �خل�سائ�س �جل�سمية و�لعقلية و�لنف�سية للطالب ذوي �لعوق �لعقلي و�لتي تعتمد   -1
فيا ملقام �لأول على �لتكامل �حل�سي. 

يجب �أن تتم عملية تقومي �لطالب وفقًا للتقومي �مل�ستمر �لذي ميكن من خالله تطبيق �لعديد من �أ�ساليب �لتقومي �ملختلفة   -2
و�ملتنوعة كالختبار �لكتابي �أو �ل�سفهي كل ح�سب قدر�ته �لبدنية و�حلركية �أو �ختبار�ت �ملالحظة.

يف حال تعذر ��ستفادة �لطالب ذي �لعوق �لعقلي مما قدم له يف �ل�سف �لعادي فيقوم تقوميا يتنا�سب مع قدر�ته.  -3

رابًعا- ا�سطراب التوحد: 

مع  �لتوحديني  للطالب  و�ل�سلوكية  و�لجتماعية  �لتو��سلية  �خل�سائ�س  مع  �لتقومي  و�أدو�ت  �أ�ساليب  تتنا�سب  �أن  يجب    -1
�لرتكيز على �أ�ساليب �لتكامل �حل�سي. 

�أثناء  يف  �إلخ  �لتو��سل...  ولوحة  و�لقر�ءة  �لكتابة  مثل:  �لتوحديني  �لطالب  مع  �ملختلفة  �لتو��سلية  �لأ�ساليب  ت�ستخدم    -2
تقوميهم، و ذلك ح�سب خ�سائ�س و�إمكانات و�حتياجات كل طالب على حدة. 

3-  ميكن جتزئة حمتويات �لختبار �إلى فرت�ت ق�سرية تتنا�سب مع خ�سائ�س وقدر�ت و�حتياجات كل طالب على حدة.

خام�ًسا–�ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنفعالية: 

1- يجب �أن تتنا�سب �أ�ساليب و�أدو�ت �لتقومي مع �خل�سائ�س �ل�سلوكية و�لنفعالية للطالب ذوي �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنفعالية. 

لدى  و�لرتكيز  �لنتباه  تتنا�سب مع م�ستوى  �لختبار على فرت�ت زمنية ق�سرية  بتوزيع حمتوى  �لرتبية �خلا�سة  يقوم معلم   -2
�لطالب. 

3- ي�سمح للطالب بالتوقف و�لتحرك يف �أثناء �أد�ء �لختبار وذلك ح�سب م�ستو�ه وقدرته على �ملكوث يف �ملقعد. 

4- ي�سمح للطالب �لختبار يف ركن خا�س بعيد عن �مل�ستتات.

�ساد�سًا- �لعوق �حلركي و�لبدين و�ل�سحي: 

للطالب الذي لديه ع�ق حركي بدين احلق يف ا�ستخدام الأطراف الطبيعية وال�سناعية وال��سائل والأجهزة التع�ي�سية   -1
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�ملختلفة يف �أثناء عملية �لتقومي. 

2-  للطالب �لذي ت�ستدعي ظروفه �ل�سحية �أن يوؤدي �لختبار يف �ملكان و�لزمان �ملنا�سبني حلالته. 

يختربمع �لطالب �لعاديني كلما كان ذلك ممكًنا.  -3

4-  ميكن جتزئة �لختبار �لو�حد على فرت�ت ق�سرية تبًعا لظروف �لطالب �لبدنية و�ل�سحية.

يخترب �لطالب �لذي ل ي�ستطيع �لكتابة باأ�سئلة يتم �لإجابة عنها �سفهًيا ويكلف مدير �ملدر�سة �أحد من�سوبي �ملدر�سة ممن   -5
تتوفر فيه �لأمانة وحتمل �مل�سوؤولية بالكتابة عن �لطالب.

يعفى �لطالب من �لختبار يف �ملو�د �لعملية و�لر�سم �لكتابي.  -6

يكون �لختبار يف مهارة �لإمالء على �سكل �أ�سئلة حتريرية يجيب عنها �لطالب �سفهًيا.   -7

�سابًعا- ��سطر�بات �لنطق و�لكالم: 

�لعادي  – بالطالب  �لتقومي  �أثناء  �لطالب وعدم مقارنته- يف  �لتي يعاين منها  �لنطق و�لكالم  يجب مر�عاة ��سطر�بات    -1
وعدم حما�سبته على �لأخطاء �لناجتة عن تلك �ل�سطر�بات. 

�لتوجيه  �إلى ذلك وفق ما تر�ه جلنة  �إذ� دعت �حلاجة  �ل�سفهية باختبار�ت حتريرية  ��ستبد�ل �لختبار�ت  للمعلم  2-  ميكن 
و�لإر�ساد.

3-  ميكن للمعلم �ل�ستعانة مبعلم تدريبات �لنطق و�لكالم )�إخ�سائي ��سطر�بات �لتو��سل( يف �أثناء عملية �لتقومي.

ثامًنا- �سعوبات �لتعلم: 

ي�ستفيدجميع �لطالب يف �لتعليم �لعام �لذين مت ت�سخي�سهم وت�سنيفهم �سمن فئة �سعوبات �لتعلم وفق بر�مج �لت�سخي�س   -1
�ملعتمدة من �أدو�ت و�أ�ساليب �لتقومي �خلا�سة بهذه �لفئة.

يتم �للتز�م بتطبيق �أدو�ت �لقيا�س و �لتقومي للطالب من فئة �سعوبات �لتعلم �لذين مت ت�سخي�سهم �سمن هذه �لفئة وملتقدم    -2
لهم �خلدمات �مل�ساندة لعدم توفر بر�مج �سعوبات تعلم يف مد�ر�سهم باملر�حل �لتعليمية �لثالث )�لبتد�ئية ، �ملتو�سطة، 

�لثانوية(.

يتم تطبيق �أدو�ت �لقيا�س و�لتقومي ب�سكل فردي وفق �حتياجات كل طالب ويوثق ذلك يف �سبارة جلنة �سعوبات �لتعلم ويوقع   -3
عليه اأع�ساء اللجنة.

يف جميع حالت �لتقومي يتولى معلم �سعوبات �لتعلم �لإ�سر�ف على �ختبار�ت �لتقومي للطالب يف �ملو�د �لتي يتلقون فيها   -4 
خدمات �لرتبية �خلا�سة. 

5-  يجب تقومي �لطالب �لذي لديه �سعوبات تعلم بالو�سيلة �لتي تنا�سب قدر�ته و�حتياجات هو ذلك وفًقا لالآتي: 

�أ. يف حالة كون قر�ءة �لأ�سئلة م�سكلة لدى �لطالب فاإنه يجب �أن تقر�أ لهم ب�سوت عال:  للتاأكد من فهمهم للمطلوب قبل 
�لإجابة. 

ب.  �إذ� كانت �لكتابة ت�سعب على �لطالب فيجب �أن يتم تقوميه �سفوًيا �أو تكتب له �لإجابة �أو ت�سجل على �سريط وفق 
ما تقت�سيه م�سلحة الطالب. 



المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية38
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

يجب �أن يتنا�سب توزيع �لأ�سئلة مع كمية �ملادة �لتي يتعلمها �لطالب يف �لف�سل وما يتعلمه بناًء على �خلطة �لرتبوية  ج.  
�لفردية. 

يف حالة تاأثري �سعوبات �لتعلم لدى �لطالب على �أد�ئه يف مو�د �أخرى ل يتلقى فيها خدمات خا�سة كتاأثري �سعوبات  د.  
�لتعلم يف �لقر�ءة على �أد�ئه يف �لعلوم �أو �لقر�آن �لكرمي فاإنه يتم تقوميه بالتعاون بني معلم �ملادة ومعلم �لرتبية 

�خلا�سة، وذلك باختيار �لطريقة �لتي تنا�سب قدر�ت و�حتياجات ذلك �لطالب. 

هـ.  يف حالة وجود م�سكلة يف �لنتباه لدى �لطالب بالإ�سافة �إلى �سعوبات �لتعلم فاإنه يجب تقوميه ب�سكل فردي بعيًد� 
عن �أي م�سدر ت�ستيت لالنتباه. 

يعطى �لطالب فرت�ت ر�حة يف �أثناء �لتقومي تبًعا لقدرته على �لرتكيز و�ل�ستمر�ر يف �أد�ء �ملهمة.  و.  

يف حالة وج�د ن�ساط زائد لدى الطالب بالإ�سافة اإلى �سع�بات التعلم، فاإنه يجب ال�سماح له بالقيام من املقعد  ز.  
و�مل�سي ثم �جللو�س مرة �أخرى يف �أثناء �لتقومي. 

اأجزاء ق�سرية  اإلى  بتجزئة مادة احلفظ  فاإنه يجب تق�ميه  يعاين من �سع�بة يف احلفظ  الطالب  يف حالة ك�ن  ح.  
تتنا�سب وقدرته على �حلفظ ويتم تقوميه يف كل جزء بعد م�ساعدته يف حفظه قبيل �لتقومي بفرتة وجيزة ويف حالة 

تعذر ذلك فاإنه يتم �إعفاوؤه من �حلفظ و�لكتفاء يف تقوميه باإدر�كه للمفاهيم �لعامة للمو�سوع. 

يف حالة ك�ن تعدد امل�ا�سيع يف املادة ال�احدة ُي�سكل على الطالب فاإنه يجب جتزئة امل�ا�سيع وتق�مي الطالب يف كل  ط.  
م��س�ع على حدة اأو �سم اأكرث من م��س�ع مع بع�سها البع�ض وفق قدرة الطالب. 

يف حالة عدم ��ستفادة �لطالب مما يقدم له يف �لف�سل �لعادي فاإنه يتم تقوميه يف حمتوى �خلطة �لرتبوية �لفردية ويتولى   -6
معلم �لرتبية �خلا�سة �إعد�د �لأ�سئلة بالتن�سيق مع معلم �ملادة.

يف حالة ��ستفادة �لطالب مما يقدم له يف �لف�سل �لعادي يف مادة معينة فاإنه يتم تقوميه يف حمتوى �خلطة �لرتبوية �لفردية   -7
وحمتوى �ملو��سيع �لتي يتعلمها يف �لف�سل �لعادي يف تلك �ملادة وير�عى يف ذلك �أن ُتعد �لأ�سئلة بالت�ساور بني معلم �ملادة 

ومعلم �لرتبية �خلا�سة. 

يف �ملو�د ذ�ت �لكثافة يف �ملحتوى فاإنه يتم �لرتكيز على �ملفاهيم �لأ�سا�سية يف �أثناء �لتقومي.  -8

القاعدة الثالثة ع�سرة

�سرية الأ�سئلة و�سري الختبارات:

13 ــ 1  يعد كل موظف، �أو م�ستخدم، �أو عامل �طلع بحكم عمله �أو  وكل �إليه �أمُر من �أمور �لأ�سئلة م�سوؤوًل عن �سريتها.

13 ـــ 2  تعد �لأمور �لتالية �إخالًل ب�سرية �لأ�سئلة:

        1( �سرقة �أ�سئلة �لختبار�ت �أو �إجابتها �لنموذجية باأي و�سيلة كانت مبا�سرة �أو غري مبا�سرة. 

        2( جمع بقايا �أور�ق �لأ�سئلة لال�ستفادة منها بطريقة غري م�سروعة ) كامل�سود�ت �أو   

             �لق�سا�سات �أو نحوها(. 

        3 ( بيع �لأ�سئلة �أو �سر�وؤها �أو �إف�ساوؤها باأي طريقة كانت.
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        4 ( �لت�سريح �أو�لتلميح �إلى نوع �لأ�سئلة �أو مو�طنها ولو ب�سورة رمزية باأي و�سيلة من �لو�سائل.

        5 ( �ل�سروع يف �سيء مما �سبق �أو �تخاذ �أ�سبابه.

 13 ـــ 3  تعد �لأمور �لتالية �إخالًل ب�سري �لختبار�ت.

�سكل من  باأي  فيها  �لتغيري  �أو  بها  �خرى  ورقة  ��ستبد�ل  �و  �إتالفها  �و  �إخفاوؤها عمدً�  �أو  �لطالب  �إجابة  ورقة  �سرقة   )1
�لأ�سكال.

ت�سهيل �لغ�س بني �لطالب و�لتهاون يف �ملر�قبة.  )2

3(  عدم �للتز�م بتعليمات ت�سحيح �لختبار�ت وتوزيع �لدرجات على �لأ�سئلة.

4(  �نتحال �سخ�سية �لغري ) دخول طالب بدل طالب �آخر (.

ُيعد �لتو�طوؤ مع مرتكبي �سيء من �لأ�سياء �لو�ردة  يف �لقاعدتني )13 ـــ 2( و )13 ـــ3(  �إخالًل ب�سرية �لأ�سئلة و�سالمة  13 ـــ 4 
�سري �لختبار�ت.

اأن يبلغ ذلك للجهات املخت�سة. ويف  حالة عدم الإبالغ فيعد ذلك  يجب على كل من علم بارتكاب �سيء مما �سبق  13 ـــ 5 
�إخالًل ب�سرية �لأ�سئلة.

القاعدة الرابعة ع�سرة

�لعقوبات �ملرتتبة على �لإخالل ب�سرية �لأ�سئلة و�سري �لختبار�ت:

�إذ� ُ�رتكبت �إحدى �ملخالفات �ملن�سو�س عليها يف �لقو�عد من )13 ـــ 1 ( �إلى )13 ــ  5( ، فاإن �جلهة �لإد�رية �ملخت�سة جتري 
حتقيقًا يف �ملو�سوع وتتبع يف �ساأنه ما يلي : 

�إذ� ك�سف �لتحقيق عن �أن �لو�قعة ل تعدو �أن تكون خمالفة �إد�رية ، فتحدد �مل�سوؤولية �لتاأديبية ، وتوقع على مرتكبها  14 ــ 1 
�جلز�ء�ت  �لنظامية. 

�لتاأديبية،  �مل�سوؤولية  حتدد  �لإد�رية  �جلهة  فاإن  جنائية،  خمالفة  وجود  وعن  �إد�رية  م�سوؤولية  عن  �لتحقيق  ك�سف  �إذ�  14 ـــ 2 
و�جلنائية يف حالة �إمكان �لف�سل بني �مل�سوؤوليتني �لتاأديبية  و�جلنائية، وحتيل �لأور�ق بعد �سدور قر�ر �جلز�ء �لتاأديبي 

�إلى �جلهة �ملخت�سة للف�سل يف �ملخالفة �جلنائية.  

اإذا تعذ ر الف�سل بني امل�س�ؤوليتني التاأديبية واجلنائية، كاأن يك�ن الرتباط بينهما قائمًا  فاإن اجلهة  الإدارية ترجئ البت  14 ـــ 3 
يف �مل�سوؤولية �لتاأديبية، وتوقف �إجر�ء�تها �إلى �أن ي�سدر حكم نهائي من �جلهة �ملخت�سة يف �ملخالفة �جلنائية.

�إذ� ك�سف �لتحقيق �أن مرتكب �إحدى �ملخالفات �ملن�سو�س عليها يف �لبنود ) 13 ـــ 2 ( و )13 ـــ 3 (         و )13 ــ   14 ـــ 4 
4(، طالب فيُلغى �ختباره يف �ملادة نف�سها وي�سمح له بدخول �ختبارها يف �لدور �لثاين يف كامل �ملقرر وُيحتفظ له 
باأعمال �ل�سنة، ويحال �أمره �إلى جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد باملدر�سة لتقدمي �خلدمات �لإر�سادية �ملنا�سبة، ويف حال 

تكر�ر �ملخالفة منه فُيلغى �ختباره يف جميع �ملو�د يف ذلك �لعام يف �لدورين.  

اإذا انتحل الطالب �سخ�سية طالب اآخر واأدى الختبار بدًل عنه يحرر حم�سر لإثبات ال�اقعة ثم ُيخ�سم عليهما من  14 ـــ 5 
درجات ال�سل�ك، ويلغى الختبار، اأما ان كان املنتحل لي�ض طالبًا يف املدر�سة فيحال اأمره للجهات املخت�سة وتبلغ جهة 

عمله –�ن كانت معروفة- مبا مت خطيًا.
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القاعدة اخلام�سة ع�سرة

الإجراءات املرتتبة على حالت الغ�ص:

15 ــ 1  حالت �لغ�س:

الإجراءاتاحلالت

�للتفات �ملتكرر و�لغ�س �ل�سفوي
1(  ينذر يف �ملرة �لولى

�آخر يف قاعة �لختبار وعند تكر�ر �ملحاولة  �إلى مكان  �لطالب من مكانه  2(  عند تكرر �ملحاولة ينقل 
ت�سحب ورقة اجابته ويعد حم�سر باحلالة على اأن ي�قع  من املالحظ/ين  ويعتمد من رئي�ض اللجنة.

1(  �إذ� ثبت غ�س �لطالب للمرة 
�لأولى يف �ختبار نهاية �أحد 

�لف�سلني �أو �لدور �لثاين.

1(  يحرر حم�سر بذلك يعتمده مدير املدر�سة مع اإرفاق و�سيلة الغ�ض ما اأمكن ذلك.
2(  تلغى درجة �ل�سوؤ�ل، �أو �لأ�سئلة �لذي ثبت غ�سه فيه ويعطى �سفرً� يف درجته.

3(  يوؤخذ تعهد خطي على �لطالب بعدم تكر�ر ذلك.

2(  تكر�ر غ�س �لطالب للمرة 
�لثانية يف  �ختبار نهاية �أحد 

�لف�سلني �أو �لدور �لثاين.

1  يحرر حم�سر بذلك يعتمده قائد املدر�سة مع اإرفاق و�سيلة الغ�ض ما اأمكن ذلك.
2(  ت�سحب ورقة �جابته.

يلغى �ختباره يف �ملادة �لتي غ�س فيها، وُيعد مكماًل مع �لحتفاظ له بدرجات �أعمال �ل�سنة، و �إذ� كان    ) 3
الغ�ض يف الدور الثاين للمرحلة املت��سطة فيلغى اختباره وتتاح له اإعادة  اختبار املادة مع الغائبني بعذر 
يف بد�ية �لعام، �أما �لطالب يف  �ملرحلة �لثانوية فيعد متعرثً� وي�سمح له باختبار �ملادة يف موعد مو�د 

�لتعرث.
�لغ�س  فيه  وقع  �لذي  �لف�سل  �ختبار  درجة  حقل  يف  )غا�س(  كلمة  �لنتائج  ك�سوفات  يف  يدون   )4

وعالمة)×( يف حقلي جمموع نهاية �لف�سل و�ملجموع �لنهائي.

3(  تكر�ر غ�س �لطالب للمرة 
�لثالثة يف  �ختبار نهاية �أحد 

�لف�سلني �أو �لدور �لثاين.

1(  يحرر حم�سر بذلك يعتمده قائد املدر�سة مع اإرفاق و�سيلة الغ�ض ما اأمكن ذلك.
2 ( يحرم �لطالب من دخول �لختبار يف بقية �ملو�د �لتالية يف جدول �لختبار بعد مو�فقة مكتب �لتعليم.

3( تدون مالحظة يف خانة �ملالحظات ) ُحرم من دخول �ختبار بقية �ملو�د لتكر�ر �رتكابه للغ�س(.

51 ـــ 2  �لغ�س �جلماعي:

الإجراءات

 1(  ح�سر �لأور�ق �لتي ي�ستبه فيها

 2(  يحرر حم�سر من قبل اللجنة الإدارية املخت�سة ب�سه�د احلالة معتمدًا من قبل مدير املدر�سة  

     مع �لتحفظ على �لنتيجة حلني �لبت فيها.

رفع املح�سر اإلى مكتب الرتبية والتعليم لإجراء حتقيق عاجل للبت يف ذلك واإ�سدار العق�بة للمت�سبب.  )1 

بعد �لتاأكد يلغى �ختبار �لطالب يف تلك �ملادة �و �ملو�د ويعتربون مكملني �ذ� حدثت يف �لدور �لول �و ر��سبني �ذ� حدثت يف �لدور �لثاين  ويف   )2 
�ملرحلة �لثانوية ي�سمح لهم باأد�ئها يف موعد مو�د �لتعرث.
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15 ـــ 3  �لتعديل يف ورقة �لطالب:

الإجراءات

 1(  يعد حم�سر من قبل اللجنة الإدارية ويعتمد من قبل مدير املدر�سة وم�سرف الختبارات.

 2(  يحقق مع �ملت�سبب ويطبق بحقه ما ن�ست عليه لئحة تاأديب �ملوظفني. 

3(�ذ� ثبت �أن للطالب �سلة بذلك تلغى درجة �ختباره ويعامل وفقًا ملا ورد يف �لقاعدة 1-14

15 ـــ 4  �لإ�ساءة �إلى �لدين �لإ�سالمي �أو �ل�سخا�س:

الإجراءاتاحلالت

الطالب  اإجابة  ورقة  ت�سمنت  اإذا   )1 
�إ�ساءة �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أو قدحًا يف �لدين  �أو �سحابته �لكر�م 

�لإ�سالمي.

 2(  التاأكد من ت�سمن ورقة الإجابة تعري�سًا اأو �سبًا اأو قذفًا اأو اإهانة بعر�سها على اللجنة الإدارية 
وجلنة �لتوجيه و�لإر�ساد.

 3(  بعد التاأكد يلغى اختباره يف تلك املادة اأو امل�اد التي ت�سمنت ذلك ويعترب را�سبًا يف ذلك العام.
 4(  ُيحال اأمره اإلى الق�ساء ال�سرعي.

   2 (  اإذا ت�سمنت ورقة اإجابة 
�لطالب عبار�ت م�سيئة غري ما 

ذكر يف �لفقرة رقم )1(.

1(  يحرر حم�سر بذلك وي�ستدعى ويل اأمره ويبلغ مب�سم�نه.
2(  يوؤخذ عليه تعهد دون �إلغاء �ختباره.

3(  يحّ�ل الطالب اإلى جلنة الت�جيه والإر�ساد لدرا�سة حالته اإذا احتاج الأمر لذلك وفقًا لق�اعد 
�ل�سلوك.

15 ـــ 5  حالت �لإخالل بالنظام و�إحد�ث �لفو�سى:

الإجراءاتاحلالة

ت�سرف  �أو  عمل  باأي  �لطالب  قام  �إذ� 

�لقاعة  يف  بالنظام  �لإخالل  �ساأنه  من 

�حد  �لتطاول على  �أو  فو�سى  �إحد�ث  مثل 

�مل�سوؤولني بكالم غري لئق.

1(   يحرر حم�سر بذلك يعتمده مدير املدر�سة مع حتديد ن�ع املخالفة.

2( تطبيق ما ن�ست عليه قو�عد �ل�سلوك ح�سب نوع �ملخالفة من قبل جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد باملدر�سة.
�جلهات  �لى  �أمره  و�حالة  �ختباره  �لغاء  فيتم  �ملنازل  بنظام  �أو  ليليا  د�ر�سا  �لطالب  كان  �ذ�    )3

املخت�سة، وتبلغ جهة عمله بت�سرفه خطيًا.
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