
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ❸النسخة                                                           

  

 الدليل التنفيذي لسياسة التقييم

 2018-2017للعام الدراسي 

ا
ً
 املتحدة العربية االمارات دولة رؤية مع اتساق

 واملتنوع القوي  ملعرفيا االقتصاد نحو باالتجاه

 الدراس ي للعام التقييم سياسة تطوير جاء

 التطويرية مع السياسات امتماشيً  2017-2018

 املعرفة ملجتمع طلبة ماراتية لعدادال  للمدرسة

 ،والعشرين الحادي القرن  مهارات ممتلكين

ا ومستلهًم  ،الرشيدة القيادة مع توجيهات اومتسًق 

 الدولة في ليمالتع بمستوى  النهوض محددات

  املمارسات أفضل وفق
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 مقدمة
  ةمهم لةيوس مييالتق عدی               

 
حك  سواء ةيميالتعل ةيالعمل وراء من تحقق الذي جاحالن   مدى على بها م  ي 

 الطالب أو ،املنهج مفردات ذيلتنف املعلم اختارها التي بيواألسال الطرق  أو ،هدافهوأ ومحتواهاملنهج  كانأ

 .ةي  ميعلالت   فباملواق مروره جةينت واتجاهات ومهارات معارف من قحق   ما ومدى

 ،هاخطوات من خطوة كل في ةيالعملهذه  الزميو  ،هاعيجم ةيميالتعل ةيالعمل أطراف مييقالت   شمليو      

  ةيلبوالس   ةيجابيال  اآلثار عكسيو 
 
م، ةيعمل فيها تحدث التي واألحوال روفللظ

 
عل  األطراف هذه دزو  ي وبذلك الت 

 ح  ي   التي باألدوات
 
م، ةيعمل أطراف رةيمس في النظر إعادة إلى صاريل الخفاق؛ أو جاحالن   على بها مك

 
عل  ةيبغ الت 

 .ةيالعملهذه  من املنشودة النواتج قيتحق

سس العامة األ و باستعراض للتقييم وأهدافه وأسسه وخصائصه، وتأتي سياسة التقييم هذه      

 .حكام االجتياز وترفيع الطلبةأو أنواع التقييم وأدواته، و للسياسة، 

وستعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ سياسة التقييم هذه بخبرات وموارد وبنى تحتية متقدمة         

 ومبتكرة وبتشارك األطراف 
 
 كاف

ً
 للتطوير املنشود ة

ً
  .وصوال

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مرتكزات تطوير سياسة التقييم:
 :إلىم  2018-2017 خالل العام الدراسي التقييم سياسة تطوير عمليات تستند

 . 2016/2017 يالدراس  العام في التقييم سياسة تطبيق من الراجعة التغذية-1

 العام. التعليم بمدارس الدراسية الخطة بشأن 2017 لسنة (361) رقم الوزاري  القرار-2

 2017/2018اس ي للعام الدر  12-1 التقييم واالمتحانات ملرحلة رياض األطفال والصفوف  نظام بشأن  (589) رقم الوزاري  القرار-3

 .2017 ابريل شهر خالل الذهني العصف جلسات مقترحات-4

 :التقييم أهداف

من. .1 رهم مع مرور الز  لبة وتطو 
 
م الط

 
 تعزيز تعل

م. .2
 
عل قة من معايير الت  ن الطلبة من املهارات واملعارف املشت 

 
 قياس تمك

ربوي  بتغذية راجعة عن مستو  .3
 
اع القرار الت لبةى تزويد جهات االختصاص وصن 

 
م. أداء الط

 
عل  لتطوير مستوى الت 

ة لتحسينناء البرامج ب .4 ة والثرائي  ة العالجي  عليمي  ة الت  مة في نتائج بما يحق   التعلمية، -مخرجات العملي  ق مستويات متقد 

ة. ولي  ة والد   االختبارات الوطني 

لبة والكشف عن ميولهم وقدراتهم. .5
 
جاهات الط

 
 معرفة ات

عليم.تحقيق مبدأ تكافؤ الف .6 دة للت  لبة من خالل إيجاد مقاييس ومعايير موح 
 
 رص بين الط

ات املجتمع املحلي   .7 قويم )إشراك أولياء األمور، مؤسس  علم والت  ات الت  ة في عملي  راكة املجتمعي 
 

 (.تجسيد الش

قييم
ّ
 :أسس الت

م. مستمر   .1
 
عل عليم والت  ات الت   ويرافق كل مراحل عملي 

ع .2 م.مرتبط بمعايير ونواتج الت 
 
 ل

مائية. .3 ة وخصائصها الن   مناسب للمرحلة العمري 

قييم التيل راعم .4 مهم وذلك من خالل توفير العديد من أنشطة الت 
 
لبة في قدراتهم وأنماط تعل

 
ة بين الط يتم  من خاللها  لفروق الفردي 

قه كل طالب.  تحديد مدى النجاز الذي حق 

 

قييم باإلطار 
ّ
 :املرجعّي للمناهج الخطوات اإلجرائّية لربط سياسة الت

م. .1
 
عل  تحديد معايير ونواتج الت 

م. .2
 
عل لبة للمعايير ونواتج الت 

 
ات قياس مدى امتالك الط  تحديد آلي 

لبةأداء مقارنة مستوى  .3
 
واتج املطلوب تحقيقها. الط  بالن 

قييم وإعادة تصميمه .4 عليم والت  متعديل مدخالت عمليات الت 
 
عل  ا في ضوء معايير ونواتج الت 



 
 
 

  
 

 :يميلتقا خصائص

 إال يتحقق ال ما وهو ذلك، مع يميللتق األساسية الخصائص تنسجم أن من بد ال كان وأساسها، يميالتق عملية هدف الطالب أصبح ملا

 :يميالتق جعل في

 يتسم .1
ً
 ،هخصوصيت ومراعاة ومهاراته، هقدرات واستثمار هشخصيت احترام أساسها والطالب، املعلم بينطيبة  بعالقة  إنسانيا

 .لتعلمه معزز  مناخ فيروتو 

2.  
ً
...( أمور  أولياء، و طلبة، و معلمين )من تفعيلها في التعلمية - التعليمية بالعملية املعنية األطراف جميعفيه  تتعاون  تشاركيا

 .الطالب تعلم جودة لضمان

سرة ومحفزة متنوعة طبيعية أطر في ويقع التعلمية، - التعليمية العملية سياق في يأتي ،ايً حقيق .3  الطالب قدرات لظهار ومي 

 ومعزز  وتوجيهاته، وممارساته ومهاراته
ً
 .وتقديرها لذاتهه وتحقيق بنفسه هلثقتا

 .املتعددة طاقاته إظهار للطالب ويتيح واألدوات واألساليب املصادر فيه تتنوع ،بدائلًيا .4

عنى ؛أدائًيا .5 عنى كما وتكامل، شمول  من به يتميز وما الطالب بإنتاج ي    التي واستراتيجياته التعلم راتبمسا أيًضا ي 
 
 في فتوظ

 .التعلمي املنتج هذا إلى صلالتو 

ظهر ا،تشخيصيً  .6  الضعف نواحي لتالفي مبدئية خطة ويقدم املتعلم، به يقوم إنجاز كل في القوة ونقاط الضعف نقاط بوضوح ي 

 وإثرائها. لديه القوة نواحي وتعزيز

7.  
ً
  اإنمائيً  ارتقائًيا ليكون  ،مع املنهج  مدمجا

ً
  وميسًرا مسهال

 
  لذلك ومقوًيا ومعزًزا الطالب ملتعل

 
 .مالتعل

 الدراسية. باملناهج املستهدفة....(  مهارات )كفايات، التعلم بنتاجات مرتبطة محكات إلى مستنًدا .8

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

نظام تقييم الطلبة في الصفوف من األول إلى الثاني عشر في مدارس التعليم العام والخاص 

 وزارة التربية والتعليماملطبق ملنهاج 

:
ً
 تقييمالنظام  أوال
 حيث من املوازنة ذلك في ويراعى فعاليات التعلم والتقويم للمادة الدراسية بينها عوز  ت دراسية فصول  3 إلى الدراس ي العام ينقسم .1

درس ما بين زمن التمدرسو  املحتوى   دراس ي. فصل كل في املادة مقرر  م فيقي  وي   ي 

 

 يوم تمدرس  63الفصل الثالث  يوم تمدرس 50الفصل الثاني  تمدرس  يوم 67الفصل األول 

 

نفذ .2  الدراسية الفصول  في الحديثة التقییم استراتيجيات وفق الثاني عشر األول إلىمن  الصفوف على التكويني التقييم نظام ي 

 1.املدرسة مستوى  على الثالثة

  اآلتي:وفق  مركزیة اتار ختبال  الصف الثاني عشر األول إلى الصف من الطلبة یخضع .3
 

 الصف
 الفصول الدراسية

 3الفصل  2الفصل  1الفصل 

 اختبار اختبار اختبار 1-2-3

 اختبار - اختبار 12إلى  4
 

  اآلتي:مجموعتين وفق  الثاني عشر إلى األول إلىمن  في الصفوف الدراسية املواد توزع .4

:
ً
 .الثالث( الثاني، )األول،الصفوف  أوال

 مالحظات  التقييم الختامي املواد الدراسية املجموعة

A 

 نجليزية،ال اللغة  العربية،اللغة 

 الرياضيات،

 نهاية الفصل  اختبار 

 الثالث الثاني، األول،

 دراس يسبوعين من نهاية كل فصل قبل أ ختبار ينفذ اال  -

للطلبة وفق قائمة الكشوف تنفذ البرامج العالجية  -

واللغة  ،العربية غة)اللاملستخرجة من النظام للمواد 

 والرياضيات(. ،جليزيةالن

 توكل مهمة تنفيذ البرنامج العالجي للمعلم.  -

  الطالب بدقةيحدد املعلم املهارات املفقودة عند  -

قيم الطالب في نهاية البرنامج العالجي من قبل املعلم  -  ي 

الدراسات  ،سالميةال  التربية

 االجتماعية، العلوم،

 نهاية الفصل  اختبار 

 الثالث األول،

 التقييم الختامي املواد الدراسية املجموعة
 مالحظات 

B 

 الفنون  خالقية،التربية األ 

البدنية  )البصرية / املوسيقية(، التربية 

 والصحية

 يتحدد الجراء حسب الفصل 

 ، مشروع، اختبار أداء عملي

 ينفذ تقييم ختامي مركزي في نهاية كل فصل دراس ي  -

عملي، مشروع، أداء ييم الختامي )يكون إجراء التق -

 اختبار( بالتناوب بين الفصول الدراسية الثالثة.

 يتحدد نوع التقييم مركزًيا في النظام اللكتروني.  -

  مادة التصميم والتكنولوجيا ) لطلبة مدارس دائرة التعليم واملعرفة الحكومية ( وتتبع نفس إجراءات التقييم.   -

                                                             
 وينيملحق أدوات التقييم التك 1



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى التاسع : الصفوف الرابع  ثانًيا

 الصف املجموعة
 املواد الدراسية

 التربية

 سالميةال 
 اللغة العربية

اللغة 

 جليزيةالن
 العلوم الرياضيات

الدراسات 

 االجتماعية

A 

4 o  o  o  o  o  o  

5 o  o  o  o  o  o  

  o  o  o  o  o  o نخبةال 6+  6

  o  o  o  o  o  o نخبةال 7+  7

  o  o  o  o  o  o نخبةال 8+  8

9 o  o  o  o  o  o  

B 
  9إلى  4

 عام ونخبة 

األخالقية، التصميم والتكنولوجيا، الفنون )البصرية / املوسيقية(، التربية  التربية

 البدنية والصحية



 
 

 : الصفوف 
ً
 ) العاشر إلى الثاني عشر ( املسار املتقدم التاسع نخبة و رابعا

 الصف املجموعة

 املواد الدراسية

 التربية

 سالميةال 

اللغة 

 العربية

اللغة 

 نجليزيةال 
 الفيزياء الرياضيات

 األحياء الكيمياء
الدراسات 

 االجتماعية

العلوم 

 الصحية

 ) اناث ( 

A 

 -  o  o  o  o  o  o  o  o نخبة  9

  o  o  o  o  o  o  - o  o مسار متقدم 10

  o  o  o  o  o  o  o  o  o مسار متقدم 11

  o  o  o  o  o  o  o  o  o مسار متقدم 12

B 

 نخبة  9
التربية البدنية  (،/ املوسيقية )البصريةالفنون  والتكنولوجيا،التصميم  األخالقية،التربية 

 والصحية

  12إلى  10

 مسار متقدم 

التصميم البداعي  (،مهارات الحياة )ذكور التربية البدنية والصحية،  الكمبيوتر،علوم 

 واالبتكار
 

يطبق التقييم التكويني )املستمر( لجميع املواد في املجموعتين خالل الفصول الدراسية الثالثة، وتكون أدواته محددة في نظام  -

  الدرجة.بيانات الطالب بقصد رصد 

 ات التعليم بغرض تتبع أداء الطلبة.يستخدم التقييم التكويني )املستمر( بصورة مستمرة أثناء عملي -

 في نهاية كل من الفصلين األول والثالث، وتشمل مقررات الفصل نفسه في كل مرة. Aتطبق اختبارات مركزية ملواد املجموعة  -

 في النظام ) تخضع لتقييمات مركزية محددة في كل فصل Bمواد املجموعة  -
ً
أداء عملي، مشروع، اختبار( تتحدد فصليا

 ني لبيانات الطلبة وترتبط في كل مرة بطبيعة املادة الدراسية في الفصل. اللكترو

  اآلتية:حسب األوزان في العام الدراس ي  ( B و A)املجموعتين مواد على درجة الطالب الكلية  وزعت .5

:
ً
 املسار العام عشر(إلى الثاني  )العاشر الصفوف  ثالثا

 الصف املجموعة

  املواد الدراسية

 التربية

 سالميةال 

اللغة 

 العربية

اللغة 

 يزيةالنجل
 األحياء مياءالكي الفيزياء الرياضيات

الدراسات 

 االجتماعية

العلوم 

 الصحية

 )اناث( 

A 

  o  o  o  o  o  - o  o  o مسار عام 10

  o  o  o  o  o  o  - o  o مسار عام 11

  o  o  o أو   o  o  o  o  o  o مسار عام 12

B 
  12إلى  10

 املسار العام

التصميم  (،التربية البدنية والصحية، مهارات الحياة )ذكور  االعمال،إدارة  الكمبيوتر،علوم 

 بتكارالبداعي واال 



 
 
 

  
 

 

 الصفوف

 األوزان النسبية

 التقييم الختامي التقييم التكويني
 درجة الكلية  ال

A B A B 

1-2-3 70% 30% 30% 70% 100% 

4-12 30% 70% 70% 30% 100% 
 

 .( A-B)  النهايات الصغرى والكبرى للمواد الدراسية في املجموعتين .6

 النهاية الصغرى  النهاية الكبرى  الصفوف  املجموعة 

A 
 50 100 9إلى  1

 60 100 12إلى  10

B 1 50 100 12إلى 
 

 املطبقة الخاصةاملدارس  الحكومية، )املدارس التعليم أنواع لجميع الوزارة تعده مركزي  ختبارال  12 الصف في الطلبة جميع يخضع .7

 .2(لدائرة التعليم واملعرفة في أبوظبي املدارس الحكومية التابعة  املتكامل،التعليم املستمر مسار  الوزارة، ملنهاج

، ويخضع Aفي مواد املجموعة متطلبات االجتياز  إذا لم يحقق الطالب (12إلى  4) الصفوف على الصف لعادة البقاء سياسة تطبق .8

 العادة. ختبار ال 

 ي   .9
 
عدا بعض الحاالت  واملادة،إلى الصف األعلى بعد مرورهم بالخبرات التعليمية املقررة للصف  (3-2-1)ع طلبة الصفوف رف

يع الطالب وتخضع لدراسة حالة الطالب يتم فيها ترف عذر ال دون بفصلين دراسيين بعذر أو االستثنائية التي يتغيب فيها الطالب عن 

   في الترفيع أو البقاء لعادة الصف.  القرار املناسبقبل اتخاذ 

 تحتسب درجة السلوك ضمن مجموع الطالب في نهاية الفصل الدراس ي ونهاية العام.  .10

 

 

 

 

 

                                                             
 ما عدا مادة إدارة األعمال .   Bفي مواد التربية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والدراسات اإلجتماعية، ومواد المجموعة 2



 
 

 الطلبة  تقييم أنواع :اثانيً 

  األنواع اآلتية:موحدة وتشمل نواع التقييم أ

  تشخيص ييم اليالتق .1

 موجهاته:

o (3 ،2 ،1)طلبة الصفوف  ينفذ على  

o  هو األداة املعتمدة للتقييم التشخيص ي  ختبار اال 

o  والتعليم.وزارة التربية فرق من قبل  االتشخيص ي مركزيً  ختبار يعد اال 

o خالل العام ليس له وزن نسبي من درجة الطالب الكلية 

o   اتیاضیلر وا ،نجليزيةواللغة ال  ،العربيةمواد اللغة يشمل  

o والخاصة املطبقة ملنهاج الوزارة الحكوميةستهدف املدارس ي.  

o  الطلبة.بدء دوام تاريخ من والثالث  الثانياألسبوع  فيفترة التطبيق 

o بالوقت حصة دراسية واحدة مع املرونة ختبار اال  زمن.  

o  املدرس ي.استمرار التدريس خالل اليوم الدراس ي وفق الجدول ينفذ مع 

o ورقًيا أو نًياينفذ الكترو. 

o  نظام إدارة معلومات الطالب في  أداء الطالبيرصدSIS. 

o طالب.ال عندتحديد املهارات املكتسبة واملهارات املفقودة ل اتختبار اال نتائج  يحلل املعلم 

o  وجماعية.التشخيص ي في إعداد برامج عالجية فردية  ختبار توظف نتائج تحليل اال  

 التشخيص ي: ختباراال بناء  أسس

o بها.التي مر  املهارات األساسية مدى تمكن الطالب من سيقي 

o  مفردة كحد أعلى. 20 ختباراال عدد مفردات 

o    عد نماذج  .  ية متكافئةاختبار ي 

 التكويني يميالتق  .2

 موجهاته :

o التعلم والتعليمعمليات الدراسية حيث تنفذ فعاليات التقييم خالل  الفصول  خالل التعلم عمليات مع متزامن.  

o املعلم مع إمكانية االستفادة من املجتمع املدرس ي في تنفيذها شرافبإ الطالب قبل من املدرسة داخل نفذي.  

o العام خالل الكلية الطالب درجة من نسبي وزن له.  

o ستبدل املواد الدراسية  في EmSATالثالث بدرجة  الدراس ي الفصل في (12عشر)الصف الثاني  لطلبة التكويني مييالتق وزن ي 

  والفيزياء(. ،الرياضياتاللغة العربية ،  ، النجليزية غة)الل

o املرجعيم محكي يألسس التق ايم وتصحح وفًق يتبنى أدوات التق. 

o  
 
 ومؤشراته. التعلم نواتجالتعلم أو  معايير  علىيم يتقالأدوات  ستندت



 
 
 

  
 

o  التعلم.م يييم من أجل التعلم وألغراض تقيألغراض التق يم بفاعليةيالتقتوظف نتائج   

o   تتحدد أدوات التقييم في نظام إدارة معلومات الطالبSIS  فيع يتنو الويتاح للمعلم  ،دراسيةبهدف رصد الدرجة لكل مادة 

  .يم وفق خصوصية كل مادة دراسيةيأدوات التقاستخدام 

o  مثل: اختبارات  تتسم بخصائص الصدق واملوثوقية من أجل جمع شواهد على تعلم الطالببحيث  التقييم؛ينوع املعلم أدوات

  الخ........ ،عمليأداء ، قصيرة، مشروعات تعليمية، مهمات أدائية

o يراعى تقييم الطلبة أصحاب الهمم وفق احتياجاتهم والخطط التربوية الفردية املوضوعة لكل طالب. 

 

  الختامي:التقييم  .3

شر وتأخذ التقييمات الختامية ألول إلى الصف الثاني عم الوزارة تقييمات ختامية من الصف اتحقيًقا لغرض تقييم تعلم الطلبة تصم    

 أ
ً

 .(Bو A)مجموعتي املواد حسب  شكاال

  (A) املجموعة

في نهاية الفصل الدراس ي األول ونهاية الفصل الدراس ي الثاني ونهاية الفصل مركزية  امتحاناتتنفذ الصفوف من األول إلى الثالث في 

 . حسب املادةالدراس ي الثالث 

 الثالث.الفصل الدراس ي نهاية ذ في نهاية الفصل الدراس ي األول و تنف   الثاني عشرإلى  الرابعف من الصفو في 

 :Aاملجموعة في  الختامي تقييم ال موجهات

o   ( 12إلى  1)طلبة الصفوف  ذ علىينف 

o هو األداة املعتمدة للتقييم الختامي في املجموعة  االمتحانA  

o  والتعليم.وزارة التربية فرق بل قمن  االختامي مركزيً االمتحان يعد 

o .له وزن نسبي من درجة الطالب الكلية 

o   الدراسية في املجموعة واد جميع امليشملA  

o لدائرة التعليم واملعرفة في أبوظبي.بعة التا واملدارس الوزارةوالخاصة املطبقة ملنهاج  الحكوميةستهدف املدارس ي 

o  واستكمال  الدراس ي،مع استمرار اليوم  األكثر،فصل الدراس ي بأسبوعين على قبيل نهاية ال (3-2-1)للصفوف فترة التطبيق

 الخطة الدرسية خالل االسبوعين الالحقين. 

o  2018-2017ات ختبار تنظيم مواعيد اال وفق  (12-4)للصفوف فترة التطبيق. 

o اتختبار وفق الجداول الصادرة من إدارة التقييم واال االمتحان  زمن.  

o  ورقًيا أو  رونًياالكتاالمتحان ينفذ. 

o  نظام إدارة معلومات الطالب  األداء فييرصدSIS. 

o  
 
 .ة واملهارات املفقودة عند الطالبلتحديد املهارات املكتسباالمتحانات نتائج / إدارة املدرسة ل املعلميحل

o  فردية وجماعيةأو اثرائية برامج عالجية  تنفيذفي الختامية االمتحانات توظف نتائج تحليل . 

 

 



 
 

 :Aللمجموعة الختامي  االمتحان بناء  أسس

o ومؤشراتهنواتج التعلم  التعلم،معايير  يقيس مدى تمكن الطالب من. 

o  موضوعية ومقالية.واع أسئلة على أناالمتحان يشتمل 

o  .يراعي الفروق الفردية بين الطلبة مع تلبية احتياجات الطلبة أصحاب الهمم 

o  التربية.لية الصادرة من إدارة املناهج بوزارة تتبع الخطة الدرسية الفصاالمتحان مقررات 

 (B) املجموعة

 :Bفي املجموعة موجهات التقييم الختامي 

o ( 12إلى  1)طلبة الصفوف  ينفذ على 

o  وب خالل الفصول الدراسية الثالثة أو اختيار أداة بالتناإما  االختبار(أو  ،أو املشروع ،العملي )األداءاآلتية  األدواتيشمل

  ل العام حسب طبيعة املادة الدراسية والصف. واحدة خال

o  والتعليم.من قبل وزارة التربية مركزًيا  القياس معايير أداةيتحدد 

o .له وزن نسبي من درجة الطالب الكلية 

o  الدراسية في املجموعة واد يشمل جميع املB  

o الوزارةوالخاصة املطبقة ملنهاج  الحكوميةستهدف املدارس ي.  

o  ات ختبار في الفصول الدراسية وفق البرنامج الزمني لتنظيم مواعيد اال  (12-1)صفوف للفترة التطبيق 

o درسية.حصة التطبيق  زمن  

o  
 
 . املادة( )حسب لكترونًيا أو ورقًياا إمركزيً  االختبار املعدةأداة ذ نفت

o  في نظام إدارة معلومات الطالب  داء يرصد األSIS. 
 

 :Bلمجموعة لبناء التقييم الختامي  أسس

o ومؤشراته/ نواتج التعلم معايير التعلم يقيس مدى تمكن الطالب من. 

o  للقياس  امركزيً يلتزم املعلم باملعايير املحددة.  

o  .يراعي الفروق الفردية بين الطلبة مع تلبية احتياجات الطلبة أصحاب الهمم حسب األداة املختارة للقياس 

o واملادة.ف حسب الص األداء دوات قياسيوكل للمعلم بناء بعض أ 
 

 امتحان اإلعادة  .4

 :اإلعادة موجهات امتحان 

 للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر. A   ق على مواد املجموعةيطب   -

 التعليم.وزارة التربية  فرق  مركزًيا من قبلُيعد  -

 في نهاية العام.  على األكثرمواد دراسية  3عادة عدم االجتياز في ال  امتحانمعيار دخول  -

في نهاية العام الدراس ي  Aفي أي مادة دراسية من مواد املجموعة  النهاية الصغرى  الطلبة الذين لم يحققو ا حانمتاال ستهدف ي -

 الغياب. األداء أو بسبب تدني 

 الثالث.راس ي في الفصول الدراسية درسها الطالب خالل العام الد التيواملعارف األساسية  العادة املهارات امتحانيشمل  -

 وهي درجة مستقلة عن درجة نهاية العام الدراس ي وتدخل في مجموع درجات الطالب . (100 ) متحاندرجة اال  -

 .اأو رقيً  اإلكترونيً  متحانق اال يطب   -



 
 
 

  
 

عد الطالب غير مجتاز -   .لمادة الدراسية ) راسب ( في حالة عدم تحقيقه النهاية الصغرى ل  ي 

 .عادة ال  امتحان عن إذا غاب(  رسوب)  االجتياز عدم حكام أ ق على الطالبتطب   -

:
ً
 البرامج العالجية ثالثا

 أثر التطبيق  محتوى البرنامج زمن التنفيذ املنفذون  الفئة املستهدفة 

 طلبة الصفوف

الذين لم  1-2-3 

املتوقع قوا الحد يحق  

نتيجة  األداء فيمن 

التشخيص ي  ختبار اال 

 أو نهاية الفصل 

معلمو املواد 

 الدراسية 

 اللغة العربية، )اللغة

نجليزية ، ال 

 الرياضيات (

بالتعاون مع إدارات 

 املدارس

 ختبار بعد تحليل نتائج اال 

نشطة تعليمية أ التشخيص ي

تعلمية عالجية 

للمهارات املفقودة 

 لدى الطالب 

 
 
ن الطلبة من املهارات مدى تمك

 السابقة 

 اختبار بعد تحليل نتائج 

 نهاية الفصل األول 

مدى اكتساب الطالب للمهارات 

 لحالية ا

 اختبار بعد تحليل نتائج 

 نهاية الفصل الثاني

مدى اكتساب الطالب  للمهارات 

 التراكمية 

 العالجي:موجهات تطبيق البرنامج 

 SISيستخرج املعلم كشف ) للطلبة الذين لهم برامج عالجية ( من نظام  -

 ة لديهم ) بناء على تحليل النتائج ( عد املعلم / املعلمون خطة أنشطة متمايزة للطلبة وفق املهارات املفقودي -

 املعلمون خطة االنشطة خالل الفترة الزمنية املحددة للبرامج العالجية . /  علم املادة الدراسيةامل ينفذ  -

  (الرياضيات نجليزية،ال اللغة  العربية، اللغة)الدراسية : املواد البرنامج العالجي يستهدف  -

خالل فترة تطبيق البرامج العالجية على الطلبة  حسب الجدول املدرس يوالثاني الفصلين األول  فيالتدريس يستمر   -

 . املستهدفين

 لفصلين الدراسيين األول والثاني. في نهاية االبرنامج العالجي ق يطب   -

 . ةعلى املهارات املفقودة لكل طالب على حدالبرنامج العالجي بنى ي   -

ا عديدة.خطة العالجية في نهاية الللطلبة املستهدفين  التقييم يعاد -
ً
 ويتخذ أنماط

 ينفذ داخل البيئة املدرسية بإشراف معلم املادة وخارج البيئة املدرسية بإشراك ولي األمر.  -

 في نهاية الفصلين األول والثاني .  SISيستكمل املعلم بيانات تقرير الطلبة امللتحقين في البرامج العالجية  ضمن  نظام  -

 نهائ -
ً
 من خالل تقرير نظام يعد املعلم تقريرا

ً
حسب  في النتيجة النهائيةلطلبة الذين لم يتمكنوا من االجتياز  حول ا SISيا

 . SISاملعيار املحدد للبرامج العالجية في نظام 

 يمنح ولي األمر نسخة من التقرير  في نهاية كل مرحلة من مراحل تطبيق البرامج العالجية.  -
 

 عالجية والعمليات املرتبطة بهالبرنامج الزمني لتطبيق البرامج ال

 الجراء التاريخ الدراس ي الفصل 

 األول 
 تطبيق البرامج العالجية  2017/  12/  14 2017/  12/  07

 استكمال مدخالت تقارير البرامج العالجية  2018/  01/  11 2018/  01/  07

 الثاني
 تطبيق البرامج العالجية  2018/  03/  22 2018/  03/  18

 استكمال مدخالت تقارير البرامج العالجية  2018/  04/  05 2018/  04/  04

 إعداد تقارير الطلبة دون الحد األدنى  2018/  06/ 28 2018/  06/ 18 الثالث



 
 

 سس االجتياز والترفيع أ رابعًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة االجراء الحالة املجموعة الصف

1  
2  
3  

A 
 B 

 تقييمية معءات املرور بخبرات تعليمية وإجرا

 تحقيق النهاية الصغرى ملواد املجموعتين
 مجتاز  يرفع للصف األعلى

املرور بخبرات تعليمية وإجراءات تقييمية مع 

عدم تحقيق النهاية الصغرى ملادة أو أكثر في 

 داء بسبب تدني األ  Aمواد املجموعة 

 يرفع للصف األعلى  -

وضع خطة تربوية فردية ملعالجة املهارات  -

فقودة خالل فترة االجازة الصيفية بالتنسيق امل

   مع ولي األمر

متابعة املدرسة تنفيذ الخطة التربوية في بداية  -

 العام الدراس ي 

 مجتاز 

املرور بخبرات تعليمية وإجراءات تقييمية مع 

عدم تحقيق النهاية الصغرى ملادة أو أكثر في 

 Bاملجموعة 

 مجتاز  يرفع للصف األعلى

يق النهاية الصغرى ملادة أو أكثر في عدم تحق

املجموعتين بسبب الغياب املستمر ألكثر من 

 فصل دراس ي 

تعلق حالة الترفيع وتخضع الحالة لدراسة من اللجنة املركزية 

 التخاذ القرار بالترفيع أو البقاء لعادة الصف



 
 
 

  
 

 سس االجتياز والترفيعرابعًا: أ -تابع 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة االجراء ةالحال املجموعة الصف

4 

 إلى

12 

A 

االجتياز في جميع مواد 

املجموعة بتحقيق النهاية 

 الصغرى على األقل

 مجتاز ويرفع يرفع للصف األعلى

عدم االجتياز في ثالث 

  االكثر ىعلمواد دراسية  
 عادةال  متحانيخضع ال 

(  يرفع للصف األعلى في حال تحقيق درجة االجتياز ) الحد األدنى للمادة

 االعادة  متحانفي جميع املواد التي تقدم فيها ال 

 كثر يبقى الطالب لعادة الصف عدم تحقيق االجتياز في مادة أو أ

ربع عدم االجتياز في أ

 مواد دراسية أو اكثر
 يبقى لعادة الصف

 راسب وباق لعادة الصف في العام نفسه مع اتخاذ الجراءات اآلتية : 

فردية ملعالجة املهارات املفقودة خالل فترة االجازة وضع خطة تربوية  -

   الصيفية بالتنسيق مع ولي األمر

متابعة حالة الطالب في بداية العام الدراس ي بالتنسيق مع لجنة  -

 التربية الخاصة . 

بناء برامج عالجية فردية للطالب بعد كل مرحلة تقييم ختامي إذا  -

 . داء استمر في نفس مستوى األ 

B 
ق درجة أقل من تحقي

 النهاية الصغرى 

يحتسب للطالب الدرجة التي 

 قها خالل العام في املادة حق  
 مجتاز ويرفع في مواد املجموعة



 
 

 3صحاب الهممتقييم الطلبة أ

                                                                                                                      لتقييم الطلبة :موجهات عامة 

o .تشكل لجنة خاصة في كل مدرسة أو نطاق ملتابعة تطبيق مواءمة التقييم وتنفيذه 

o   جراءات حسب نوع دة لجميع فئات الطلبة ويحدد ألصحاب الهمم مواءمة لبعض ال موجهات تطبيق التقييم التكويني موح

 . وشدتها  عاقةال 

o   عدة لكل الخطة الت نفذ التقييم وفقي
 
 طالب.ربوية الفردية امل

o  نوع العاقة وشدتها وحسب قدرات الطالب التقييم حسبيكون. 

o  زامًنا مع تقييم الطلبة العاديينمتتنفيذ البرنامج  يكون. 

o  عاقة.ال يلتزم املعلم بضوابط التطبيق املحددة في االعتبارات الخاصة بالتقييم حسب نوع 

o حكام القواعد العامة لبرامج مع مراعاة أ كام االجتياز والترفيع الواردة في سياسة التقييمحينطبق على الطلبة أصحاب الهمم أ

  .التربية الخاصة

o   استخدمت املواد التي باستخدام طلبة لسمح لي 
 
املكبرة واألجهزة  )العدساتمثل  خالل تنفيذ إجراءات التقييمم في عملية التعل

 .(املساعدة والتقنيات 

o   اقتضت إعاقته ذلك قارئ إذاو ستعانة بمعلم ككاتب ألطلبة اال لسمح ي. 

o  واحدة.  الدراس ي في مادةيقيم الطالب في اليوم 

o دقيقة لكل ساعة من مدة االختبار. 15بواقع  ا في االختباراتمنح الطالب وقتا إضافيً ي 

o  ا اقتضت حالة الطالب (.)إذد( لكل ساعة من زمن االختبار 15 إلى 5)من فترات راحة حسب حالة الطالب يمنح الطالب 

o  للتشتت. اواملمرات منعً ا عن النوافذ الجلوس بعيًد 

o  سماع األسئلة بشكل جيد( حتى يتمكن الطالب من ختبار)قريب من مترجم اال  ختبار توفير مقعد خاص للطالب في قاعة اال 

o  رتين على األقل(الجابة )قراءة النصوص ميمكن قراءة األسئلة للطالب مع التأكد من فهمه للمطلوب قبل 

o . مرجعية تنفيذ املوجهات ما يرد في الخطة التربوية الفردية للطالب 

  : مواءمات التقييمات للطلبة اصحاب الهمم 

 

 أمثلة نوع املواءمة

o  التقييمطريقة عرض 

o  ختبار طالب من مثل تحويل نموذج اال مع البما يتناسب  ختبار تغيير طريقة عرض اال 

و على الحاسب اآللي، او إضافة مجسم ملموس بدل أصوتي، ال ختبار الورقي إلى اال 

 ) ..... ( يل، استخدام بر ختبارالصور، القراءة الجهرية لال 

o  طريقة الجابة على

 التقييم

o  ي للطالب ذ كالسماح عاقته إبطريقة تناسب قدراته و  بالجابةالسماح للطالب

 مشفهي   ختبار على اال  بالجابةالعاقة البصرية 
ً
 ن الكتابةا بدال

o مة الوقتءموا o  او إضافة استراحةالتقييم إعطاء الطالب وقت أطول لتأدية 

o التقييممة بيئة ءموا o  التقييم و بيئة أ التقييم تغيير مكان 

                                                             
 اعتبارات تقييم أصحاب الهمم  3



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 أدوات التقييم التكويني ) المستمر(
 A&Bلمواد المجموعتين  

 وموجهات تطبيقها

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

  3 – 1للصفوف من  Aالمجموعة  مواد

 جمموع الدرجات أدوات التقييم

 1اختبار سالميةالتربية اإل
20 

 2اختبار 
20 

 100 60مهمات أداء 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 15التحدث  15 االستماع 20الكتابة  50القراءة  اللغة العربية

 Project Work 100 100 نجليزية اللغة اإل 

 50 اختبارات قصيرة الرياضيات
نشطة أ

 20مهمات أداء  30 كتابية
100 

 1اختبار العلوم
25 

 2اختبار 
 100 50 أداء  عملي 25

 1اختبار الدراسات االجتماعية
20 

 2اختبار 
 100 60أداء مهمات  20

  3 – 1للصفوف من  Bمواد المجموعة 

 100 100ملف الطالب  * خالقيةالتربية األ

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   الفنون البصرية

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

التربية البدنية 
  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   والصحية

 %100تقييم ختامي وتعتمد كليا على التقييم التكويني ليس لها  *

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

   5، 4للصفين  Aمواد المجموعة 
 جمموع الدرجات  دوات التقييمأ

 1اختبار سالميةالتربية اإل
20 

 2اختبار 
20 

 60مهمات أداء 
100 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 10التحدث    10 االستماع 30الكتابة   50القراءة  اللغة العربية

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 نجليزية اللغة اإل 

 100  20 أداء مهمات  30 نشطة كتابيةأ 50 اختبارات قصيرة الرياضيات

 1اختبار العلوم
25 

 2اختبار 
 100 50أداء عملي  25

 1اختبار الدراسات االجتماعية
20 

 2اختبار 
 100    60أداء  مهمات  20

 5، 4للصفين  Bمواد المجموعة 
 100 100ملف الطالب  *األخالقية التربية 

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   الفنون البصرية

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   الموسيقية الفنون

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100قييم التكويني الت  التربية البدنية والصحية

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 التصميم والتكنولوجيا

 %100ليس لها تقييم ختامي وتعتمد كليا على التقييم التكويني  *



 
 
 

  
 

 

   9 – 6للصفوف من  Aمواد المجموعة 

 جمموع الدرجات  التقييم دواتأ

 1اختبار يةالتربية االسالم
20 

 2اختبار 
20 

 60مهمات أداء 
100 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 10التحدث   10 االستماع 30الكتابة  50القراءة  اللغة العربية

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 نجليزية اللغة اإل 

 نشطة كتابيةأ 50اختبارات قصيرة الرياضيات
 100 20  أداء مهمات  30

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 الرياضيات ) النخبة(

 1اختبار العلوم
25 

 2اختبار 
 100 %50عمليأداء  25

 ) النخبة ( العلوم
 الفيزياء
 الكيمياء
 األحياء

Pop Quizzes 5 Project 95 100 

 1اختبار الدراسات االجتماعية
20 

 2اختبار 
 100 60أداء مهمات  20

  9 – 6للصفوف من  B مواد المجموعة
 100 مشروع  30 70     ملف الطالب *األخالقية التربية 

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   الفنون البصرية

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   الموسيقية الفنون

  % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن   100التقييم التكويني   التربية البدنية والصحية

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 التصميم والتكنولوجيا

 %100ليس لها تقييم ختامي وتعتمد كليا على التقييم التكويني  *

 



 
 

 
 

 12 – 10للصفوف من  Aمواد المجموعة 
 جمموع الدرجات دوات التقييمأ

 1اختبار ميةالتربية االسال
20 

 2اختبار 
20 

 60مهمات أداء 
100 

 30أنشطة كتابية وعملية  10حفظ  20تالوة 

 100 10التحدث  10 االستماع 30الكتابة  50القراءة  اللغة العربية

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 اللغة اإلنجليزية

نشطة أ 50اختبارات قصيرة الرياضيات
 100 20 أداء مهمات  30كتابية

 1اختبار الفيزياء
25 

 2اختبار 
 100 50أداء  عملي  25

 1اختبار الكيمياء
25 

 2اختبار 
 100 50أداء  عملي  25

 1اختبار األحياء
25 

 2اختبار 
25 

 100 50أداء  عملي 

 1اختبار الدراسات االجتماعية
20 

 2اختبار 
 100 60مهمات األداء   20

 100 100داء  مهمات األ العلوم الصحية

 12 – 10للصفوف من  Bمواد المجموعة 

 Pop 55مهمات أداء  4 علوم الكمبيوتر
Quiz 5 Project  40 100 

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 إدارة األعمال
التربية البدنية 

 % لكل فصل دراسي10التقييم الختامي وزن  100التقييم التكويني  والصحية

 Pop Quizzes 5 Project 95 100 مهارات الحياة

التصميم اإلبداعي 
 Pop Quizzes 5 Project 95 100 واالبتكار

 
 
 



 
 
 

  
 

 
 
 

 

 2017/2018خالل الدراس ي أبوظبي في االمتحانات املشتركة مع دائرة التعليم واملعرفة 

 الصف املجموعة
 املواد الدراسية

 التربية

 سالميةال 
 اللغة العربية

اللغة 

 نجليزيةال 
 العلوم الرياضيات

الدراسات 

 االجتماعية

A 
  o  o  - - - o 5إلى 1

  o  o  - o  o  o 9إلى  6

B 4-9 
التربية األخالقية ، التصميم والتكنولوجيا  ، الفنون ) البصرية / املوسيقية( ، التربية 

 البدنية والصحية

 

 

 2017/2018خالل الدراس ي أبوظبي في االمتحانات املشتركة مع دائرة التعليم واملعرفة 

 الصف املجموعة

  املواد الدراسية

 التربية

 االسالمية

اللغة 

 العربية

اللغة 

 االنجليزية
 األحياء الكيمياء الفيزياء الرياضيات

الدراسات 

 االجتماعية

العلوم 

 الصحية

 ) اناث ( 

A 

10 o  o  - o  o  o  o  o  o  

11 o  o  o  o  o  o  o  o  o  

12 o  o  o  - - - - o  o  

B 10  12إلى  
ة البدنية والصحية، مهارات الحياة )ذكور( ، التصميم ، التربي 4علوم الكمبيوتر ، إدارة االعمال

 البداعي واالبتكار
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 موجهات  تطبيق أدوات التقييم التكويني ) المستمر(
 

 A&Bلمواد المجموعتين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداة سلم التقدير

 ساللم التقدير الواردة في الدليل استرشادية وللمعلم الحرية في بناء ساللم تقدير حسب المهارات المراد قياسها 

 

 ارة الكلية إلى مهارات جزئية ، يتم تجزئة المهرعند بناء سلم التقدي -

 . يستخدم سلم التقدير الثالثي أو الرباعي أو الخماسي -

 يتم تحويل درجة الطالب الكلية حسب المعادلة التالية:  -

 

 المهارة :   قياس شدة التيار الكهربائي في دائرة 

 م
المهارات 
 الفرعية

 المقياس

3 2 1 

1 ....    

2 .....    

3 ....    

4 .....    

5 .....    

6 .....    

 

  12حصل الطالب على درجة 

  50والدرجة الكلية للمهمة  18وأعلى درجة للمقياس 

 =  50( ×18÷12فتكون درجة الطالب ) 





 

 
 

 2018-2017للعام الدراس ي   12-1للصفوف  التربية السالمية املستمر وأدواته ملادة تقييمال

 ضوابط التطبيق التطبيق إجراءات اإلجراء

 االختبار 

 

يحدد املعلم املحتوى )موضوعات ونواتج التعلم واملهارات املراد  •

 قياس مدى تحققها في أداء الطالب(.

  املراد قياس مدى تحققه في أداء الطالب يحدد املحتوى  •
ً
وفقا

 للصفوف:

o (1 – 7 بناء على املعارف واملهارات ) الواردة في الكتاب املدرس ي

 في كل فصل دراس ي. الطالب، تي تدرب عليهاوال

o (8 -12 بناًء على املعارف )واملهارات  ،الواردة في الكتاب املدرس ي

، مثل )قراءة وتحليل التي تحاكي ما ورد في الكتاب املدرس ي

 ،كحساب الزكاة ....-التطبيق النصوص، إصدار األحكام، 

 .االستدالل، اتخاذ قرار، التفسير والتعليل منطقي(

 يراعى عند بناء فقرات االختبار الفروق الفردية لدى الطلبة. •

 يخطر املعلم الطالب مسبقا بموعد االختبار. •

 يعد نموذج لإلجابة عن كل اختبار قصير شامال توزيع الدرجات. •

 يصحح االمتحان وفق األطر املحددة من قبل معلم املادة. •

 تحلل نتائج الطلبة والفقرات. •

 تغذية الراجعة املناسبة بإيجابية وتحفيز. يقدم املعلم لطلبته ال •

في كل فصل دراس ي )ترصد أفضل الدرجات في -أقص ى بحد -مرتين االختبار يطبق  •

 (. اقتضت املصلحة إعادة االمتحان أو تكراره بعد الحد األقص ىحال 

معلم املادة، )يمكن توحيد موعد وزمن التطبيق في حال تعدد  االختبار  يعد •

 (.الشعب في املدرسة

 حصة دراسية واحدة.نصف زمن تطبيق االمتحان  •

ال يتجاوز عدد صفحات األسئلة صفحتين، والجابة على نفس الورقة بمساحة  •

 .ات( مفرد10عدد املفردات )ال يتجاوز كافية، و 

 .( دروس3) نواتج ال تتجاوز النواتج التعليمية املستهدفة في االختبار،  •

 درجات مباشرة بعد التصحيح. ترصد درجات االمتحان في نظام رصد ال •

يتاح للطالب إعادة االمتحان إذا غاب بعذر، كما يحق للمعلم إعادة تطبيق  •

 االمتحان بقصد رفع أداء الطلبة.

 يعاد االمتحان في الحاالت التالية: •

 إذا غاب الطالب بعذر. -

إذا كان بقصد رفع أداء الطالب، )االعتبار فيه لرأي املعلم أو مدير  -

 املدرسة(.

 

 

 



 

 
 

 ضوابط التطبيق إجراءات التطبيق اإلجراء

مهام 

 األداء

 

 أداء في تحققها مدى قياس املراد التعلم نواتج املعلم يحدد •

 . الطالب

 بنواتج واملرتبطة تقييمها املراد األداء بمهام قائمة املعلم يعد •

 املحددة سابقا، في مجاالت عدة، منها:التعلم 

o لجة األنشطة التعليمية أو األنشطة التعليمية الكتابية )معا

 التقييمية كتابة، تلخيصا، تخطيطا ...(.

o  األنشطة التي تنمي مهاارات التفكيار العلياا )حال املشاكالت، اقتاراح

معالجااااااات مبتكاااااارة، وضااااااع خطااااااط، تحلياااااال، اتخاااااااذ قاااااارار، التعبياااااار 

 الشفوي، البحث، الشرح، القراءة ...(.

o مهام أدائية صفية أخرى )محاكاة األدوار، تمثيل  

 (..مواقف،  .

 املادية مكاناتال  املعلم يراعي •
ً
 أو جماعيا

ً
 .، فرديا

 يعدل أن للمعلم ويمكن األداء مهمة تقييم استمارة املعلم يوظف •

  تقييمها املراد املهمة حسب املعايير
ً
 الفردية الفروقمراعيا

 .للطلبة العمرية واملرحلة

 .تقييمها اداملر  األداء مهمة تقييم معايير للطلبة املعلم يوضح •

 املعلم أو املدرسة وبإشراف الفصل داخل األداء مهام تنفذ •

، وتقدم للطالب التغذية الراجعة املناسبة فور التقييم؛ مباشرة

 من أجل تطوير أداء املتعلم. 

 

واحدة لكل أداة  التي تم اختيارها بواقع مرة األداء مهمتي بتنفيذ الطالب املعلم يكلف •

وفقا للفروق الفردية  املهام توزيع في والشمولية التنوع اةمراع مع دراس ي، فصلكل 

 . للطلبة

يتابع املعلم أداء الطالب في األنشطة التعليمية الكتابية في كل فصل دراس ي أثناء  •

 ملا يناسب خصائص املرحلة العمرية، والفروق 
ً
عملية التعلم في الفصل؛ وفقا

 الفردية، وذوي الهمم.

 رتبطة باالبتكار واالستدامة بشكل جماعي تعاوني. تنفذ املهام األدائية امل •

، ويقيم الطالب حسب دراس ي فصل كل في جماعي أو فردي يشكل األداء مهام تنفذ •

 .أدائه ودوره في املجموعة أو وفق عمله الفردي

خالل العام إال  واحدة مرة من أكثر املهمة نفس بتنفيذ الطالب تكليف املعلم يتجنب •

 . لطالبإذا اقتضت مصلحة ا

 خالل الطلبة لجميع املحدد الزمن وفق األداء مهمة تقييم إجراءات املعلم ينظم •

 .الدراس ي الفصل

 .في نظام رصد الدرجات تنفيذها من االنتهاء بعد للمهمة املخصصة الدرجة ترصد •

يعاد اختيار مهمة األداء في حال تعذر إتمام املطلوب لعذر )االعتبار فيه لرأي املعلم، أو  •

 ر املدرسة(.مدي

توظف أدوات التقييم املناسبة لكل مهمة ويتم توثيقها )بطاقة املالحظة، ساللم  •

 التقدير اللفظية، ساللم التقدير الرقمية، قائمة الرصد/ الشطب(.

 



 

 
 

 

 نموذج تقييم التالوة

 ضوابط التطبيق إجراءات التطبيق املهارة

 :التالوة 

التالوة الجهرية 

 األدائية.

 درجة( 25)    

  9-1للصفوف من    

 درجة( 20)     

 12-10للصفوف من     

 

 

 :حفظ النصوص 

 درجة( 15)    

 9-1للصفوف من     

 درجات(  10)      

 12-10للصفوف من   

   يتلو الطالب جهًرا من النصوص

 املقررة.

   يالحظ املعلم ويتابع التالوة ويتيح

  الفرصة للطالب 

 قدراته. لظهار   

  .تراعى أساسيات التالوة 

  قة الطالب، وتجويده.تراعى طال 

   ،االستجابة: مالحظة: الخشوع

 الحضور، االنتباه، االستعداد،

 املواظبة. 

 الجهرية:  تقييم التالوةضوابط 

  م درجة
 
ة وفق محكات التقدير التالوةيرصد  املعل  .درجات 10في  الجهري 

  م
 
م بقراءة املتعل

 
 درجات.  3كلمة في الدقيقة في  20ترصد طالقة املتعل

 د درجة التطبيق لألحكام في ست درجات.ترص 

 .ترصد درجة االستجابة في درجة واحدة 

  مون بشكل
 
 ويقيم املتعل

ً
ال يخصص لتقييم القراءة حصة أو زمًنا مستقال

 مستمر،

 مشافهة. وتسميع نصوص الحفظ       

 (:9-1ضوابط تقييم الحفظ في الصفوف )

  يرصد املعلم معدل  تخصص عشر درجات لتسميع اآليات القرآنية، بحيث

 درجات تسميع اآليات املقررة خالل الفصل الدراس ي.

   تخصص خمس درجات لتسميع األحاديث النبوية، بحيث يرصد املعلم معدل

 درجات تسميع األحاديث النبوية املقررة خالل الفصل الدراس ي.

 ( 12-10ضوابط تقييم الحفظ للصفوف العليا:) 

  ترصد درجة الحفظ في ثمان درجات. 

  .ترصد درجة املبادرة في درجة واحدة 

  .نرصد درجة التالوة في درجة واحدة 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
  

 المهارة 

 المجموع مستويات األداء 

5  4  3  2  1  10 

1 
إخراج الحروف من 

مخارجها الصحيحة 

 والطالقة

 ينطق الحروف نطًقا سليًما

وال  دون أخطاءمن مخارجها 

  تردد.

ق الحروف نطًقا ينط

 
ً
  مع تردد.سليما

ينطق الحروف نطًقا  

 مع أخطاء قلي
ً
ة ال لسليما

 أخطاء 3تزيد على 

 
ً
ينطق الحروف نطًقا سليما

مع أخطاء كثيرة تتجاوز 

 أخطاء خمسة

ينطق الحروف نطًقا غير 

   يؤثر على املعنى.سليم 

 تطبيق األحكام 2

يطبق األحكام املطلوبة 

والسابقة بشكل مناسب 

 دون أخطاء أو تردد.

يطبق األحكام املطلوبة 

بشكل مناسب، والسابقة 

أخطاء باألحكام  3مع 

  السابقة.

يطبق األحكام املطلوبة 

ويخطئ باألحكام السابقة 

 أخطاء 4بما ال تزيد على 

يطبق األحكام مع أخطاء 

 5تتجاوز باملطلوبة والسابقة 

 أخطاء

يطبق األحكام مع أخطاء 

، تتجاوز كثيرة في املطلوبة

   أخطاء 7

 



 

 
 

 2018-2017للعام الدراس ي   12-1للصفوف اللغة العربية  املستمر وأدواته ملادة تقييمال

 ضوابط التطبيق إجراءات التطبيق املهارة

 تقسم مهارة القراءة  في الصفوف كاآلتي: 

   الثالث - الصف األول  

 درجة( 30)..القراءة الجهرية األدائية1

 

 10) فهم واالستيعابقراءة ال. 2

 درجات(

 

 درجات(  10حفظ األناشيد .) .3

 الخامس - الصف الرابع 

 درجة( 20)..القراءة الجهرية األدائية1

 

 20) قراءة الفهم واالستيعاب. 2

 درجات(

 

 درجات(  10حفظ األناشيد .) .3

 الثاني عشر  -الصفوف السادس 

 ( اتدرج10)الجهرية.القراءة .1

 30)ستيعاب.واال قراءة الفهم .2

 رجات(د

 :القراءة الجهرية 

م جهًرا  الجمل  -
ّ
والفقرات والنصوص يقرأ املتعل

من  مما تعلمهشعرية النثرية أو ال تنوعةامل

 نصوص القصص و النصوص الرديفة.

م املتعلمين على معايير  -
ّ
تقييم القراءة  يطلع املعل

 الجهرية قبل التقييم 

م درجة القراءة الجهرّية وفق محكات يرصُد املع -
ّ
ل

للصف األول ،  (1في النموذج ) التقدير 

 12-2( للصفوف 2والنموذج)

 قراءة الفهم واالستيعاب  -

م اختبارات قصيرة  -
ّ
لتقييم الفهم  يعدُّ املعل

م  12-1واالستيعاب للصفوف 
ّ
وفق نواتج تعل

 املرحلة 

-4ويتضمن تقييم الفهم واالستيعاب للصفوف

م  اهيم النحوية والبالغيةاملف12
ّ
وفق نواتج التعل

 .املستهدفة

يحدد املعلم نواتج التعلم الخاصة باملرحلة املراد  -

 تقييمها

 حفظ األناشيد -

 

 خصص له وقت مستقل.زمن التقييم :ضمن زمن الحصة وال يُ  -

 قييم تدرجة التقييمات : باستخراج متوسط عدد مرات ال -

م املتعلمين على معايير يُ  -
ّ
 تقييم القراءة الجهرية قبل التقييم  طلع املعل

 التقييم للقراءة الجهرية : ال تقل عن مرتينعدد مرات  -

 4 - 3 عدد مرات اختبارات تقييم  مهارة قراءة الفهم واالستيعاب : -

 اختبارات في الفصل الواحد

 أنواع أسئلة االختبارات القصيرة : أسئلة مفتوحة أو موضوعية -

 مستويات التفكير وفق هرم بلوم يراعي االختبار -

ضمن عدد الكلمات املحددة في الدقيقة تقييم الطالقة في  القراءة  -

 5الواحدة وفق اآلتي:

 6الصف 5الصف 4الصف 3الصف 2الصف 1الصف

53 89 107 123 139 150 

 12الصف 11الصف 10الصف 9الصف 8الصف 7الصف

150 151 

 : 12-2للصفوف  الجهرية ضوابط  النصوص املختارة  للقراءة 

 م واملرحلة العل  متهامالء
ّ
 مرّية .نواتج التعل

 بحيث ال تقتصر على فن من الفنون. هاتنوع 

                                                             
 قة المطلوبة. س الطالقة المحدد في الجدول مقياس عالمي يتوقع من المعلم أن يسعى لتحقيقه من خالل تحفيز الطلبة على القراءة المتكررة لتحقيق الطالمقيا 5



 

 
 

 درجات 10النصوص .) حفظ .3

 

 

يحفظ املتعلمون أبيات النشيد أو النصوص  -

 الشعرية  الواردة في املنهج املقرر.

م املتعلمين على معايير تقييم حفظ  -
ّ
يطلع املعل

 لشعريةاألناشيد/ النصوص ا

ترصد درجة حفظ األناشيد/ النصوص الشعرية  -

 12-1( للصفوف 3وفق النموذج )

 حجم النص للمرحلة العمرية مناسبة 

 حفظ االناشيد  ضوابط

  مراعاة األبيات املطلوب حفظها لكل مرحلة مرحلة دراسية ) وفق

 النتواتج (

  . زمن تقييم الحفظ ال يتجاوز دقيقتين لكل طالب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ول الصف األ –القراءة الجهرية 

 المهارة  م
 1مستويات األداء                                                                نموذج                                           

5 4 3 2 1 

1 
نطق الحروف وإخراجها 

 من مخارجها الصحيحة

 
ً
 سليما

ً
ينطق الحروف نطقا

دون إبدال أو حذف أو 

ها من إضافة ويخرج

 مخارجها الصحيحة

 
ً
 سليما

ً
ينطق الحروف نطقا

ويخرجها من مخارجها 

الصحيحة مع غبدال أو 

 حذف ال يزيد عن حرفين

 
ً
 سليما

ً
ينطق الحروف نطقا

ويخرجها من مخارجها مع 

أخطاء قليلة ال تزيد عن 

اربعة اخطاء في البدال أو 

 الحذف أو املخارج

 
ً
 سليما

ً
ينطق الحروف نطقا

مخارجها مع ويخرجها من 

أخطاء كثيرة تتجاوز سبعة 

اخطاء في البدال أو 

 الحذف أو املخارج

 
ً
ينطق الحروف نطقا

ويخرجها  إخراجا غير 

 سليم يؤثر على املعنى

 ة القالط 2

 وكلمات 
ً

يتجاوز يقرأ جمال

كلمة في الدقيقة   40 عددها

 دون تردد أو توقف

 وكلمات بتراوح 
ً

يقرأ جمال

 عددها 

ي الدقيقة كلمة ف  39-30

 دون تردد أو توقف.

 وكلمات بتراوح 
ً

يقرأ جمال

كلمة في  20-29 بينعددها 

الدقيقة دون تردد أو  

 توقف.

 وكلمات بتراوح  
ً

يقرأ جمال

كلمة في  10-19 بينعددها 

الدقيقة دون تردد أو  

 توقف.

يقرأ الجمل والكلمات 

كلمات    10أقل من 

في الدقيقة دون تردد 

 أو  توقف.

3 
صوات ييز بين األالتم

الطويلة والقصيرة في 
 القراءة

يقرأ مميًزا بين األصوات 

القصيرة والطويلة دون 

 أخطاء 

يقرأ مميًزا بين األصوات 

القصيرة والطويلة مع 

أخطاء نادرة ال تزيد عن 

 خطأين.

يقرأ مميًزا بين األصوات 

القصيرة والطويلة مع 

أخطاء قليلة ال تزيد عن 

 أربعة أخطاء.

ميًزا بين األصوات يقرأ م

القصيرة والطويلة مع 

أخطاء كثيرة تتجاوز سبعة 

 أخطاء.

يقرأ مميًزا بين 

األصوات القصيرة 

والطويلة مع أخطاء 

تتجاوز عشرة أخطاء 

. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 الصف الثاني  إلى الثاني عشر   –القراءة الجهرية 

 المهارة  م
 2ألداء                                                                نموذج مستويات ا                                          

5 4 3 2 1 

 صحة القراءة 1
ينطق الكلمات نطًقا سليًما 

 دون أخطاء

 
ً
ينطق الكلمات نطًقا سليما

مع أخطاء نادرة ال تزيد على 

 خطأين.

 
ً
ينطق الكلمات نطًقا سليما

مع أخطاء قلية ال تزيد على 

 عة أخطاءأرب

 
ً
ينطق الكلمات نطًقا سليما

مع أخطاء كثيرة تتجاوز 

 سبعة أخطاء

ينطق الكلمات نطًقا غير 

سليم مع وجود بعض 

األخطاء تتجاوز عشرة 

 أخطاء

 سرعة والطالقةال 2

ية  ص  يقرأ الوحدة الن 

املقررة للصف ضمن 

الزمن املحدد  بنسبة 

100% 

ية  ص  يقرأ الوحدة الن 

املقررة للصف ضمن 

 %85زمن املحدد بنسبة ال

ية  ص  يقرأ الوحدة الن 

املقررة للصف ضمن 

 %70الزمن املحدد بنسبة 

ية  ص  يقرأ الوحدة الن 

املقررة للصف ضمن 

 %50الزمن املحدد  بنسبة 

ية  ص  يقرأ الوحدة الن 

املقررة للصف ضمن 

 الزمن املحدد

 %49بنسبة تقل عن 

 وضوح الصوت  3
يقرأ مراعًيا الضبط السليم 

 أخطاء. دون 

يقرأ مراعًيا الضبط السليم 

 مع أخطاء نادرة

يقرأ مراعًيا الضبط السليم 

 مع أخطاء قليلة

يقرأ مع وجود أخطاء كثيرة 

 مربكة للمعنىغير 

يقرأ قراءة غير سليمة مع 

مربكة و وجود أخطاء كثيرة 

 للمعنى

 القراءة املعبرة 4

يلتزم مواضع الوقف 

ويوظف لغة الجسد في 

 .قراءته دائًما

 

لتزم مواضع الوقف ي

ويوظف لغة الجسد في 

 قراءته غالًبا

يلتزم مواضع الوقف 

ويوظف لغة الجسد في 

 قراءته أحياًنا.

يلتزم مواضع الوقف 

ويوظف لغة الجسد في 

 قراءته نادًرا

يلتزم بمواضع الوقف أو ال 

 . لغة الجسد في قراءته

 ( درجات 10 )  12-6وللصفوف  (  درجة  20 )  5-2درجة التقييم للصفوف

 

 

 

 



 

 
 

 من الصف األول   إلى الصف الثاني عشر    –تقييم حفظ النصوص 

 المهارة  م
 3مستويات األداء                                                                نموذج                                           

5 4 3 2 1 

1 
النصوص إتقان حفظ 

 يةالشعر 

 أبيات   يحفظ

النشيد/النص الشعري 

 جميعها

ما ال يقل عن  يحفظ 

النشيد أو  أبيات   خمسة

 النص الشعري 

  ما ال يقل عن أربعة يحفظ 

من النشيد أو النص  أبيات

 الشعري 

ما ال يقل عن ثالثة  يحفظ 

من النشيد أو  النص  أبيات

 الشعري 

 بيتين أو أقل من  يحفظ 

النص   النشيد أو  أبيات

 الشعري 

2 
وضوح الكلمات 

 والحروف

يلقي األبيات بصوت 

 مسموع واضح  ومناسب

يلقي األبيات بصوت 

مسموع واضح  ومناسب   

 عدا موضع واحد

يلقي األبيات بصوت 

مسموع واضح مناسب   

 عدا  موضعين  اثنين

يلقي األبيات بصوت 

مسموع واضح مناسب   

 عدا  ثالثة مواضع

يلقي األبيات بصوت غير 

وع  في أكثر  مواضع  مسم

 القصيدة

3 
 الطالقة في اإللقاء 

 الثقة بالنفسو 

بطالقة يلقي  األبيات 

 وسرعة مناسبة

بطالقة يلقي  األبيات 

عدا مرة  وسرعة مناسبة 

 واحدة في موقف اللقاء

بطالقة يلقي  األبيات 

عدا مرتين  وسرعة مناسبة 

 اثنتين في موقف اللقاء

سرعة يلقي  األبيات ب

عدا  ثالث مرات  بة مناس

 في موقف اللقاء

يقرأ األبيات ببطء وتردد 

طالقة على مساحة دون 

 موقف اللقاء

4 

استخدام لغة الجسد 

والتلوين الصوتي في 

 األداء املعّبر

 

ًفا لغةيقرأ 
 
 النص موظ

الصوتي الجسد والتلوين 

في  ئي األدااملوقف  أثناء

 األبيات جميعها

ًفا  لغةيقرأ 
 
 النص موظ

الصوتي  لجسد والتلوين ا

عدا  ئي األدااملوقف  أثناء

 مرة واحدة

ًفا  لغةيقرأ 
 
 النص موظ

الصوتي  الجسد والتلوين 

عدا  ئي األدااملوقف  أثناء

 مرتين اثنيتن

ًفا  لغةيقرأ 
 
 النص موظ

الصوتي  الجسد والتلوين 

عدا  ئي األدااملوقف  أثناء

 ثالث مرات

بوتيرة واحدة لنص  يقرأ ا

ين صوتي أو دون تلو 

 توظيف للغة الجسد

 2درجات لرصد تقييم الحفظ يقسمة املجموع على  10تحتسب 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ضوابط التطبيق إجراءات التطبيق املهارة

 : تقسم مجاالت الكتابة إلى 

 

 

 الثالث - الصف األول 

 درجات( 10اإلمالء ) - أ

 درجات( 10الخط ) - ب

 

 ويطبقان مستقلين في الفصلين األول والثاني

 

درجات( ويطّبق في الفصل  20لتعبير  ) ا -ج

 الدراس ي الثالث بشكل تكاملي وظيفي

 

 الخامس -الصفوف الرابع

 درجة(20التعبير    ) -أ

 درجات( 10اإلمالء والخط ) -ب

 

 الثاني عشر -الصفوف السادس

 درجة( 30التعبير  )

 5-1اإلمالء للصفوف 

م على املتعلمين  -
ّ
 ومنظوًر إيملي املعل

ً
 3-1ا للصفوف مالًء منقوال

 5-4واإلمالء املنظور للصفوف  -

يحرص املعلّم على اختيار كلمات تتضّمن أصوات الحروف القصيرة والطويلة  -

 للصف األول 

م موضوعات كتابية  -
ّ
 نواتج التعلم وفق  وفقرات إمالئية  يختار املعل

 5-1الخط  للصفوف 

م كتابة املتعلمين في كراستهم تقويًما مستمرً  -
ّ
 ا ،يقّيم املعل

 التركيز  على محاكاة رسم الخط املستهدف ) النسخ /أو الرقعة( -

 12-1التعبير للصفوف 

 الصف األول :

 يقّيم املعلم مهارة الكتابة )التعبير( وفق اآلتي:

 مهارة تركيب الجملة إنشاًء أو إعادة ترتيب.-1

 مواقف حياتيةاستخدام الكلمات الوصفية في وصف ما في مخيلته من -2

 عبير عن مشاعره وأحاسيسه بحيث تعكس شخصيته.الت -3

ف املعلم النموذج) -
ّ
( لتقييم مهارة الكتابة للصف األول في الفصل 4يوظ

 12-2( للصفوف 5الدراس ي  الثالث ، والنموذج)

 :12-2الصفوف 

م موضوعات كتابية  -
ّ
 والنصوص املقررة.نواتج التعلم وفق  يختار املعل

 مختلفة  كتب ي -
ً
م نصوصا ِّ

ّ
م. األنماطاملتعل

ّ
 وفق نواتج التعل

 الخامس: -ضوابط تقييم اإلمالء والخط للصف األول 

م  كّل مرة من كلمتين 
ّ
يتراوح عدد الكلمات التي يمليها املعل

 إلى

 كلمات  للصف األول  ست 

 كلمة متدرجة وفق الصف.  60إلى  20وفقرة مكونة من 

 الخامس: -ضوابط تقييم الكتابة )التعبير( للصف األول 

ة ضمن  - م املهمة الكتابية داخل الغرفة الصفيَّ
ّ
ذ املتعل

ّ
ينف

 إطار الحصة الدرسّية. 

تحتسب  األخطاء اإلمالئية أو جودة الخط ضمن تقييم  -

 الكتابة.

تحتسب إتقان املهارات اإلمالئية واملفاهيم النحوية  -

م في مرحلته.
ّ
 والبالغّية وفق املهارات التي اكتسبها املتعل

م  -
ّ
التغذية الراجعة للمتعلمين ضمن الحصص يقّدم املعل

 املنهجية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الصف األول     –تقييم الكتابة  

 المهارة  م
 4مستويات األداء                                                                نموذج                                           

5 4 3 2 1 

1 

مات وتكوين اختيار الكل

الجمل املعبرة عن األفعال 

 اليومية

كلمات وصفية مناسبة  يوظف

بخط جديدة من حياته اليومية 

واضح مقروء خال من األخطاء 

 امالئية

 

يدمج بعض الكلمات الوصفية 

في الجديدة  مع تكرار الكلمات 

 صورة واضحة  وصف

بخط واضح مقروء مع ندرة  

 مالئيةال األخطاء 

 مات جديدة كل توظيف يحاول 

في مخيلته عن  عمافي التعبير  

بخط واضح  حياته اليومية 

مقروء  غالًبا ال يخلو  من 

 المالئيةاألخطاء 

كلمات من السبورة أو  يوظف

 جدارية الكلمات ال

سالسل الحروف يمكن أن تقرأ و 

بخط يصعب قراءته ككلمات 

 المالئيةوتكثر فيه األخطاء 

ل  يوظف
 
ا وكلمات تشك

ً
حروف

يصعب قراءتها لعدم بشات خر 

 وقد يكتب اسمه وضوح الخط 

2 
الطابع الخاص والخبرة 

 الشخصية

تظهر الكتابة مالمحه ومشاعره  

ة من خالل الصور  الشخصي 

 والتفاصيل الشائقة. 

تظهر الكتابة مالمحه ومشاعره 

ة  غالًبا من خالل  الشخصي 

 الصور والتفاصيل العادية 

ن تظهر الكتابة جوانب قليلة م

خبرته وشخصيته وتخفي 

 مشاعره. 

تظهر الكتابة صوًرا مكررة أو 

منسوخة وال تعكس شخصيته 

 . أو مشاعره.

على خطوط أو كتابته تحتوي 

زه  سطور غاية في البساطة  ال تمي 

درجات ، ويضاف  10الث يتم دمج تقييم مهارة اإلمالء والخط  ليصبح وزنها ، وفي الفصل الث 20مالحظة: تقييم الكتابة في الفصل األول والثاني يستهدف مهارتي اإلمالء والخط بدرجة وزنها 

 درجات 10إليها تقييم الكتابة )التعبير( بوزن مقداره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 من الصف الثاني  إلى الصف الثاني عشر    –تقييم الكتابة  

 المهارة  م

 5نموذج                                                               مستويات األداء                                            

 5-2الصفوف  12-6الصفوف  5-2الصفوف  12-6الصفوف  5-2الصفوف  12-6الصفوف  5-2الصفوف  12-6الصفوف 

5-6 4 3-4 3 2-3 2 1 1 

1 
الصحة اللغوية 

 ةواإلمالئيّ 

ون يكتب مراعًيا الصحة اللغوية والنحوية د

 أخطاء

يكتب مراعًيا الصحة اللغوية والنحوية 

 مع أخطاء نادرة.

يكتب مراعًيا الصحة اللغوية والنحوية 

 مع أخطاء نحوية ولغوية مربكة

اللغوية والنحوية في  ال يراعي الصحة

 .    كتابته

2 

الّصلة باملوضوع 

 وتغطيته

الشواهد  وتوظيف

 واألدلة

ا يرتبط باملوضو  - ا إبداعيًّ ع يكتب نصًّ

الرئيسة والفرعية مع  ويغطي األفكار 

 ، ذكر التفاصيل

يوظف الشواهد واألدلة في مواضعها  -

 لتعزيز  وتوضيح أفكاره جميعها.

ا يرتبط باملوضوع  - ا إبداعيًّ يكتب نصًّ

 ويغطي بعض جوانبه.

ف في كتابته الشواهد واألدلة  -
 
يوظ

 الكافية معبًرا عن أفكاره غالًبا.

ا ذا  - ا إبداعيًّ صلة جزئية يكتب نصًّ

 باملوضوع.

الشواهد واألدلة في التعبير يوظف  -

 عن أفكاره أحيانا

ا غير منتٍم  - ا إبداعيًّ يكتب نصًّ

 للمطلوب 

تخلو  كتابته من الشواهد واألدلة  -

 في التعبير عن أفكاره

 التفقير وعالمات الترقيم 3
يلتزم التفقير ويوظف عالمات الترقيم في 

 مواقعها الصحيحة.

ير أحياًنا ويوظف بعض التفق يلتزم 

 عالمات الترقيم في مواقعها الصحيحة.

عدًدا  التفقير ويوظفمن النص  يخلو 

 الترقيم )عالمتانمحدوًدا من عالمات 

 األكثر(على 

 التفقير وعالمات الترقيم.ال يلتزم 

4 
 االتساق والترابط.

 

ا يلتزم فيه املقدمة  ا إبداعيًّ يكتب نصًّ

وترابطها والخاتمة وتسلسل األفكار 

موظًفا ما ال يقل عن ثالث من  وانسجامها،

، وبناء الجمل والتراكيب بناء أدوات الربط

 سليًما

ا يخلو من املقدمة  ا إبداعيًّ أو يكتب نصًّ

واالنسجام في  وينقصه الترابط الخاتمة

موظًفا أداتين من أدوات  مفاصله،بعض 

  الربط.

ا يخلو من املقدمة  ا إبداعيًّ أو يكتب نصًّ

واالنسجام في  وينقصه الترابط خاتمةال

موظًفا أداة واحدة من  مفاصله،بعض 

 الربط.أدوات 

ال يلتزم كتابة املقدمة والخاتمة ويفتقر 

أية  وال يوظفإلى التسلسل والترابط 

 أداة من أدوات الربط.   

 

 اللغوية.الثروة  5

يوظف عدًدا كافًيا من الكلمات الفصيحة 

)من بدقة ووضوح.  القادرة على نقل املعنى

 رصيده اللغوي وفق املرحلة العمرية(

يوظف عدًدا من الكلمات الفصيحة 

وجود بعض  املعنى معالقادرة على نقل 

 الكلمات العامية

يوظف عدًدا من الكلمات الفصيحة 

القادرة على نقل املعنى مع وجود كثير من 

 الكلمات العامية املربكة.

 من املفردا
ً
ت غير يستخدم عدًدا قليال

مع الكثار من  املعنى،القادرة على نقل 

 العامية في كتابته.

 12إلى 6درجة ( للصفوف من  30و)  5إلى  2درجة ( للصفوف من  20تحتسب ) 

 

 

 



 

 
 

 ضوابط التطبيق إجراءات التطبيق املهارة

 : االستماع واملحادثة 

 الثالث - الصف األول 

 درجة( 30)

(15+15) 

 الخامس  -الرابعالصفوف 

 (درجات 10الستماع) ا

 

 و      

 ( درجات 10املحادثة)

 

 الثاني عشر –السادس الصفوف 

  االستماع

 (درجات 10)

 املحادثة: 

 (درجة  10)

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم . وفق املتعلم   لدى  واملحادثة  يرصد املعلم  مهارات االستماع -

ف -
ّ
 للصف األول   املحادثة( في تقييم مهارتي االستماع و 7( و)6)النموذج  املعلم  يوظ

 12-2( لتقييم املحادثة 8، والنموذج )12-2( لتقييم االستماع  للصفوف 9والنموذج) -

 : 125-2الصفوف 

 االستماع كتابًيا:  

م نص
ّ
دُّ املعل  من خارج املنهاج وفق ما يأتي: ةاختباريً  استماعوص ُيعِّ

o م.ت
ّ
 قيس نواتج التعل

o راعي لغوًيا وفكرًيا املرحلة العمرّيةت. 

م أسئلة اختبارّية تقيس املهارات املنصوص عليها  -
ّ
دُّ املعل  نواتج التعلم .  وفقُيعِّ

ص ضمن إطار زمني ومكانّي محّدد. -
َّ
 يستمع املتعلمون إلى الن

 12-2املحادثة: للصفوف 

م   -
ّ
 بمحاور موضوعات التحّدث وفق نواتج التعل

ً
م قائمة

ّ
دُّ املعل  ُيعِّ

م قائمة املحاور وامل -
ّ
 وضوعات على املتعلمين ويناقشهم فيها .يعرض املعل

م محوًرا للتحدث .  -
ّ
 يختار املتعل

م أسلوَب التحّدث ووسيلته -
ّ
 ناسبة مثل:امل يختار املتعل

o . عرض تقديمي  إلكتروني 

o . عرض ورقة بحثّية 

o .عرض شفوي 

مين فرصة التحّدث وفق املساحة الزمنية املناسبة. ت -
ّ
 تاح للمتعل

م للمتعل-
ّ
د املعل ا. ُيحّدِّ ا جماعيًّ  مين أدواًرا في حال كون محور التحّدث تفاعليًّ

 : 12-1ضوابط تقييم االستماع للصفوف 

 عدد مرات االستماع للنص  مرتان -

االستجابة  تقييم عند األخطاء اإلمالئّية تحتسب  ال -

   الكتابية.

 ا.يً طرق التقييم ملهارة االستماع: شفوًيا أو كتاب -

 الستماع املهارات اآلتية: تتضمن أسئلة تقّيم مهارة ا -

o     ر
ّ
 التذك

o االستنتاج 

o التخمين والتنبوء 

o ضمن مهارة م الوعي الصوتي ومهاراته قيّ ي

 .   االستماع

 30املحادثة في درجة واحدة من   و تقييم مهارة االستماع  -

 درجة.

 : 12-2ضوابط تقييم املحادثة للصفوف 

حّدث في كّل فصل دراس  ينّوع املعلم  -
ّ
 ّي.موضوعات الت

حّدث فردًيا أو جماعًيا يُ  -
ّ
مين فرصة الت

ّ
م/املتعل

ّ
تاُح للمتعل

 وفق املهام املنوطة بهم. 

ثالث دقائق لكل  : ال يزيد عن اإلطار الزمني للتقييم  -

م
ّ
 .متعل

 

 

 

 

 



 

 
 

 الصف األول    –تقييم االستماع   

 المهارة  م
 6نموذج                                                              مستويات األداء                                             

3 2 1 

ز أصوات الحروف املسموعة بدقة دون أخطاء .  ) الوعي الصوتي( 1 ز أصوات الحروف املسموعة  مع أخطاء نادرة.  يمي   يمي 
يخلط بين أصوات الحروف القصيرة والطويلة ، 

 واليميزها .   

2 
تعليمات اتباع ال

 واإلرشادات
  .نادًرا ما يتمكن من اتباع التعليمات  نادرة. خطاءأيتبع التعليمات والرشادات  مع  يتبع التعليمات والرشادات بدقة دون أخطاء. 

3 
 التقاط األفكار الرئيسة

 

يلتقط الفكرة أو األفكار الرئيسة من النص 

 املسموع .   

ن النص يلتقط الفكرة أو األفكار الرئيسة م

 املسموع .   غالًبا .  

  ما يتمكن من التقاط الفكرة الرئيسة من 
ً

قليأل

 النص املسموع 

4 
صغاء والتركيز إل ا

 والتفاعل

يصغي للنص أو الحديث املسموع باهتمام دون 

 انشغال أو تشتت  ويتفاعل مع  املتحدث.

يصغي باهتمام مع بعض التركيز   ويتفاعل مع 

  املتحدث
ً
 .غالبا

ستطيع التركيز واالصغاء للنص أو الحديث ال ي

 املسموع وال يتفاعل معه

ث   التزام آداب االستماع 5  يلتزم بآداب االستماع  ويحترم املتحد 
صدر عنه أحيانا  تيلتزم بآداب االستماع غالًبا  وقد 

 تعليقات أو إشارات ال تعكس آداب االستماع 

ا إ 
ً
يجابًيا ال يهتم بحديث اآلخرين وال يعكس سلوك

 تجاه املتحدث ويس يء إليهم . 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الصف األول    –تقييم المحادثة   

 المهارة  م
 7نموذج                                                                مستويات األداء                                           

3 2 1 

ث بجمل صحيحة مع أخطاء نادرة.  بجمل سليمة واضحة دون أخطاء .  يتحدث سالمة لغة الحديث وصحتها 1  يتحد 
يخلط بين الفصحى والعامية في حديثه مع أخطاء 

 كثيرة. 

 يقدم أفكاًرا مترابطة واضحة ومتماسكة إلى حد ما.  يقدم أفكاًرا مترابطة واضحة  ومتماسكة .  تسلسل وتتابع األحداث . 2
أو مشوشة ليست ذات صلة يقدم أفكاًرا غير مترابطة 

 باملوضوع. 

3 

 

الربط  باألحداث اليومية أو 

 الشخصية

 الشخصية   و التجارب األمثلة ب يدعم موضوع التحدث
 الشخصيةو التجارب األمثلة ب يدعم موضوع التحدث

 
ً
 غالبا

 الشخصيةو التجارب األمثلة ب يدعم موضوع التحدث

 
ً
 نادرا

 داب التحدث وال يقاطع اآلخرين.يلتزم بآ التزام آداب املحادثة 4
يلتزم بآداب التحدث مع مقاطعة حديث اآلخرين أو 

.الحديث دون استئذان 
ً
  أحيانا

يلتزم بآداب التحدث مع مقاطعة حديث اآلخرين أو 

 الحديث دون استئذان 
ً
 كثيرا

5 

التعبير عن املشاعر 

 واألحاسيس
 ن التعبير عن مشاعره وأحاسيسه غالًبا  يحس يتحدث بطريقة تعكس  مشاعره  وأحاسيسه املؤثرة .

يتردد أو يخش ى التعبير  والكشف عن مشاعره 

 وأحاسيسه. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 من الصف الثاني  إلى الصف الثاني عشر    –تقييم المحادثة   

 المهارة  م

 8نموذج                                                                مستويات األداء                                           

2 1 

 يخلط بين الفصحى والعامية في حديثه مع أخطاء كثيرة. يلتزم الفصيحة دون أخطاء . السالمة اللغوية 1

 يقدم أفكاًرا غير مترابطة أو مشوشة ليست ذات صلة باملوضوع. يقدم أفكاًرا مترابطة واضحة متماسكة . الترابط الفكري  2

3 

ظيف األدلة اإلقناعية تو 

)نص نقلي، وجداني شعري، 

 حقائق وأرقام (

ا أو حقائق وأرقام ا أو وجداني   نقليًّ
ً

 يوظف ثالثة أدلة متنوعة:   دليال
ً
 يقدم أدلة ليست ذات صلة .ا

 االلتزام باملوضوع والزمن 4
ا بعيًدا عن االستطراد ضمن الزمن  يلتزم بموضوع التحدث التزاًما تام 

 املتاح.
 يخرج عن موضوع التحدث كثيًرا أو ال يلتزم به كما ال يلتزم بالزمن

 التواصل ولغة الجسد 5
ف تعابير الوجه وحركة اليدين ، والتنغيم 

 
ا، ويوظ يتواصل لفظيًّ

 الصوتي في حديثه دائًما. 
 ال يمتلك لغة التواصل مع اآلخرين.

 12-2درجات ( للصفوف  10تحتسب)  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 من الصف الثاني  إلى الصف الثاني عشر    –اع  تقييم االستم

 المهارة  م
 9مستويات األداء                                                                نموذج                                           

5 4 3 2 1 

1 

 و التركيزالتذكر 

) التقاط األفكار، 

 واملترادفات واألضداد

 (واملعاني والشخصيات..

من النص  يستخلص

 ثالث فكر أو أكثر املسموع

يحدد املترادفات واألضداد 

 واملعاني والشخصيات

 من النص املسموعيستخلص 

 فكرتين

 يحدد اثنتين من: املترادفات أو

 املعاني أو األضداد أو

 الشخصيات

 من النص املسموعيستخلص 

 فكرة واحدة

 ت أويحدد واحدة من: املترادفا

 املعاني أو األضداد أو

 الشخصيات

 يحدد واحدة من: املترادفات أو

 املعاني أو األضداد أو

 الشخصيات.

يخفق في االستجابة إلى املثيرات 

 السمعية املطلوبة

2 

 

إصدار األحكام  

بما  واالستدالل والتنبؤ 

له صلة   بالنص 

 املسموع

 

 

يقدم أحكاًما وتنبؤات 

ل منطقية مبنية على استدال

ص    .املسموع  في الن 

يقدم أحكاًما وتنبؤات منطقية 

ص    مستعينا  باستدالل في الن 

 .املسموع

يقدم أحكاًما وتنبؤات مقبولة 

ص    مستعينا  بعبارات في الن 

 املسموع

يقدم أحكاًما وتنبؤات غير معللة 

ًص   املسموع يحتملها الن 

ل إلى أحكام أو  يخفق في التوص 

 سموعتنبؤات  يحتملها النص امل

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 للطلبة أصحاب الهمم: 12-1مواءمة تقييم مهارات اللغة العربية للصفوف 

 

 

 اللغة العربية

 إجراءات التطبيق املهارة

 : القراءة 

 
 

 تطبق القراءة الجهرية على الفئات القادرة على التواصل اللفظي. -1

ذهنية، ) اضطرابات النطق واللغة، التوحد، ذوو العاقة ال يستثنى من تطبيق مهارة القراءة الجهرية فئة الطلبة أصحاب الهمم -2

 .اضطرابات صعوبات التعلم (

 مواءمة أداة القراءة الجهرية للطلبة أصحاب الهمم غير القادرين على التواصل اللفظي وفق اآلتي: -3

 يختار املعلم النصوص البسيطة / القصيرة - أ

 يستخدم التعبير التمثيلي أو الكتابي كبديل-ب

 : الكتابة 

  إعاقات جسدية. لديهم تليستطبق مهارة الكتابة على الفئات الذين 

  .يستثنى من تطبيق مهارة الكتابة الطلبة ذوو العاقة الحركية التي تعيق الكتابة 

 وظيف التقنيات أو بت مواءمة اداة الكتابة للطلبة أصحاب الهمم غير القادرين على األداء الكتابي  تتم باستبدالها بالتقييم اللفظي

 املساعدة. 

 :االستماع 

  إعاقات سمعية. لديهم تليس تطبق مهارة االستماع على الفئات الذين 

  .يستثنى من تطبيق مهارة االستماع الطلبة ذوو العاقة السمعية التي تعيق تطبيق مهارة االستماع 

 تم استبدالها بالقراءة أو املحادثة أو التعبير الكتابييهارة  مواءمة مهارة االستماع للطلبة أصحاب الهمم غير القادرين على تطبيق امل 



 

 
 

 

 الرياضيات  

 اجراءات التطبيق الضوابط  اإلجراء

 قصير ختبار ا

 .يطبق أثناء عملية التعلم بطريقة تراكمية، وال يخصص له حصص منفردة 

   فقرات.    3-1يكون عدد الفقرات من 

  خالل الفصل الدراس ي الواحد بقصد  كثر مرات على األ 5 تطبيق االختباريتم

 درجة لكل االختبارات.  50 رصد

 دقيقة. 10-5 زمن االختبار 

 على نظاممرة واحدة درجة االختبارات في نهاية الفصل الدراس ي  رصدت SIS 

 .يمكن إعادة االختبار للطالب الغائب بعذر مقبول 

 ى سير الخطة يجب أال يؤثر عدد مرات تطبيق االختبارات ومدة كل منها عل

 الفصلية للمنهج.

 حدد املعلم النواتج التعليمية املطلوب قياسها ي

 تعلمها.والتي سبق 

 عد املعلم االختبار مع مراعاة الفروق الفردية ي

 للمتعلمين.

 نماذج متكافئة في حالة وجود أكثر من  عدة إعداد

 .شعبة باملدرسة

  التطبيق.إعداد نماذج إجابة لالختبارات قبل 

 بعد التصحيح. تائج االختباراتتحليل ن  

  املهارات يزود املعلم الطالب بتغذية راجعة عن

 عالجية لكل طالب تتماش ى ، املفقودة
ً
ويضع خططا

 .مع ما يفقده من مهارات

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 تابع / الرياضيات 

 .داخل غرفة الصف أو خارجهااهات من خالل أداء املتعلم واالتج واملهارات من الجراءات لظهار املعرفة األنشطة الكتابية واملهمات األدائية : مجموعة

 اجراءات التطبيق الضوابط   اإلجراء

 أنشطة كتابية

 

مرتين في الفصل الدراس ي  الكتابيةاألنشطة يتم تقييم 

 –تمارين إضافية  –الواحد لكل نشاط ) تمارين موجهة 

حيث يختار املعلم نشاطين  واجبات منزلية ( –حل مسائل 

درجة  له  في نظام  30بقصد رصد ن فقط لكل طالب اثني

SIS. 

  حدد املعلم الناتج التعليمي املطلوب قياسه أو املتوقع  الطالبأداؤه من ي 

  عد املعلم قائمة  .املطلوب قياسهاباألنشطة الكتابية واملهمات األدائية ي 

  نوع 
ً
 وما إذا كان فر النشاط يحدد املعلم مسبقا

ً
. جماع أو ديا

ً
 يا

 ر املعلم نشاطين كتابيين مختلفين وفقا ملنهجية الكتاب ومراعيا ملستويات الطلبة املختلفة.يختا 

  لتطبيقها ) إن وجد (يختار املعلم مهمة أدائية واحدة على األقل من كتاب دليل الطالب التفاعلي

خذ وذلك وفقا ملنهجية الكتاب بين يدي الطالب ويكون التطبيق اما جماعيا أو فرديا بحيث يأ

 من املهمة. 
ً
 كل طالب جزءا

  .في حالة عدم توفر مهمات في كتاب الطالب تستبدل بنشاط آخر من األنشطة املتوفرة 

 يزود املعلم الطالب بتغذية راجعة عن أدائه تحدد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج الى تحسين . 
 مهمات أداء

ة واحدة في الفصل الدراس ي يتم تقييم مهمة األداء مر 

 .SISدرجة في نظام  20لواحد بقصد رصد ا

في املجموعة أو حسب أداؤه ودوره املهمة  فييقيم الطالب 

 .الفردي وفق عمله

أثناء عملية التعلم بطريقة األنشطة واملهمات طبق ت

حصص منفردة بقصد رصد  اتراكمية وال يخصص له

 الدرجة

 الدرجات لألنشطة الكتابية.في حالة عدم توفر مهمات في كتاب الطالب ترصد كامل ** 

 (ساللم تقدير رقمية ساللم تقدير لفظية أوقوائم شطب أو  بطاقة مالحظة أو تستخدم أدوات التقويم لقياس األدء في األنشطة أو املهمات مثل )
 

 

 ي أبوظبيدائرة التعليم واملعرفة فب 12ومادة علوم األرض في الصف   (العلوم  ) الفيزياء ، الكيمياء ، االحياء ، 



 

 
 

 

 اجراءات التطبيق الضوابط   اإلجراء

 العملي داء األ 

  يطبق أثناء عملية التعلم بطريقة تراكمية، وال

 يخصص له حصص منفردة بقصد رصد الدرجة.

 الفصل خالل مرتين العملي  األداء تقييم إجراء يتم 

 25 بواقع الطالب درجة رصد بقصد الواحد الدراس ي

 .امالنظ في وترصد مرة كل في

  يقيم الطالب وفق املهمة في املجموعة أو وفق عمله

)
ً
 الفردي )أن عمل فرديا

  حدد املعلم الناتج التعليمي املطلوب قياسه أو املتوقع من  .الطالب أداء ي 

  عد املعلم قائمة باملهارات األدائية املطلوب قياسها باستراتيجية األ (، نتائج)أدائية، سلوكية،  داء ي 

طلع بها الط  .البوي 

  وما إذا كان فردي أو جماعي داء نوع األ ا يحدد املعلم مسبًق. 

  داءيساعد املعلم الطالب في الحصول على املواد واألجهزة املطلوبة لأل.  

 يزود املعلم الطالب بتغذية راجعة عن أدائه، تحدد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج الى تحسين. 

 االختبار 

 ريقة تراكمية، وال يطبق أثناء عملية التعلم بط

 يخصص له حصص منفردة.

 دقيقة.  15-10  زمن االختبار 

  خالل الفصل  كحد أدنى  مرتين تطبيق االختبار يتم

في كل  لطالبدرجات ل 5الدراس ي الواحد بقصد رصد 

 SISبنظام ويؤخذ املتوسط الحسابي وترصد  مرة

  يمكن إعادة االختبار للطالب الغائب بعذر مقبول 

 حدد املعلم  النواتج التعليمية املطلوب قياسها والتي سبق تعلمها.  ي 

 إعداد جدول مواصفات لالختبار 

 عد املعلم االختبار مع مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين  ي 

 نماذج متكافئة في حالة وجود أكثر من شعبة باملدرسة عدة إعداد 

 .إعداد نماذج إجابة لالختبارات قبل التطبيق 

 ارات. تحليل نتائج االختب 

  ووضع خطط عالجية لكل طالب تتماش ى ، املهارات املفقودةيزود املعلم الطالب بتغذية راجعة عن

 .مع ما يفقده من مهارات

  (ساللم تقدير رقمية أو ،ساللم تقدير لفظيةأو  (،شطب رصد) قوائم أو  ، بطاقة مالحظةالعملي  ) داء تستخدم أدوات التقويم التالية لقياس األ 





 

 
 

 ( 50 )في مادة العلوم العملي  ء دااأل 

 ااملتعلم لتجربة ينفذها عمليً  : مجموعة من الجراءات لظهار املعرفة، واملهارات، واالتجاهات من خالل أداء  األداء  العملي

 

 أدوات التقويم

 

 اجراءات التطبيق الضوابط

 (شطبرصد )قوائم 

 

 

 ساللم تقدير لفظية

 

 

 ساللم تقدير رقمية

ناء عملية التعلم بطريقة تراكمية، وال يخصص .يطبق أث1

 له حصص منفردة بقصد رصد الدرجة.

ل الفصل يتم إجراء تقييم األداء  العملي مرتين خال .2

 في 25بواقع لطالب درجة ا الدراس ي الواحد بقصد رصد

 .نظامفي المرة وترصد  كل

ه يقيم الطالب وفق املهمة في املجموعة أو وفق عمل .3

 (.اعمل فرديً  نإالفردي )

حد  1 د املعلم الناتج التعليمي املطلوب قياسه أو املتوقع من . ي 

 أداء  الطالب

عد  2 املعلم قائمة باملهارات األدائية املطلوب قياسها  .ي 

طلع بها نتائجباستراتيجية األداء  )أدائية، سلوكية،  (، وي 

 الطالب

 اأو جماعيً  اوما إذا كان فرديً  نوع األداء  اد املعلم مسبًق .يحد  3

. يساعد املعلم الطالب في الحصول على املواد واألجهزة 4

 املطلوبة لألداء 

د نقاط د املعلم الطالب بتغذية راجعة عن أدائه، تحد  . يزو  5

 القوة والنقاط التي تحتاج الى تحسين
 

  3-2-1الصفوف 

o ليم يقاس الجزء النظري في الوحدات املخصصة للحاسوب من خالل عمليات التع 

o  ( إلى قسمين  3-2-1تقسم درجة األداء العملي في الصفوف )درجة ملهارات 20العلوم و درجة ملهارات 30 

 في الفصلين األول والثاني. الحاسوب 

o  ( يقاس الجزء العملي للحاسوب مرة واحدة في الفصل في نهاية تدريس الوحدات املخصصة لكل فصل

 مهارات تراكمية ( 

o  ( حسب الفصل الدراس ي وفق اآلتي :  3-2-1في الصفوف ) توزع مادة الحاسوب 

 الفصل الدراس ي الثالث الفصل الدراس ي الثاني  الفصل الدراس ي األول  الفصل الدراس ي 

 الصف األول 

 قواعد الحاسوب  -

الرسم والرسومات البيانية ) برنامج  -

 الرسم ( 

 استخدام لوحة املفاتيح  -

 معالجة النصوص -

 االنترنت -
- 

 انيالصف الث
 اساسيات الحاسوب  -

 الطباعة باللمس -

 الرسم والرسومات  -

 االنترنت  -
- 

 الصف الثالث
 اساسيات الحاسب اآللي  -

 الكتابة على لوحة املفاتيح -

 معالجة الكلمات والنصوص -

 االنترنت -
- 

 



 

 
 

o  ( 20توظف درجة االداء العملي  ) توظيف  من خاللفي الفصل الدراس ي الثالث املخصصة للحاسوب 

العلوم ) دمج مهارات الحاسوب األداء العملي ملادة في  ني املكتسبة في الفصلين األول والثا لحاسوبمهارات ا

 مع مادة العلوم (. 

o  سلم التقدير في رصد أداء الطالب وفق اآلتي : يستخدم املعلم 

 1الفصل الدراس ي  

 املهارة
 التقدير

4 3 2 1 

     فاتيحية على لوحة املئاستخدام جميع الحروف الهجا

     استخدام األرقام والرموز على لوحة املفاتيح 

     استخدام مفاتيح اإلدخال والعودة

     استخدام أدوات الرسم واألشكال 

     أدوات الخط القدرة على استخدام 

 يستطيع املعلم أن يبني نموذج 
ً
 ملهارات التي يريد أن يقيسها . ا  لسلم تقدير ا

 
 

 2  الفصل الدراس ي

 املهارة
 التقدير

4 3 2 1 

     التنقل بين الكلمات والسطور خالل طباعة فقرة 

     استخدام التراجع والحذف في معالجة النصوص

استخدام اعدادات النص في معالجة النصوص) الخط ، 

 (... املسافات البادئة ، التكبير 

    

     نت البحث عن األلعاب ومقاطع الفيديو من خالل االنتر 

     استخدام االنترنت وتوثيق املعلومات 

 يستطيع املعلم أن يبني نموذج 
ً
 ملهارات التي يريد أن يقيسها . ا لسلم تقدير  ا

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 العمليداء لل  التقييم مثلة على ادوات أ

  درجة امتالك املهارةعلى أساس امتالك  سلم تقدير عددي:  علوم

  قياس درجة حرارة املاء

 ساللم التقدير السلوك مالرق

5 4 3 2 1 

 لتدوين قراءات  1
ً
      .الثيرموميترأعد جدوال

      بشكل صحيح. الثيرموميتر أمسك  2

      في املاء الساخن بشكل سليم. الثيرموميتر وضع  3

4 
في املاء  الثيرموميتر ا قبل أن يأخذ قراءة ا كافيً انتظر وقتً 

 الساخن.
     

5 
في املاء الساخن بصورة صحيحة  الثيرموميتر أخذ قراءة 

)
ً
 أثناء عملية التسخين )النظر عموديا

     

ل قراءة  6       في الجدول بشكل دقيق.  الثيرموميترسج 

      في املاء البارد بشكل سليم. الثيرموميتر وضع  7

8 
في املاء   الثيرموميترا قبل أن يأخذ قراءة ا كافيً انتظر وقتً 

 البارد.
     

9 
ارد بصورة صحيحة )النظر في املاء الب الثيرموميتر أخذ قراءة 

)
ً
 أثناء عملية التبريد عموديا

     

      عشرية.في الجدول وألقرب منزلة   الثيرموميترسجل قراءة  10

      املجموع

 املجموع الكلي

   
 
 
 
 



 

 
 

 
                      

 + الورقة والقلم Observationاملالحظة  لتقويم:ااالستراتيجية املستخدمة في / كيمياء 
 

فظي  يم:التقيأداة 
َّ
م التقدير الل

َّ
 (Rubric)ُسل

 

 التقدير

 الصفة
(3حقق ) ( 2)جزئي حقق   (1بحاجة إلى تحسين )    

استخدام املحاليل مع 

 لوحة العيون 

يضيف املحاليل الكيميائية 

 األربعة   بشكل صحيح.

يضيف املحاليل الكيميائية 

شكل غير صحيح واحتاج ب

 إلى مساعدة املعلم األولية

لم يستطيع أن يضيف املحاليل 

الكيميائية بشكل صحيح واحتاج إلى 

 دائم.مساعدة املعلم بشكل 

التعامل مع العناصر 

 الفلزية

 من اسالك 
ً
يأخذ قطعا

العناصر بالحجم املطلوب 

 وينظفها بورق الصنفرة.

 عشوائية من 
ً
يأخذ قطعا

ليس بالحجم  العناصر لكن

املطلوب أو لم ينظفها بورق 

 كالهما واحتاجالصنفرة أو 

 إلى مساعدة املعلم األولية

 عشوائية من العناصر لكن 
ً
يأخذ قطعا

ليس بالحجم املطلوب أو لم ينظفها 

بورق الصنفرة أو كالهما واحتاج إلى 

 دائم.مساعدة املعلم بشكل 

التفاعل بين العنصر 

 الفلزي واملحاليل بلوحة

 العيون 

يضع قطعة سلك من الفلزات 

في كل عين من لوحة العيون 

التي تحوي املحلول املناسب 

 املحلول.

يضع قطعة سلك من 

الفلزات في كل عين من 

لوحة العيون التي تحوي 

املحلول املحلول املناسب 

إلى مساعدة املعلم  واحتاج

 األولية.

يضع قطعة سلك من الفلزات في كل 

ون التي تحوي عين من لوحة العي

املحلول املناسب املحلول واحتاج إلى 

 دائم.مساعدة املعلم بشكل 

 تسجيل مشاهدات

 واالستدالل

جدول بيانات ويسجل  ينش ئ

املالحظات التي شاهدها بشكل 

 صحيح.

حدد أي من الفلزات تفاعل وي

مع معظم املحاليل؟ وأيها 

تفاعل مع محاليل أقل؟ وأيها 

 فاعلية؟ أكثركانت 

جدول بيانات  ئينش لم 

وسجل املالحظات التي 

 توصل اليها بشكل عشوائي

حدد أي من الفلزات وي

تفاعل مع بعض املحاليل؟ 

ولم يستطع تحديد أيها 

تفاعل مع محاليل أقل 

 فاعلية. أكثروأيها كانت 

جدول بيانات ولم يسجل  ينش ئلم 

 املالحظات التي توصل اليها

ولم يستطع تحديد أي من الفلزات 

مع معظم املحاليل وأيها تفاعل تفاعل 

 أكثرمع محاليل أقل وأيها كانت 

 فاعلية.

 السالمة املخبرية

التزم باحتياطات السالمة 

املخبرية من ارتداء الكفوف 

ونظارات العيون ولم يسكب 

 محاليل على نفسه او املنضدة

التزم ببعض احتياطات 

السالمة املخبرية من ارتداء 

 الكفوف أو نظارات العيون 

أو سكب محاليل على 

 نفسه او املنضدة.

لم يلتزم باحتياطات السالمة املخبرية 

من ارتداء الكفوف ونظارات العيون 

ولم يسكب محاليل على نفسه او 

 املنضدة

 املجموع
 

 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 املالحظة  التقويم:االستراتيجية املستخدمة في /  كيمياء

  ؟ أيونيا  امركب ن كيف تكو   ملوضوع /ا

 ( شطبرصد ) قائمة  يم:يالتق أداة
 

 (0ال ) (1نعم ) املهارة م

   قياس كتلة البوتقة النظيفة والجافة  1

   لف شريط املغنسيوم ليكون مناسبا ليوضع في البوتقة ويحترق بسهولة 2

   قياس كتلة البوتقة وشريط املغنسيوم معا 3

   زن ضبط موضع الحامل املعدني واملثلث الخزفي فوق لهب بن 4

   تسخين البوتقة ومحتواها على اللهب 5

   قياس كتلة البوتقة والناتج معا  6

   (6 ،3) الخطوتينيقارن بين القياس في  7

   املغنسيوم( )أكسيدإضافة املاء إلى الناتج  8

   إعادة تسخين البوتقة والناتج معا 9

   إعادة قياس كتلة البوتقة والناتج معا 10

 (0ال ) (1نعم ) املهارة م

   النظارات الواقية ارتداء 11

   عدم النظر إلى املغنسيوم وهو يحترق بشكل مناسب 12

   مراعاة املسافة املناسبة بين اللهب والبوتقة عند التسخين 13

   استخدام امللقط عند المساك بالبوتقة بعد تسخينها  14

   العملية بعد التجربة وإعادة ترتيبهاتنظيف األدوات  15

   املجموع

 
 

 



 

 
 

 

 + الورقة والقلم Observationاملالحظة  التقويم:االستراتيجية املستخدمة في /  فيزياء

فظي  يم:التقيأداة 
َّ
م التقدير الل

َّ
 (Rubric)ُسل

 

 بحاجة إلى تحسين

1 

 حقق جزئيا

2 

 حقق بشكل تام

3 

                      

     التقدير

 الصفة   

ور ووظيفة معظم عدم معرفة د

 االدوات واألجهزة املستخدمة

معرفة دور ووظيفة بعض االدوات 

 واالجهزة املستخدمة

معرفة دور ووظيفة جميع األدوات 

 واألجهزة املستخدمة

ما هية األجهزة 

 واألدوات

عدم توصيل معظم  األجهزة 

 واالدوات بشكل تام
 توصيل األجهزة واالدوات بشكل جزئي 

زة واالدوات توصيل جميع األجه

 بشكل تام 

توصيل االجهزة 

وتركيب األدوات 

 املستخدمة 

البدء بالتجربة بمساعدة املعلم 

 كليا 
 البدء بالتجربة دون مساعدة  البدء بالتجربة بمساعدة املعلم جزئيا 

تشغيل االجهزة 

واالدوات والبدء 

 بالتجربة 

عدم انشاء جدول بيانات و ولم 

يسجل معظم  القياسات 

 شاهدات التي توصل اليهاوامل

انشاء جدول بيانات ويسجل القياسات 

 واملشاهدات بشكل غير تام

انشاء جدول بيانات ويسجل 

القياسات واملشاهدات بشكل صحيح 

 ودقيق

تسجيل القياسات 

 واملشاهدات 

عدم تحليل البيانات و التوصل الى 

 النتائج بشكل صحيح وتام

و عدم  تحديد معظم  املتغيرات 

تسبب الخطأ في القياسات  التي

 وحساب نسبة الخطأ فيها

تحليل البيانات و التوصل الى النتائج 

 بشكل جزئي

و  تحديد بعض املتغيرات التي تسبب 

الخطأ في القياسات وحساب نسبة 

 الخطأ في بعضها

تحليل البيانات و التوصل الى النتائج 

 بشكل صحيح وتام

و  تحديد جميع املتغيرات التي تسبب 

خطأ في القياسات وحساب نسبة ال

 الخطأ فيها

تحليل البيانات 

والتوصل للنتائج مع 

تحديد األخطاء في 

 القياس  

 املجموع    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 والحادي عشر املتقدم الصف / العاشر العام/  أحياء

 املستخدمة في التقويم / املالحظة االستراتيجية

 يا نباتاملوضوع / تحضير وفحص شريحة مجهرية لخال 

 يم: سلم تقدير عددييأداة التق

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر األداء  م

 ساللم التقدير

5 4 3 2 1 

1 
     واملعطف.يرتدي النظارة الواقية 

 

2 
     يقطع البصلة إلى أربعة أجزاء

 

3 
     ينزع الغشاء الشفاف ) البشرة ( من قطعة البصل ويضعها على شريحة 

 

4 
     نتصف شريحة نظيفة يضع قطرة ماء وقطرة يود في م

 

5 
     ينقل جزء من الغطاء الشفاف ) البشرة ( بواسطة امللقط على الشريحة

 

6 
     يضع غطاء الشريحة على العينة بطريقة صحيحة باستخدام أبرة التشريح

 

7 
     يثبت الشريحة على املسرح بطريقة صحيحة 

 

8 
     عينة يستخدم الضابط الصغير ثم الكبير في إظهار ال

 

9 
     يظهر العينة واضحة وخالية من الفقاعات الهوائية 

 

10 
     يراعي قواعد األمن والسالمة 

 

      املجموع



 

 
 

 

 الحادي عشر املتقدمالصف / /  أحياء

 املستخدمة في التقويم / املالحظة االستراتيجية

 ت تحضير وفحص شريحة مجهرية لا ق.م في ساق نبااملوضوع / 

 يم: سلم تقدير عددييالتقأداة 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر األداء  م
 بحاجة إلى تحسين حقق جزئيا  حقق

3 2 1 

1 
    يرتدي النظارة الواقية واملعطف.

2 
    ضعه في طبق املعالجة.ي  و ا أواحد اعرضي ايلتقط بامللقط مقطع

يضيف قطرتين من صبغ الترايكروم الى املقطع العرض ي ويتركه  3

 تين. ملدة دقيق
   

4 
    لغسله.  الطبق باملاء ويحركه حركة دورانيةيغمر 

5 
    د املناولة يضع القطاع في وسط الشريحة املجهرية النظيفة. بع

يضيف قطرتين من املادة الوسيطة الى املقطع العرض ي على  6

 الشريحة.
   

7 
    يضع غطاء الشريحة على العينة بطريقة صحيحة.

8 
    عل املسرح بطريقة صحيحة.يثبت الشريحة 

9 
    العينة.الكبير في إظهار ثم ستخدم الضابط الصغير ي

10 
    يظهر العينة بوضوح.

    املجموع



 

 
 

 

 األحياءاملادة / 

 املستخدمة في التقويم / املالحظة االستراتيجية

 املوضوع / تشريح كلية

 يم: سلم تقدير عددييأداة التق

 

 

 

 

 عناصر األداء م
 بحاجة إلى تحسين حقق جزئيا ققح

3 2 1 

1 
    يضع الكلية في حوض التشريح باالتجاه الصحيح

2 
    ينزع املحفظة )الغالف الخارجي املحيط بالكلية(

3 
    يمسك املشرط أو السكين بالشكل الصحيح

4 
    باملشرط أو السكين في الكلية  اطوليً  اقطعً ميعمل 

ة ملالحظة الشكل الحبيبي ملنطقة يستخدم العدسة املكبر  5

 القشرة والشكل املخطط ملنطقة النخاع
   

6 
    يحدد موقع حوض الكلية

يدخل إبرة التشريح في الجهة السفلى من الحالب ويتتبع موضع  7

 اتصاله بالكلية
   

8 
    يراعي قواعد األمن والسالمة

9 
    املحفظةيحدد موقع 

10 
     يحدد موقع الحالب

    املجموع



 

 
 

 

 ضوابط تقييم الطلبة أصحاب الهمم في مهارة ) أداة ( التقييم الخاصة باألداء العملي ) في المواد العلمية (

الطلبة الذين يعانون من ضعف في االبصار ، يتم تقييمهم عن طريق األسئلة الشفهية  .1

 
ّ
سوها في نفس الدرس رهم للمعارف التي سبق لهم دراستها أو التي در والتي تقيس مدى تذك

 العملي.

2.  
ُ
عطى الطلبة الذي يعانون من صعوبات جسدية تمنعهم من املشاركة في األداء العملي ، ت

ه الطالب لتوجيه املعلم أو اختصاص ي املختبر أو طالب زميل له بحيث يوّج  لهم الفرصة

لنتيجة إلى الخطوات الواجب اتباعها في األداء العملي للوصول إلى ا الشخص املساعد له

بتزويد الشخص املساعد له باملالحظات والنتائج التي توصل  املرغوبة ، كما يقوم الطالب

 إليها من خالل األداء العملي.   

الطلبة الذين يعانون من ضعف في القدرات الذهنية ، يتم تقييمهم في مهارات عملية  .3

اختصاص ي املختبر.  مبسطة تتناسب مع قدراتهم ويتم ذلك بمساعدة مباشرة من املعلم أو 

 ويتم إعداد نموذج أسئلة

 تناسب مع قدراته وتكون املالحظات املتعلقة بالتجربة العملية واضحة تماًما ياختبار عملي  .4

يجرى اختبار األداء العملي لهذه الفئات في حصة خاصة بهم مع توفير الجو املادي واملعنوي 

 يساعدهم على تحقيق الهدف املنشود .  الذي

تخصيص وقت من قبل املعلم لهذه الفئة من الطالب لتدريبهم على املهارات العملية  ُيراعى .5

 في أوقات إضافية عالوة على الوقت املخصص لباقي الطلبة . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الدراسات االجتماعية  

 الضوابط   جراءات التطبيقإ اإلجراء

 االختبار 

ارات املراد قياس مدى يحدد املعلم املحتوى )موضوعات ونواتج التعلم وامله •

 للصفوف على النحو اآلتي: اوفًق  الطالب( أداء تحققها في 

o  (1 – 7 بناء على املعارف واملهارات ) والتي تدرب الواردة في الكتاب املدرس ي

 عليها في كل فصل دراس ي.

o (8 - 9 بناًء على املعارف ) التي تحاكي ما واملهارات الواردة في الكتاب املدرس ي

، مثل )قراءة وتحليل األشكال والرسوم والجداول كتاب املدرس يورد في ال

 والنصوص والخرائط .....(.

o (10 – 12تصمم ) أنشطة كتاب في تحاكي ما ورد التي للمهارات وفقا األسئلة 

 الدراس ي. الفصل خالل عليها وتدرب الطالب

 يراعى عند بناء فقرات االختبار الفروق الفردية لدى الطلبة. •

 لم الطالب مسبقا بموعد االختبار.يخطر املع •

 يعد نموذج لإلجابة عن كل اختبار قصير شامال توزيع الدرجات. •

 وفق األطر املحددة من قبل معلم املادة. ختبار يصحح اال  •

 .بعد رصد الدرجات تحلل نتائج الطلبة والفقرات •

 يقدم املعلم لطلبته التغذية الراجعة املناسبة بإيجابية وتحفيز. •

  في نظام رصد الدرجات مباشرة بعد التصحيح. ختبار ت اال ترصد درجا 

   دنى في كل فصل دراس ي )ترصد أفضل أمرتين بحد ق يطب

 الدرجات في حال تجاوز عدد التطبيق مرتين(. 

  يعده معلم املادة، )يمكن توحيد موعد وزمن التطبيق في حال

 تعدد الشعب في املدرسة(.

  ةحصة دراسية واحد ختبار زمن تطبيق اال. 

  عدد صفحات األسئلة ال يتجاوز صفحتين، والجابة على نفس

 ( مفردة.15الورقة بمساحة كافية، وعدد املفردات ال تتجاوز )

  عدد النواتج التعليمية أو الدروس املستهدفة في االختبار، يجب

 ( دروس أو نواتج تعلم.3ان ال تتجاوز )

 إذا غاب بعذر مقبول  ختبار ادة اال للطالب إع يحق. 

 الطلبة. أداء  تحسينبقصد  ختبار للمعلم إعادة تطبيق اال  يحق 

 



 

 
 

 

 

 تابع / الدراسات االجتماعية  

 الضوابط   اجراءات التطبيق اإلجراء

 داء مهام األ 

 جاالت املالفروق الفردية بين الطلبة وفق  امراعيً  تقييمها املراد داء األ  بمهام قائمة املعلم يعد

 اآلتية:

a. ( الكتابية األنشطة التعليمية– )القرائية 

املصورة(/ العروض  -التلخيص / القراءات الثرائية / التقارير / املجالت / النشرات )اللكترونية  -

نشطة لجدارية / الذاعة املدرسية / األالتقديمية / املعارض )النماذج / املجسمات( / اللوحات ا

 الكتابة ..( -كال توضيحية..( شالتحليل )جداول، رسوم، أ -لتلوين ا -الكتابية )الرسم 

b. ( دائيةالتعليمية  ) األ  نشطةاأل  

التصميم )قصة مصورة ترتبط بالنواتج التعليمية / املواقع اللكترونية / العالم االفتراض ي /  -

 املدونة الجغرافية / خرائط رقمية .....(.

ت حياتية / الساحات الخضراء / ترشيد االستهالك )املياه / الكهرباء / الغذاء/ مستلزما)ا االستدامة 

 إعادة التدوير/ التنمية  / حل املشكالت والقضايا.. .........( 

 . تنفذ مهام األداء كتابيا أو أدائيا 

 ) يعد املعلم أداة تقييمية ) بطاقة مالحظة / قائمة رصد / قائمة شطب 

 لها. النسبي والوزن داء األ  مهمة تقييم معايير للطلبة املعلم يوضح 

 فصل لكل الطلبة لجميع محددة خطة زمنية وفق داء األ  مهمة تقييم إجراءات املعلم نظمي 

 .دراس ي

 في نظام رصد الدرجاتتنفيذها  من االنتهاء للمهمة بعد املخصصة الدرجة ترصد. 

 .  تنفذ املهام فرديا أو جماعيا 

  قرائيةكتابية .أنشطة تعليمية ينفذ في كل فصل دراس ي مهمتان ) إحداهما  

 (أدائية أنشطة تعليمية   واألخرى 

 تمام املطلوب بعذر في حال تعذر إ داء اختيار  مهمة األ للطالب إعادة  قيح

 مقبول.

 



 

 
 

  داء تقييم مهمة األ ل لساللم التقديرنماذج 

: األنشطة 
ً
 والقرائية(  الكتابيةالتعليمية )أوال

 (5 - 1للصفوف )

  القراءات اإلثرائية 

 التقدير 1 2 3 محكات التقدير

 اللغةسالمة 
بوضوح وبدون   يقرأ

 أخطاء

بوضوح مع بعض  يقرأ 

 االخطاء 

يقرأ ببطء وبمساعدة 

 املعلم
 

 وضوح الفكرة
 يعبر عن الفكرة الرئيسة 

 بوضوح

 يعبر عن الفكرة الرئيسة 

 بتردد

يجد صعوبة في تحديد 

 الفكرة الرئيسة
 

 تسلسل االحداث
حداث يعرض جميع األ 

 مرتببشكل متسلسل و 

حداث يعرض بعض األ 

 بشكل متسلسل

داث بشكل حيعرض األ 

 عشوائي
 

 التعبير بطالقة
يعبر عن أفكاره بطالقة 

 تامة 
 يعبر عن أفكاره بخجل

ال يستطيع التعبير عن 

 أفكاره  
 

 صور املتقرير ال 

 معايير التقييم
 ساللم التقدير

3 2 1 

    يسلم في املوعد املحدد. -

    إعداد التقرير.جهد املتعلم واضح في  -

    جميع عناصر التقرير متوفرة )العنوان، الصور، مسميات املرافق، ..(. -

    للناتج املطلوب قياسه. ايعكس العمل املقدم فهًم  -

    العمل املقدم مرتب ونظيف. -

  الدرجة املستحقة

 عمل جماعي( املجالت املصورة( 

 معايير التقييم
 ساللم التقدير

3 2 1 

    ة في توزيع األدوار بين أعضاء الفريق.العدال -

    وضوح الفكرة والهدف. -

    التنسيق والخراج. -

    استخدام خامات صديقة للبيئة. -

    التمكن من تقديم العمل وعرضه أمام الزمالء في الصف. -

  الدرجة املستحقة

 (درجة ) يتم تحويل التقدير  إلى درجة  30الدرجة الكلية 

 

 



 

 
 

 (12 - 6للصفوف )

   توظيف الخريطة

 معايير التقييم م
 ساللم التقدير

5 4 3 2 1 

      بمسمياتها بشكل صحيح. غرافيةواقع الجامليحدد  1

      . ملوقع الجغرافييلخص أهمية ا 2

      املهمة نجاز ل له  املحدد الزمنيلتزم ب 3

      يوظف عناصر الخريطة  4

      .ى الخريطة يحلل الظواهر املختلفة عل 5

      يربط بين الظواهر املختلفة على الخريطة . 6

  الدرجة املستحقة

 التلخيص

 معايير التقييم م
 ساللم التقدير

5 4 3 2 1 

      للناتج التعليمي املطلوب قياسه. ايعكس فهًم   1

      يرتب األفكار ويربطها بشكل متسلسل ومنطقي. 2

      .عرض التلخيصديثة خالل يوظف التقنيات الح 3

      يوظف مصادر املعرفة املختلفة في جمع املادة العلمية. 4

      إبداعية.ا أفكار يعكس العمل املقدم  5

      في املوعد املحدد. العملتم تسليم  6

  الدرجة املستحقة

 التقرير

 م معايير التقييم ساللم التقدير

1 2 3 4 5 

 1 در املعرفة املتنوعة في جمع مادة البحث.يوظف مصا     

 2 الشروط الفنية. اا مستوفيً يكتب تقريرً      

 3 يدعم تقريره بصور تناسب املوضوع وتوضحه.     

 4 م بعض األفكار البداعية.يشمل التقرير املقد       

      
 
 5 ق  تقريره بمعلومات حصل عليها من املصادر واملراجع .يوث

 6 جز املهمة في املوعد املحدد. لها.ين     

 الدرجة املستحقة 

 

 

 

 



 

 
 

: األنشطة 
ً
 (ألدائية)االتعليمية ثانيا

Aالفردية . 

 (5 - 1للصفوف )

 

 (12 - 6للصفوف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير التقييم م
 ساللم التقدير

3 2 1 

    .قياسه املطلوب التعليمي للناتج افهًم العمل املنفذ  يعكس 1

    ناء تنفيذ العمل.يستجيب للمالحظات بشكل إيجابي أث 2

    . ذ بطالقة وأسلوب شيقيعرض العمل املنف   3

    ذ في تطوير خبراته املعرفية واملهارية.يسهم العمل املنف   4

    .يبتكر في تنفذ العمل 5

  الدرجة املستحقة

 معايير التقييم م
 ساللم التقدير

5 4 3 2 1 

      .قياسه املطلوب التعليمي للناتج اًم فه املنفذ العمل يعكس 1

      .العمل خطة بتنفيذ يلتزم 2

      . يستجيب للمالحظات بشكل إيجابي أثناء تنفيذ العمل 3

      .إليها توصل التي النتائج يحدد 4

      .ومبتكرة جديدة فكرة العمل يعكس 5

      .مهارات الحياة   تطوير في ذاملنف   العمل سهمي 6

  الدرجة املستحقة



 

 
 

Bالتعاونية . 

 أعضاء املجموعة:

 املالحظات  اسم الطالب م اسم الطالب م

1. .................................................................... 2. .......................................................................  

3. .................................................................... 4. ....................................................................... 

5. .................................................................... 6. ....................................................................... 

 

 

 (12 - 1للصفوف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير التقييم م
 درجة الطالب الدرجة

5 5 4 3 2 1 

      5 .املهارات الحياتية  تطوير في ذاملنف   العمل يسهم 1

      5 .العمل خطة في داملحد   دوره بتنفيذ يلتزم 2

      5 .يعمل بروح الفريق 3

      5 .املقترحات وتقديم النتائج تحديد في هءزمال يشارك 4

      5 لتجويد العمل  جديدة أساليب ابتكارله دور واضح في  5

      5 .املناقشة أثناء إيجابي بشكل للمالحظات يستجيب 6

      30 الدرجة املستحقة



 

 
 

 ملادة العلوم الصحية دوات التقييم التكويني املقترحة وضوابط تطبيقهاأ

 لةانتقال وعالج األمراض املنقو  :الدرس

 Role-plays/ لعب األدوار داء : التقويم املعتمد على األ االستراتيجية املستخدمة في التقويم

 يعدد تقدير سلم  :التقويمأداة 

األدوات أو االستراتيجيات 

 المستخدمة
 جراءات التطبيقإ الضوابط

 ساللم تقدير لفظية

 أو

 عدديةساللم تقدير 

ج داخل أو خار .يطبق أثناء عملية التعلم 1

 ص له حصص منفردة.، وال يخص  الصف

 كل مرتين خالل املهمةيتم إجراء تقييم  .2

 درجات في كل مرة( 5)دراس ي فصل 

ي املهمة ف أداء دوره في  يقيم الطالب وفق .3

ن عمل إاملجموعة أو وفق عمله الفردي )

 (.افرديً 

 

 

حدد املعلم الناتج التعليمي املطلوب قياسه أو 1 . ي 

 الطالب ء أدااملتوقع من 

عد املعلم قائمة باملهارات األدائية املطلوب قياسها 2 .ي 

طلع نتائج)أدائية، سلوكية،  داء باستراتيجية األ  (، وي 

 بها الطالب

3 
ً
وما إذا كان فردي  داء نوع األ .يحدد املعلم مسبقا

 أو جماعي

. يساعد املعلم الطالب في الحصول على املواد 4

 داءواألجهزة املطلوبة لأل 

. يزود املعلم الطالب بتغذية راجعة عن أدائه، 5

 تحدد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج الى تحسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

يتم تقسيم الصف إلى أربع مجموعات وتقوم كل مجموعة باستقصاء حول مرض من األمراض  يمي:التقياملوقف 

حيث يتم تمثيل الحالة املرضية من قبل الطلبة املنقولة ومن ثم تقوم بتقديم عرض بلعب دور احدى األمراض أدناه 

 كتب، إنترنت،انتشارها، وطرق الوقاية منها، وطرق عالجها باستخدام جميع املصادر املمكنة ) بأعراضها وطرق 

 الخ(أشخاص......

 اسم املرض املجموعة

 الدفتيريا األولى

 املالريا الثانية

 التيفوئيد الثالثة

 وبائيالتهاب الكبد ال الرابعة

 

الطلبة في لعب األدوار لبعض األمراض املنقولة أداء يم يسلم تقدير لتق  

 يميعناصر التق م
 التقدير

3 2 1 

    التواصل اللفظي. 1

    التواصل غير اللفظي / تواصل بصري، حركة الجسم. 2

    املحتوى العلمي. 3

    العمل بروح الفريق 4

    إدارة الحوار بصورة جيدة 5

    الحيوية وقوة الشخصية. 6

    استخدام اللغة العلمية. 7

    استخدام وسائل وأدوات مناسبة لكل دور. 8

    د.االلتزام بالدور املحد   9

    د.االلتزام بالوقت املحد   10

    املجموع

  



 

 
 

 

يم تقرير لزيارات ميدانية لمركز صحييلتق ( شطبرصد ) قائمة   
 

 نوية : املرحلة الثاالصف

 : انتقال وعالج األمراض املنقولة الدرس

 + العرض التوضيحي  داء يم املعتمد على األ ي: التق يمياالستراتيجية املستخدمة في التق

 ( شطبرصد ) قائمة  :يميأداة التق

 الفعالية م

 التقدير

الشهر 

 األول 

الشهر 

 الثاني

الشهر 

 الثالث

 ال نعم ال نعم ال نعم

1 0 1 0 1 0 

       ت زيارة املركز الصحي في الوقت املخصص من الشهر.تم   1

       نجز العمل املطلوب وجمع املعلومات بدقة.أ 2

3  
 
       ق املعلومات التي جمعها في سجل الخاص به.وث

       أعد  إحصائية مبسطة حول عدد االصابات من األمراض املنقولة املختلفة  4

5  
 
       ا لتي جمعها بيانيً ل املعلومات امث

       املجموع

 

  



 

 
 

 

نعاش القلبي الرئوي عملية اإلالعملي ل داء يم األ يلتق ( شطبرصد )قائمة   

 : املرحلة الثانوية الصف

 : تقييم املصابالدرس

 العملي  داء /األ  داء : املعتمد على األ يمياالستراتيجية املستخدمة في التق

 Check List (طبشرصد ) : قائمة يميأداة التق

 م
 الخطوات

 التقدير

 ال نعم

1 0 

   لى مستوى وعيه.إاملريض ونادى عليه للتعرف  هز   1

   وضع املريض على ظهره فوق سطح مستو وصلب. 2

   فتح مجرى التنفس وأزال أي جسم غريب بالفم. 3

   مأل رئتيه بالهواء ونفخ في فم املريض مرتين بعد إغالق فمه. 4

   راقب ارتفاع صدر املريض وانخفاضه. 5

   نفس املريض. ستمع لصوت التنفس وأحس  ا 6

   ق عملية تدليك القلب بوضع يديه فوق الجزء السفلي لعظمة القص.طب   7

   استقامة ساعديه في أثناء القيام بالضغط. اضغط على صدر املريض بشكل ثابت مراعيً  8

   الدقيقة. ضغطة في 60استمر بالضغط بمعدل  9

   تدليك قلبي. 15ثواني يتلوها  5نعاش بمعدل نفختين كل تابع عملية ال 10

   املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 تؤيد موقفا مخالفا)ب(  واملجموعةتؤيد موقفا ما  أ()مجموعة تقسيم الطالب إلى مجموعتين،  يمي:ياملوقف التق

 للحوار. اومنظًم  اويكون املعلم محكًم 

 طلبة على املناظرة حول قضايا البيئة وصحة املجتمع أداء م ييلتق )لكل مجموعة( ديسلم تقدير عد

 المرحلة الثانوية  :الصف

 البيئة وصحة المجتمع وعافيته :الدرس

 Debate)المناظرة( على األداء / المناقشة  المعتمديم ي: التقيميالمستخدمة في التق االستراتيجية

 rating scale يعدد م تقديرسل   :يميالتق أداة 

 الصفة أو السلوك م

 التقدير

 
ً
  منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

ً
 منخفضة جدا

5 4 3 2 1 

      يلتزم بالوقت املحدد للمناظرة. 1

      يتواصل بصريا مع جميع املتعلمين. 2

      يستخدم حركات الجسم واليماءات وتعابير الوجه. 3

      ية العلمية التي يستند إليها في املناظرة.يمتلك املهارات املعرف 4

      يستند إلى دراسات ومصادر حديثة 5

يستشهد بآيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة واألمثلة  6

 الشعبية.

     

      يحترم الطرف اآلخر. 7

      حسن الصغاء.يتواصل و ي 8

      تعاون مع أفراد املجموعةي 9

      حترام الرأي األخري 10

      املجموع

 

 

 



 

 
 

 
                

 الطالب في عرض تقديمي حول أهمية الشعور باالنتماء أداء يم يلتق (شطبرصد )قائمة 

 : المرحلة الثانوية الصف

 : أهمية الشعور باإلنتماءالدرس

  Presentationقديمي : المعتمد على األداء / العرض التيمياالستراتيجية المستخدمة في التق

 Check List( شطبرصد  ) قائمة : يميأداة التق

 م
 خطوات العمل

 التقدير

 ال نعم

1 0 

   استخدم اللغة العلمية في العرض 1

 من املراجع واملصادر  2
ً
 متنوعا

ً
   انترنت , أشخاص , ... ( . )كتب،استخدم عددا

   الوقت.وثق جميع املعلومات التي حصل عليها حسب  3

   العرض.دعم عرضه بالصور ذات العالقة مراعيا تسلسل  4

   مشوقة.استخدم أساليب عرض  5

   جيدة.أدار الحوار والنقاش بصورة  6

   جيدة.أدار الوقت بصورة  7

   مناسبة.لخص املوضوع بطريقة  8

   العمل بروح الفريق 9

   توزيع األدوار اثناء العرض 10

   املجموع

 



 

 
 

 

Grades 1 & 2:  Speaking 

 Communicative success Range and accuracy of language Pronunciation  Fluency  

 
 

 Questions answered 

 Support given from examiner 
 

 Utterance – words, phrases or 
sentences 

 Grammar and vocabulary: range 
and accuracy 

 Clarity of phonemes, syllables, 
words  

 

 Mid-response hesitation/repetition/ 
pace of speech 
 

4  Answers all questions clearly and 
promptly.  

 Does not need the examiner to repeat 
or support them through back-up 
questions [apart from possibly 1 or 2 
misunderstandings which are quickly 
fixed]. 
 

 Uses sentences/ multi-word phrases 
for at least half their answers.  

 Uses a range of vocabulary to give 
accurate answers.  

 Pronunciation is sufficiently clear to 
understand in any context. 

 Word stress is accurate throughout, 
with examples of contracted forms 
in phrases (e.g. “It’s…”).   

 

 Mostly answers in full 
sentences/phrases 

 No hesitation when answering with 
a sentence or phrase (except 
maybe 1 or 2 isolated examples). 

3  Answer most questions clearly and 
promptly, 2 or 3 can’t be answered 
even with support/back-up questioning.   

 Needs support from the examiner a few 
times, through some repetition and 
rephrasing (as a result of 
unresponsiveness or inappropriate 
responses). 
 

 Uses more than one-word answers 
on 1 or 2 occasions.  

 Uses appropriate vocabulary for 
most answers.  

 Most answers are clear enough to 
be understood but one or two hard 
to understand.  

 Most phonemes pronounced 
clearly, except for non-Arabic ones 
(e.g. ‘p’) 

 Some inappropriate stress patterns 
for specific words/phrases. 

 May not generally answer in full 
sentences/phrases 

 Some hesitations when answering - 
particularly with a sentence or 
phrase - but generally doesn’t affect 
communication.  

 

2  Answers about half the questions 
adequately, perhaps with some delay.  

 Needs support from the examiner for 
most of the questions, through some 
repetition and rephrasing (as a result of 
unresponsiveness or inappropriate 
responses). 
 

 All one-word answers.  

 Limited vocabulary – repeated or 
inaccurate words in most answers.   

 Pronunciation means answers are 
routinely difficult to understand.  

 Many inaccuracies in pronouncing 
phonemes and/or word stress.  

 Responses – particularly those with 
more than one word – generally 
require patience due to 
slow/interrupted delivery.  
 

1  Can only answer 1 or 2 questions 
adequately, even with support, 
repetition and back up questions from 
the teacher.  
 

 Insufficient language given to show 
any evidence for this (apart from 
responses to the most basic 
personal questions).  

 Finds it difficult to pronounce any 
words in English accurately (apart 
from responses to the most basic 
personal questions).  

 Insufficient communication to show 
evidence of the above features.  

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 



 

 
 

 

Grades 3 & 4:  Speaking 

 Communicative success Range and accuracy of language Pronunciation Fluency 

  Questions answered 

 Support required from examiner 

 Interaction maintenance 

 Utterance – words, phrases or sentences 

 Grammar and vocabulary: range and 
accuracy 

 Clarity of phonemes, syllables, words 

 Rhythm and stress 
 

 Mid-response hesitation/repetition/ pace 
of speech 
 

4  Answers all questions clearly and 
promptly.  

 Does not need the examiner to repeat or 
support them [apart from possibly 1 or 2 
misunderstandings which are quickly 
fixed]. 

 Uses clarification questions (e.g. ‘what?’, 
‘again please’) when needed.  

 Uses sentences or appropriate multi-word 
phrases for most or all answers.  

 Uses a good range of vocabulary 
appropriately and a number of 
grammatical structures (e.g. examples of 
different tenses or modals). 

 Any mistakes in vocabulary or grammar 
have no impact on communication of 
meaning.  

 Pronunciation is sufficiently clear to 
understand in any context. 

 Phonemes are generally clear and 
accurate.   

 Appropriate word stress and sentence 
stress in most cases, with one or two 
exceptions. 

 Very little hesitation or repetition in 
answers, except in some longer sentences 
or phrases.  

 

3  Answers most questions clearly, but 2 or 3 
can’t be answered even with 
support/back-up questions.   

 Needs support from the examiner a few 
times, through some repetition and 
explanation (as a result of 
unresponsiveness or inappropriate 
responses). 

 Occasionally uses clarification questions 
when needed (e.g. ‘what?’). 

 Uses sentences or multi-word phrases in 
at least half their answers.  

 Uses appropriate vocabulary for most 
questions. Grammatical structures limited 
to basic simple sentences.  

 Makes a few mistakes in vocabulary or 
grammar which make 1 or 2 answers 
difficult to understand.   

 Most answers are clear enough to be 
understood but occasional 
mispronunciations make one or two hard 
to understand except by a teacher.  

 Most phonemes pronounced clearly, 
except for non-Arabic ones (e.g. ‘p’).  

 Occasional awkward rhythm or 
inappropriate stress at sentence or word 
level, especially with longer phrases or 
words. 

 Some hesitation and/or repetition in 
answers but not hindering 
communication.  

 

2  Answers about half the questions 
adequately. Others can’t be answered 
even with support/back-up questions.  

 Needs support from the examiner for 
more than half of the questions, through 
some repetition and explanation (as a 
result of unresponsiveness or 
inappropriate responses). 
 

 Most answers are single words or simple 
phrases.  

 Limited vocabulary – words often 
unnecessarily repeated or sometimes 
inaccurate.   

 Basic grammatical errors make answers 
difficult to understand.  

 Pronunciation makes several answers 
difficult to understand except by a 
teacher.  

 Consistent problems in producing 
accurate phonemes.    

 Rhythm awkward or stress errors at 
sentence or word level, sometimes 
impeding comprehension. 

 Hesitation and/or repetition in most 
answers, requiring some patience by the 
listener.  
 

1  Can only answer 1 or 2 questions, even 
after giving support or back-up questions.  

 

 Can only say a few words in English. Only 
evidence of sentence forms is in very basic 
fixed phrases. 

 Many basic errors in pronunciation make 
them difficult to understand through most 
the exam.  

 Very hesitant which often impedes 
comprehension.  

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 

 



 

 
 

Grade 5, 6, 7, 8: Speaking 

 Communicative success Range and accuracy of language Pronunciation Fluency 
  Questions answered 

 Support required from examiner 

 Interaction maintenance 

 Range and accuracy of vocabulary 

 Range and accuracy of grammatical 
structures 

 Clarity of phonemes, syllables, words  

 Rhythm and stress 
 

 Mid-response language-related 
hesitation/repetition/ pace of speech 

 Pace 
4  Answers all questions clearly and without back-

up and expands without the need to ask ‘why?’ 
or ‘what?’.  

 Does not need the examiner to repeat or explain 
questions [apart from possibly 1 or 2 
misunderstandings which are quickly fixed]. 

 Interacts effectively with their colleague in Part 
2– asking questions, giving relevant answers if 
asked, and sharing the conversation or 
supporting their colleague if needed. 

 Uses full sentences for most answers, 
with some linking between them.   

 Uses a good range of vocabulary 
appropriately and a number of different 
grammatical structures, including a range 
of verb tenses and modals used 
accurately. 

 Any mistakes in vocabulary or grammar 
have no impact on communication of 
meaning.  

 Pronunciation is sufficiently clear to 
understand in any context. 

 Phonemes and syllables are generally clear 
and accurate. 

 Appropriate word stress and sentence stress 
in most cases, with examples of weak forms 
and/or contractions.  
 

 Very little hesitation or repetition in answers, 
except in some more complex longer 
sentences or phrases.  

 Answers are generally spoken at a clear but 
natural pace.  

3  Answers most questions clearly, occasionally 
needing back-up questions and expands on a 
few without the need for ‘why/what?’  

 Needs support from the examiner a few times, 
through some repetition and explanation. 

 Mostly interacts effectively with their colleague 
in Part 2 but may only ask one or two questions, 
give one or two irrelevant responses or attempt 
to dominate the conversation at times.  

 Uses full sentences for at least half their 
answers, with isolated evidence of linking 
between them.  

 Uses appropriate vocabulary for most 
questions. Uses a range of grammatical 
structures, including different verb tenses 
and modals though with some errors.  

 Makes a few mistakes in vocabulary or 
grammar which make 1 or 2 answers 
difficult to understand.   

 Most answers are clear enough to be 
understood but occasional 
mispronunciations make one or two hard to 
understand except by a teacher.  

 Most phonemes and syllables pronounced 
clearly.  

 Some examples of appropriate use of weak 
forms and/or contractions but rhythm may 
be inconsistent.  

 Some hesitation in answers but not hindering 
communication.  

 Some answers are delivered at a quite slow 
(or overly fast) pace.  

2  Answers only about half the questions 
adequately, even after back-up. Generally does 
not expand on answers unless prompted to with 
‘why/what?’.  

 Needs support from the examiner for more than 
half of the questions, through some repetition 
and explanation. 

 Lapses in interaction skills with their colleague 
means limited student-student conversation in 
Part 2.  Candidate may not ask any questions 
unless prompted, may not attempt to involve 
their partner or may not answer their partner’s 
questions.  

 Most answers are not adequately formed 
sentences, with very little or no evidence 
of linking between them.  

 Vocabulary insufficient for the tasks – 
repeating basic words or using words 
inappropriately.   

 Basic grammatical errors impeding 
comprehension in several answers. 

 Pronunciation makes some answers difficult 
to understand except by a teacher.  

 Several inaccuracies in pronouncing 
phonemes or syllables.   

 Almost no evidence of stress-timing in 
speech.  

 Hesitation in many answers requires some 
patience from the listener.  

 Answers generally use slow pace.  

1  Can only answer 1 or 2 basic questions 
adequately even with support and back-up 
questions.  

 Requires a lot of repetition and explanation.  

 Does not show that they can participate in 
effective conversation with a classmate.  

 Can say a few words and phrases in 
English. Not able to maintain a 
conversation. 

 Consistent errors in vocabulary/ grammar 
make the majority of speech hard to 
understand. 

 Many basic errors in pronunciation, making 
them difficult to understand on numerous 
occasions.  

 Very hesitant and slow answers, making 
following the discourse very difficult and/or 
frustrating.  

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 



 

 
 

Grades 9, 10, 11:  Speaking 

 Communicative success Range and accuracy of language Pronunciation Fluency 

  Appropriacy of answers 

 Support required from examiner 

 Interaction maintenance 
 

 Range of grammatical structures 

 Range of vocabulary 

 Effect of errors 

 Clarity of phonemes, syllables, words  

 Rhythm and stress 

 Intonation 

 Impression of confidence  

 Pace 

4  Answers all questions clearly and expands on them in an 
appropriate manner, without the need for ‘why/what?’.  

 Does not need the examiner to repeat or explain questions.  

 Shows they can maintain effective interaction – asking extra 
unprompted questions to their colleague, involving them in the 
discussion or supporting them if needed, and staying on topic. 
Their contribution allows Part 2 to flow for the full 3 minutes.  
 

 Uses a range of verb forms and clause types in an 
appropriate way for the questions. 

 Uses a range of vocabulary, including precise topic-
related words and phrases from the Grade, 
throughout.  

 Only makes a few minor errors that have no effect 
on communication.  

 

 Pronunciation is sufficiently clear to understand 
throughout. 

 Uses natural rhythm and stress patterns 
throughout.  

 The candidate uses intonation appropriately 
throughout.  

 Appears confident in speaking English with little 
hesitation except to formulate complex thoughts.  

 Uses a clear but natural pace of speaking.  
 

3  Answers all questions clearly without the need for back-up 
questions, except for possibly one or two, and expands 
unprompted on the majority of them.  

 Needs support from the examiner one or two times, through 
some repetition and explanation. 

 Helps the interaction in Part 2 to be smooth-flowing with just 
one or two lapses caused by e.g. an overly long turn, an 
irrelevant or insufficient response or not helping their colleague 
respond.  
 

 Uses a range of verb forms and clause types, 
though sometimes inaccurately.  

 Uses some examples of precise topic-related 
vocabulary from the Grade though not for all 
topics. May be repetitive with one or two words.  

 One or two errors in complex vocabulary and/or 
grammar may render the meaning of some 
utterances unclear.  

 Pronunciation is sufficiently clear to understand, 
possibly apart from a few isolated words.  

 Uses clear rhythm and stress patterns for 
utterances, with one or two lapses.  

 The candidate uses intonation and stress 
appropriately throughout most of the test, 
possibly with one or two lapses.  

 Appears mainly confident in speaking English, with 
some examples of hesitation with more complex 
language/responses.   

 Uses a natural pace of speaking for most 
utterances, but occasionally quite slow in more 
complex turns.  

 Pace of speaking may be overly fast which can 
impede communication.  
 

2  Answers most questions in an appropriate way though may 
need back-up questions. Sometimes does not expand without 
asking ‘why/what?’. 

 Needs support from the examiner for several questions, 
through some repetition and explanation. 

 Occasionally disrupts the flow of interaction in Part 2 by 
perhaps not asking enough questions, not involving their 
colleague or not giving relevant or sufficiently expanded 
responses.  
 

 Uses mostly simple grammatical structures but 
some isolated examples of more complex verb 
forms and clauses.  

 Uses a limited range of vocabulary, with only one 
or two uses of more complex topic-relevant 
vocabulary from the Grade. Is noticeably repetitive 
with certain vocabulary.  

 Makes occasional errors in both basic and more 
complex vocabulary/grammar that impede 
communication at some points.  
 

 Pronunciation means the speech is generally easy 
to understand but there may be consistent 
problems with specific phonemes.  

 Rhythm and stress patterns may be inappropriate 
at times, leading to occasional difficulty 
understanding.   

 A few examples of appropriate use of intonation 
but not maintained throughout the test. 

 Occasionally appears confident in speaking 
English, but often seems hesitant when not on 
more basic topics.  

 Often speaks slowly or in a stilted fashion 
compared to standard English pace.  

 

1  Only answers half or less of the questions appropriately, even 
with back-up and support.  

 Requires a lot of explanation and prompting, which means the 
interaction doesn’t flow.  

 Lacks the skills to maintain a smooth-flowing and shared 
interaction with their colleague through Part 2.  
 

 While basic sentence forms may be accurate, any 
evidence of more complex verb forms, 
subordination or vocabulary is almost universally 
lacking or inaccurate. 

 Consistently erroneous grammar and/or 
vocabulary makes following the speech difficult.   

 Pronunciation requires significant patience and 
effort from the listener, due to mispronunciation 
of many phonemes and/or consistent lack of 
appropriate word or sentence stress.   

 Rarely uses any appropriate intonation patterns 
(beyond one or two isolated examples)  
 

 Lacks confidence in speaking English with frequent 
hesitation during answers.  

 Pace and rhythm require considerable patience 
from the listener.  

 

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 

 



 

 
 

Grade 12:  Speaking   

 Communicative success Range and accuracy of language Pronunciation Fluency 

  Appropriacy of answers 

 Support required from examiner 

 Interaction maintenance 
 

 Range of grammatical structures 

 Range of vocabulary 

 Effect of errors 

 Clarity of phonemes, syllables, words  

 Rhythm and stress 

 Intonation 

 Impression of confidence  

 Pace 

4  Answers all questions clearly without the need for back-up and 
expands on them in an appropriate manner without 
‘why/what?’.  

 Does not need the examiner to repeat or explain any questions.  

 Maintains an effective interaction with the interlocutor 
throughout Part 2 – with appropriate questions and 
suggestions throughout.  
 

 Uses a wide range of verb forms and clause types 
in an appropriate way, with noticeably complex 
and accurate grammatical structures. 

 Uses a wide range of vocabulary, including precise 
topic-related words and phrases of the Grade.  

 May make a few minor errors that have no effect 
on communication.  

 

 Pronunciation is sufficiently clear to understand in 
any context. 

 Uses natural rhythm and stress patterns 
throughout.  

 The candidate uses intonation appropriately 
throughout and also to convey implied meanings.  

 Appears confident in speaking English with little 
hesitation except to formulate complex thoughts.  

 Uses a clear but natural pace of speaking.  
 

3  Answers all questions clearly without the need for back-up. 
except for possibly one or two, and expands unprompted on 
the majority of them.  

 Needs support from the examiner one or two times, through 
some repetition and explanation. 

 The interaction with the interlocutor in Part 2 is mainly smooth-
flowing with just one or two instances of needing prompting or 
support.  
 

 Uses a range of verb forms and clause types, 
though sometimes inaccurately.  

 Uses some examples of precise topic-related 
vocabulary from the Grade. May be repetitive with 
one or two words. 

 One or two errors in complex vocabulary and/or 
grammar may make the meaning of some 
utterances unclear.  

 Pronunciation is sufficiently clear to understand in 
any context, possibly apart from isolated words.  

 Uses clear rhythm and stress patterns for 
utterances, with one or two lapses.  

 The candidate uses intonation and stress 
appropriately throughout most of the test, 
possibly with one or two lapses.  

 Appears mainly confident in speaking English, with 
some examples of hesitation with more complex 
language/responses.   

 Uses a natural pace of speaking for most 
utterances, but occasionally quite slow in more 
complex turns.  

 Pace of speaking may be overly fast which can 
impede communication.  

 

2  Answers most questions in an appropriate way though needs a 
few back-up questions. Sometimes does not expand 
unprompted on answers.  

 Needs support from the examiner for several questions, 
through some repetition and rephrasing. 

 The interaction with the interlocutor in Part 2 is sufficient but 
may need a lot of prompting to continue.  
 

 Uses mostly simple grammatical structures but 
some isolated examples of more complex verb 
forms and clauses  

 Uses a limited range of vocabulary, with only one 
or two uses of more complex or precise 
vocabulary from the Grade. May be noticeably 
repetitive with specific vocabulary. 

 Makes occasional errors in both basic and more 
complex vocabulary/grammar that impede 
communication at some points.  
 

 Pronunciation means the speech is generally easy 
to understand but there may be consistent 
problems with specific phonemes.  

 Rhythm and stress patterns may be inappropriate 
at times.  

 Examples of appropriate use of intonation but not 
maintained throughout the test. 

 Occasionally appears confident in speaking 
English, but often seems hesitant when moving 
beyond more basic topics.  

 Often speaks slowly or in a stilted fashion 
compared to standard English pace.  

 

1  Only answers half or less of the questions appropriately, even 
with back-up or support.  

 Requires a lot of support and prompting, which means the 
interaction doesn’t flow.  

 Cannot engage in or maintain an interaction with the 
interlocutor in Part 2.  
 

 While basic sentence forms may be accurate, any 
evidence of more complex verb forms, 
subordination or vocabulary is almost universally 
lacking or inaccurate.  

 Consistently erroneous grammar and/or 
vocabulary makes following the speech difficult.   

 Pronunciation requires significant patience and 
effort from the listener, due to mispronunciation 
of many phonemes and/or consistent lack of 
appropriate word or sentence stress.   

 Rarely uses any appropriate intonation patterns 
(beyond one or two isolated examples)  

 Lacks confidence in speaking English with frequent 
hesitation during answers.  

 Pace and rhythm require considerable patience 
from the listener.  

 

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 

 



 

 
 

 

Grade 1 Writing Rubric (DRAFT EXAMPLE) 

Part 1 

Mark Marking Criteria 

1  The correct grapheme(s) has been written clearly and in the correct form 

 The correct graphemes(s) has been written, there are some minor issues with form but it is still distinguishable  

0  The incorrect grapheme(s) has been written 

 There has been no attempt to write the correct grapheme(s) 

 There has been an attempt to write the correct grapheme(s) but there are major issues with the form (grapheme(s) wrong way 
around or difficult to distinguish) 

 

Grade 2- 3 Writing Rubric (DRAFT EXAMPLE) 

Part 1 

Mark Marking Criteria 

1  The correct graphemes have been written clearly. 

 The correct word has been completed with a minor spelling mistake (one grapheme incorrect) or minor issues with grapheme form. 

0  The incorrect graphemes have been written. 

 The correct graphemes have been attempted but either major spelling mistakes or handwriting issues make it very difficult to 
distinguish. 

 There has been no attempt to complete the word. 

 

Grade 2-3 Writing Rubric (DRAFT EXAMPLE) 

Part 2 

Mark Marking Criteria 

1  The correct word has been written clearly. 

 The correct word has been written with a minor spelling mistake (one letter incorrect) or minor issues with letter form/handwriting. 

 A synonym of the correct word has been used that does not affect the sentence grammatically. 

0  The incorrect word has been written. 

 The correct word has been attempted but either major spelling mistakes or handwriting issues make it very difficult to distinguish. 

 There has been no attempt to write a word. 

Grade 4 & 5 



 

 
 

Band Task completion Vocabulary Grammar Handwriting 

 

 Completing requirements  
 Appropriacy of content 
 Style 

 Range 
 Accuracy 

 Range 
 Accuracy 

 Formation of letters 
 Punctuation and capitalization  
 Spacing 

4 

 Has completed all the requirements 
of the task 

 Has used appropriate content 
throughout. 

 Uses a good range of vocabulary for 
the topic appropriately, including 
many words from this Grade or 
above (specialist words for the 
topic). 

 Only occasional minor errors in 
spelling.  

 

 Grammatically accurate throughout 
with only 1 or 2 small errors.  

 Uses with accuracy some higher 
level grammatical structures 
introduced in this Grade.  

 All letters are formed clearly and 
accurately. 

 Capitals and punctuation are used 
correctly throughout. 

 Words have appropriate spaces and 
are placed correctly on the line.  

3 

 Has completed most of the 
requirements of the task, but 1 or 2 
minor aspects missed (e.g. a bullet 
point may be just implicitly or 
minimally covered). 

 Most content is appropriate, with 
occasional lapses. 

 

 Uses a range of vocabulary for the 
topic appropriately, including a few 
examples of new words from this 
Grade.  

 Spelling is generally accurate but a 
few errors make words difficult to 
read.   

 Mostly accurate when using basic 
grammatical structures in simple 
sentences.   

 Attempts to use some grammatical 
structures introduced in this Grade, 
though more complex grammar will 
often contain errors.    

 Most letters are formed clearly and 
accurately, though specific letters 
cause difficulties.  

 Capitals and punctuation are mostly 
used correctly, but a few slips 
noticeable.  

 Words mostly have appropriate 
spaces and are placed correctly on 
the line; any slips don’t significantly 
impede reading. 

2 

 Has completed some of the 
requirements of the task, but 
significant aspects missed (e.g. 
whole bullet point aspects). 

 Some content is markedly not 
appropriate/relevant.  

 Uses sufficient vocabulary for the 
task, but makes use of words from 
previous Grades. May be some 
repetition in vocabulary. 

 Accuracy of spelling is inconsistent 
throughout.  

 Uses basic grammatical structures 
throughout (clear subject and verb 
relationships) but with frequent 
errors, some of which make 
meaning unclear.  

 Errors with formation of various 
letters, sometimes impeding the 
reader.  

 Noticeable errors with capitals and 
punctuation, which may be absent. 

 Some spacing and placement errors 
make words difficult to decipher.  

1 
 Does not complete task at 

all.  Either far too little text or not 
relevant.  

 Struggles to choose the words 
required to complete the task. 

 Little evidence of ability to spell 
accurately.  

 

 Very little evidence of grasp of basic 
grammatical structures.  

 Consistent errors with letter 
formation, punctuation and spacing 
make the text very difficult to read.   

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 

 



 

 
 

Grades 6-9 

Band Task completion Vocabulary Grammar Organisation 

  Completing requirements  
 Appropriacy of content 
 Style 

 Range 
 Accuracy 

 Range 
 Accuracy 

 Organization of content 
 Linking 

4 

 Has completed all requirements of the 
task effectively.  

 Appropriate content and style for the 
task throughout.   

 Uses a good range of vocabulary 
for the topic appropriately, 
including many words from this 
Grade or above (specialist words 
for the topic).  

 Only occasional spelling errors in 
more complex vocabulary.  

 Uses with accuracy grammatical 
structures introduced in this 
Grade, as appropriate to the task.  

 All basic structures are 
grammatically accurate, with only 
1 or 2 slips in more complex 
grammar points.  

 

 Content is clearly organised into at 
least 2 clearly marked paragraphs. 

 Uses a range of appropriate links and 
signposts for different 
ideas/information.  

 Punctuation is accurate throughout.  

3  Has completed most of the 
requirements for the task, but 1 or 2 
minor aspects missed (e.g. a bullet 
point may be just implicitly or 
minimally covered).  

 Most content is appropriate, only one 
or two ideas may be off-topic.   

 Some evidence of choosing an 
appropriate style for the task.  

 

 Uses a range of vocabulary for 
the topic appropriately, including 
a few examples of new words 
from this Grade.  

 Basic words are spelt accurately 
throughout. May be consistent 
mistakes in more difficult 
spellings. 

 Attempts to use 1 or 2 
grammatical structures introduced 
in this Grade, possibly with minor 
errors.  

 Shows full control of basic 
grammatical structures, may be 
more frequent errors in more 
complex structures.  

 Content shows some organization, 
though paragraphing/spacing may be 
slightly unclear.  

 Uses suitable links and signposts in 
some places, but with some repetition 
or 1-2 errors.  

 A few errors in punctuation.  

2 
 Has completed some of the 

requirements of the task, but 
significant aspects missed (e.g. whole 
bullet point aspects). 

 Some more extended content is 
inappropriate or irrelevant to the task.  

 No evidence of choosing the 
appropriate style for the task.  

 Uses sufficient vocabulary for the 
task, but mainly makes use of 
words from previous Grades. 
May be some repetition in 
vocabulary. 

 Frequent spelling errors which 
may make some words difficult 
to decipher.  

 

 Uses basic grammatical structures 
adequately throughout, though 
little evidence of more complex 
sentences  

 May be frequent grammatical 
errors in the text.  

 Simple organisation of content, 
perhaps lacking paragraphing, with 
some confusing parts which may be 
difficult to follow.   

 Few if any suitable links and 
signposts, candidate perhaps relies 
on repeating 1 or 2 linking devices.  

 May have noticeable difficulties in 
punctuation which make the text more 
difficult to read.  

1 
 Does not complete task.  Either far 

too little text or not relevant.  

 Struggles to choose the words 
required to complete the task. 
Little evidence of ability to spell 
words accurately.  

 Frequent grammatical errors in all 
or almost all sentences, which 
may impede understanding at 
times.  

 Very little organisation of content; 
difficult to follow.  

 

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 

 



 

 
 

Grades 10-12 

Band Task completion Vocabulary Grammar Organisation 

  Completing requirements  
 Appropriacy of content 
 Style 

 Range 
 Accuracy 

 Range 
 Accuracy 

 Organization of content 
 Linking 

4 

 Has completed all requirements the 
task effectively.  

 Appropriate content and style for the 
task throughout.   

 Uses a good range of vocabulary 
appropriately, including many 
words from this Grade or above. 

 Shows an ability to use precise 
topic-specific vocabulary. 

 Spelling is accurate throughout, 
with only occasional spelling errors 
in more complex vocabulary. 

 Shows good control of 
grammar throughout.  

 Consistently uses complex 
sentences and verb forms 
with accuracy, with possibly 
just 1 or 2 minor errors. 

 

 Content is clearly organised into paragraphs as 
required for the text. 

 Uses a good range of links and signposts for different 
ideas/information accurately throughout.  

 Punctuation is appropriate throughout, even in very 
complex sentences (with maybe only 1 or 2 minor 
errors) 

3  Has completed most of the 
requirements for the task, but 1 or 2 
minor aspects missed (e.g. a bullet 
point may be just implicitly or 
minimally covered).  

 Most content is appropriate, only 
occasional ideas may be off-topic.   

 Some evidence of choosing an 
appropriate style for the task.  

 

 Uses a range of vocabulary – 
including new words from this 
Grade – to avoid repetition and 
which is clearly sufficient for the 
task.  

 Uses 1 or 2 examples of precise 
topic-specific vocabulary.  

 Spelling is accurate but with some 
errors in more difficult words or 1 or 
2 persistent errors in basic words.   

 The text contains several 
examples of complex 
sentences and/or verb forms. 

 All basic structures are 
accurate throughout, more 
complex structures may 
contain minor errors.   

 Content shows some organization, but a paragraph 
may be too short/long or spacing between paragraphs 
may be unclear. 

 Uses suitable links and signposts throughout. May be 
some repetition or errors.   

 Punctuation is largely accurate throughout, but may be 
slightly more consistent errors in complex sentences.  

2  Has completed some of the 
requirements of the task, but 
significant aspects missed (e.g. 
whole bullet point aspects). 

 Some content is inappropriate or 
irrelevant to the task.  

 No evidence of choosing the 
appropriate style for the task.  

 Uses adequate vocabulary for the 
task, but mainly makes use of 
simpler words from previous 
Grades. Vocabulary may be 
repetitive.  

 Most sentences contain at least a 
minor spelling mistake, and a few 
words difficult to decipher. 

 Mostly relies on simple 
structures with only isolated 
examples of more complex 
sentences/verb forms.  

 Occasional errors in both 
simple and complex 
structures.    

 Has attempted to organize the text into paragraphs but 
doesn’t meet the expected requirements of the task. 

 Uses linking words but may be repetitive or rely on 
simple words. 

 Punctuation generally doesn’t affect the flow of 
sentences but there may be a few noticeable errors/ 
lack of punctuation even in simple sentences. 

1 

 Does not complete task.  Either far 
too little text or not relevant. 

 Vocabulary is basic and/or 
repetitive throughout the response.   

 Frequent errors in spelling which 
cause some difficulty for the 
reader.  

 Little evidence of being able 
to use anything but basic 
structures.  

 Frequent grammatical errors 
throughout the task.   

 Lack of organization in terms of paragraphing and 
linking words makes the text difficult to read.   

 Seemingly struggles with punctuation, frequent errors 
or lack of adequate punctuation. 

0 Non-assessed: Student absent, evidence of cheating or nothing of meaning communicated. 





 

 
 

 

 أدواتاد  البريي  املوييقي مل التقييم التكويني

 مهمات أداء 
 األداء العمـلي 

 لتقييم المهارات الموسيقية
 مجمـــوع الدرجـــات

30 70 100 

 قواعد اللغة 
 يةالموسيق 

الثقافة 
 الموسيقية

 تكليفات
مهارات اللغة 
 الموسيقية 

 االستماع
 والتحليل والنقد

 التأليف 
 الموسيقي

األداء 
 الغنائي

األداء 
 اآللي

 الموسيقي
 المـجـمـــوع

 التدوين القـراءة

10 10 10 6 6 8 10 20 20 100 
 

 الدرجـة  الضـوابط اإلجـراءات أدوات التقيـيم

 اءمهمات أد

 

تطبيق أوراق العمل الواردة  -
بكل درس من دروس 

 المنهج.
 إعداد أوراق عمل إثرائية. -

 تصحح أوراق العمل أوال بأول. -

 يستخدم سلم التقدير الرقمي لتقييم أوراق العمل. -

 20يؤخذ متوسط نتائج تصحيح أوراق العمل وتحتسب من  -

 درجة.

 اق العمل في ملف إنجاز الطالبرتحفظ أو -

-  (portfolio .) 

20 

 اريرـإعداد التق -

 التدوين الموسيقي الرقمي -

 إعداد المجالت الموسيقية -

 حفظ الملفات الموسيقية -

 مذكرة الطالب -

 تقيم جميع المهام والتكليفات المسندة للطالب.  -

 ق التدوين الموسيقي الرقمي بالدرجات.يدق    -

تراجع الملفات الموسيقية المحفوظة للتأكد من صحة  -

 ) تراثية/ عالمية(المواد المطلوبة 

10 

 ليـاألداء العم

 

 المالحظــة -

 محددات مستويات األداء -

- RUBRICS)) 

 العروض الموسيقية -

 ((Check list الرصدقائمة  -

 

 على مدار الفصل. ايكون التقييم بنائي   -

تسجل مالحظات المعلم عن أداء المتعلم للمهارات بسجل  -

 المتابعة.

ل محور من محاور تطبق قائمة محددات مستويات األداء لك -

 داء.داء.األمهارات األ

 بما يناسب المهارة. الرصد تصمم قائمة   -

 يستخدم سلم التقدير الرقمي لقياس األداء. -

70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اد  البريي  املوييقي  سس  الصل  الرااييمل اخلتاميتقييم ال
 

 الصـف الفصـل األول الفصـل الثـاني الفصـل الثـالث

 100 المشروع 100
اختـبارات 
 األداء العملي

100 
االختبار 
 التحريري

 9 إلى 1

 
 

 الضـوابط اإلجـراء

 
 االختبار التحريري : 

 
يعقد االختبار التحريري 
للطلبة في نهاية الفصل 

الدراسي األول لقياس مدى 
إلمام المتعلم بالمعارف 
 الموسيقية المنهجية.

الفصل حصص  من صة األخيرة للمادةخالل زمن الحيعقد االختبار التحريري للطلبة   -

 األول.الدراسي 

 سؤال اختيار من متعدد 20م الورقة االمتحانية من تصم    -

تشمل الورقة االمتحانية عشرة أسئلة في مجال القواعد النظرية الموسيقية، وعشرة  -

 أسئلة في الثقافة الموسيقية.

ى الطالب الجيد جدا، أسئلة في مستو 10أسئلة في مستوى الطالب المتميز و  5تكون  -

 أسئلة في مستوى الطالب المتوسط. 5و 

يستخدم سلم التقدير الرقمي لتقييم مستوى إلمام المتعلم بالمعارف الموسيقية  -

 النظرية.

 تكون درجة الورقة االمتحانية من عشر درجات بواقع نصف درجة  لكل سؤال. -

تكويني لتعتمد كنتيجة تسلم درجات االمتحان إلدارة المدرسة مع درجة التقييم ال -

 الطالب في الفصل الدراسي األول.

( قبل إعالن النتائج بوقت sisدرجات نتائج الطلبة على نظام ) برصديقوم المعلم  -

 كاف.

على أن يقوم المعلم  100أو أقل من  100يمكن اعتماد درجة االختبار النهائية من  -

 قبل رصدها في النظام . 100بتحويلها إلى 

 
 عملي :األداء ال

 
تعقد اختبارات األداء العملي 
لتقييم مستوى أداء المتعلم 
 للمهارات الموسيقية اآلتية:

، القراءة الغنـاء ،العزف 
التحليل  ،الموسيقية
التدوين  ،الموسيقي
االرتجال  ،الموسيقي

   .والتأليف الموسيقي

المادة ن األخيرتين من حصص زمن الحصتيللطلبة في  األداء العملياختبار يعقد  -

 الدراسي الثاني.للفصل 

 دقيقة لكل صف. 90تعقد اختبارات األداء العملي خالل  -

وآخر لحني بصورة       يكون تقييم مهارات التدوين الموسيقي من خالل إمالء إيقاعي، -

 دقائق. 10جماعية في زمن 

يكون تقييم مهارة االستماع والتحليل من خالل نموذج سمعي أو مرئي يحلل فيه   -

 دقائق. 10تعلم المادة المقدمة إلى عناصر الفن الموسيقي، وذلك في زمن قدره الم

تقيم مهارتي الغناء والعزف من خالل أداء المتعلم غناء مقطع من نشيد تمت   -

 دراسته، وعزف تمرين لحني.

تقيم مهارة القراءة الموسيقية من خالل قراءة المتعلم لعبارة موسيقية في حدود   -

 ات المدروسة.األشكال والنغم

تقيم مهارتي االرتجال والتأليف بارتجال المتعلم إيقاعيا بمصاحبة الوحدة المنتظمة،  -

 وابتكار عبارة لحنية في حدود األشكال اإليقاعية والدرجات الصوتية المدروسة.

يستخدم سلم التقدير الرقمي لقياس أداء المتعلم للمهارات الموسيقية المستهدفة  -

 بالتقييم.

رجات تقيم اختبارات األداء العملي وفق النسب المحددة في جدول التقييم تحتسب د -

 درجة 20التكويني وتحسب من 

 ق المتعلم إجراءات اختبارات األداء العملي. يوث   -
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الضـوابط اإلجـراء
 

 : المشروع 
يقيم مستوى أداء 

المتعلم لدوره في تنفيذ 
المشروع المنهجي 

 الوارد في منهج الصف 

 رصد داد قائمة إع Check list).مراحل المشر وع ) 

 .تحدد آليات عرض المشروع 

 .تحديد مهام المتعلمين في تنفيذ مراحل المشروع الموسيقي المنهجي 

 تقيم المهارات المتضمنة في المشروع 

 .التقييم الختامي لمخرجات المشروع 

 يذ مراحل المشروعيستخدم سلم التقدير الرقمي لتقييم أداء المتعلم لمهامه في تنف 

 .توثيق المعلم لنتاجات المشروع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الصنون البلري  والتطبيقي  اد  مل أدوات التقييم التكويني
 

 
 

 الصنون البلري  والتطبيقي اد  مل اخلتاميتقييم ال

 الصـف الفصـل األول الفصـل الثـاني الفصـل الثـالث

 100 المشروع
100 

 االختبار التحريري
100 

 ار التحريرياالختب

 9 إلى 1

تشاركي (  –تقديم مشروع   ) فردي  -

يتناول فيها املتعلم موضوعات املنهج 

إلظهار املعرفة والخبرات واملهارات التي 

 تم تناولها في الدروس 

وهبة األداء التطبيقي وامل تراعي مستوى  -

 .والفروق الفردية لفنيةا

 بالخصائص مرتبط  .اعداد اختبار تحريري ) فردي ( -

 . ونواتج التعلم العمرية للمتعلمين 

 املعلم في املدرسة  من قبل عديُ  -

املعارف و املهارات الفنية للمتعلم االختبار يقيس  -

خالل الفصل في محور تاريخ الفن والثقافة والنقد 

والتحليل الفني وجزء أدائي يقيس مهارة املتعلم في 

 مجال االنتاج الفني

أو أقل من  100نهائية من يمكن اعتماد درجة االختبار ال -

قبل رصدها  100على أن يقوم المعلم بتحويلها إلى  100

 في النظام .

 األداء العمـلي  مهمات أداء 
مجمـــوع 
 الدرجـــات

40 60 

100 

أو تقارير ، ، أو تقديم منتجات فنية 

روض تقديمية ، عأو ملف انجاز ، 

بالخصائص العمرية  مرتبطة 

 ونواتج التعلم . للمتعلمين 

املشاركة في املسابقات أو  -

 .والدولية والفعاليات املحلية

أو املشاركة في  املعارض املدرسية -

 واملحلية و االقليمية والعاملية . 

 تشاركية ( –)فردية -

الخامات واألدوات التطبيقات واملمارسات العملية الفردية واستخدام 

بالخصائص والتقنيات لصياغات تظهر في صورة منتجات فنية مرتبطة 

األداء التطبيقي  تراعي مستوى ، ونواتج التعلم العمرية للمتعلمين 

 .والفروق الفردية لفنيةوهبة اوامل

يعد املعلم استمارات سلم التقدير وفق معايير  خاصة بالصفوف  -

لتقييم العمل الفني وفق املعارف و املهارات األولى واملتوسطة والعليا 

 ) فردي (ملستخدمة في تنفيذ العمل الفني واملفردات والتقنيات الفنية ا



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتبارات عامة حول تعليم وتقييم الطلبة أصحاب الهمم  امللتحقين ببرامج التربية الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كز دعم يتم عمل لجان خاصة للطلبة أصحاب الهمم حسب توصيات فريق التربية الخاصة، وفقا الحتياجات كل طالب وذلك بكتاب معتمد من مر

 التربية الخاصة.

 تجري عملية التقييم في لجان خاصة بشكل فردي أو جماعي، وفقا الحتياجاتهم وخصائصهم 

 أصحاب الهمم  لطلبةايم يتم تقي 
ً
 . كل حسب قدراته وإمكانياته االختبارات الفصلية(  - التقييم املستمرللخطة التربوية الفردية وعلى مدار العام ) وفقا

 ةطالب وفقا للخطة التربوية الفرديرات التحريرية والشفهية لقياس أداء التستخدم االختبا. 

 كل فئةوخصائص بخصوصيتها وفقا الحتياجات تتميز أصحاب الهمم بة لطلعملية تقييم ان إ  

  عتبارات كل فئةحسب احتياجات كل طالب وا االختبار(دقيقة لكل ساعة من زمن  15) ومراجعة االختبارألداء وقتا إضافيا يمنح الطالب.  

 االستراحة.على أال يعمل على االختبار أثناء ، ذلك حسب توصيات فريق التربية الخاصة، و إذا تطلب األمر د( 15 :5) استراحة منمنح الطالب فترة ي 

  لجان االمتحانات على أن يكون متخصص في نفس مادة االختبار )خاصة املواد العلمية والرياضيات( توافر معلم في 

 السلوك لقياس أداء الطالب الشطب وتقدير تخدم أساليب املالحظة بأنواعها املختلفة وقوائمتس. 

  في اليوم الواحد  من مادةمراعاة أال يتم تقييم الطالب في أكثر 

   الصوتية الضوضاء واملشتتاتتوفير بيئة مناسبة بعيدة عن 

 ية.قبل االمتحانات بفترة كاف الزمةإعالم ولي األمر بالترتيبات املتخذة وأخذ املوافقة ال 

   يشترك معلم املادة مع معلم التربية الخاصة واختصاص ي التربية الخاصة لوضع االمتحانات البديلة حسب الخطة التربوية الفردية 

  

 



 

 
 

 
ً
 ة أصحاب الهمم امللتحقين ببرامج التربية الخاصة: اعتبارات خاصة حول تعليم وتقييم الطلبثانيا

 )ضعف البصر الشديد( -: اإلعاقة البصرية: أ 1

 التقييم الخاصة اعتبارات التقييم الختامي  تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

يراعى تهيئة البيئة الصفية من حيث  - التربية اإلسالمية  1

 السعة واإلضاءة واختيار مكان الجلوس

 القريب من املعلم.

ية بحروف كبيرة توفير الكتب الدراس -

 (A 3 للطالب وبحجم ورق

فريق خطة التعليم تتم حسب توصيات  -

بمركز دعم التربية   التربية الخاصة 

 الخاصة على النحو التالي:

إذا كانت التوصيات هي  الحالة األولى:

توفير مجموعة من الخدمات املساندة 

بيق كافة املهارات فقط، فهنا يمكن تط

واملعارف املقررة في املنهج لعموم الطلبة 

)مع حذف الرسومات الدقيقة واملعقدة 

 ذات التفاصيل املتداخلة( 

إذا كانت توصيات الفريق  الحالة الثانية:

هي إعداد خطة تربوية فردية نظرا لوجود 

إعاقات أو اضطرابات أخرى لدى 

الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة التي 

 عدها فريق التربية الخاصة باملدرسة. أ

 

 في الحالة األولى:

يلجأ املعلم إلى 

 أشكال التقييم

حسب الالئحة 

 العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

 ضعف البصر

 

 

 في الحالة الثانية:

يكون التقييم 

وفق الخطة 

التربوية الفردية 

 للطالب

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

 .ضعف البصر

 

 في الحالة األولى:

 يتم التقييم

حسب الالئحة 

 العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

 ضعف البصر

 

 

 

 في الحالة الثانية:

يتم التقييم وفق 

الخطة التربوية 

 الفردية للطالب

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

 .ضعف البصر

 باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم يراعى اآلتي: -

واضح بما يتناسب  وبخط كبير  A 3 كتابة األسئلة على ورق   -

 البصر.مع القدرات البصرية املتبقية لدى الطالب ضعيف 

 مراعاة توزيع اإلضاءة بحيث ال تكون ضعيفة أو ساطعة جدا. -

الورقة االمتحانية تنسيقا خاصا يعتمد على تباعد  تنسيق -

 الطالب.يتناسب مع حالة  واألسطر بمامناسب للكلمات 

 لون أسود داكن واضحب في ورقة اإلجابة تخطيط األسطر -

 ليسهل على الطالب عملية الكتابة بين األسطر.

، املتدخلةالتفاصيل  واملعقدة ذاتحذف الرسومات الدقيقة  -

 واستبدالها بأسئلة بديلة.

ومتوهجا مراعاة نوعية الورق املستخدم بحيث ال يكون المعا  -

 .املطفي(األصفر الكريمي  للون يفضل ا)للضوء  عاكسا

 تكبير الصور واملطبوعات أو السماح للطالب باستخدام جهاز  -

 والجهد أثناءأية أدوات خاصة باحتياجاته لتوفير الوقت 

 االمتحان.

املعتم في  كانامل( يفضل جلوسه في )األلبينوبالنسبة للطالب  -

 عينيه. ( نظرا لحساسيةليس به إضاءة مباشرةالصف )

 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية دراسات ال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء  8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10



 

 
 

  الشديد البصر ضعف تابع

 التقييم الخاصة اعتبارات التقييم الخارجي  تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(

 بق ا سكم ا سبقكم

. 

تسجيل حيث يتم  الصوتية:االختبارات يمكن تطبيق  -

 وتسجيلها صوتيا 
ً
األسئلة ويسمح للطالب باإلجابة شفهيا

 أو كتابة اإلجابة بمساعدة املعلم املرافق. 

في مادة الرياضيات: يسمح باستخدام التقنيات  -

 املساعدة )اآللة الحاسبة الناطقة، الحاسب اآللي، ...( 

ثلة واقعية ومجسمات ملموسة في استخدام ام -

)مثال: قطع صغيرة ملموسة للعد، مجسم ختبارات اال 

 .اذن اإلنسان لتحديد أجزاء األذن(

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 الفنون البصرية / املوسيقية  13

أنشطة ومهارات تتناسب والقدرات 

مثل تلوين ) البصرية املتبقية لدى الطالب

املحددة بنقاط او خطوط  الكبيرةصور ال

تجميع عناصر مختلفة لتشكيل لوحة  –

العزف على الطبلة أو آالت النفخ  –فنية 

الغناء أو اإلنشاد  –التي يحددها املعلم 

...). 

 التربية البدنية والصحية  14

تكييف األنشطة واملهارات الرياضية 

تعتمد على ، والصحية وفق قدرات الطالب

ويعفى من لكبيرة، الصوت واألحجام ا

 : بعض األنشطة والتدريبات مثل

 .الجري السريع والقفز العالي - 1

البدء بالسهل ثم الصعب، مثل التقاط - 2

الكرة من مسافة قليلة وقوة بسيطة ثم 

 تزداد املسافة والقوة تدريجيا ...

 أنشطة حرة موجهة 15
واهتمامات أنشطة ومهارات حرة تتناسب 

 وحاجته. الطالب



 

 
 

 )كف البصر( -: اإلعاقة البصرية: ب 1 تابع

 املادة  م
 خطة التعليم 

التقييم  تقييم املعلم 

  الختامي

 التقييم الخاصة اعتبارات

 التربية اإلسالمية  1
 املساعدة. لتقنياتتوفير األجهزة وا -

 توفير الكتب واملواد بطريقة برايل -

 التعليم عن طريق املحسوسات  -

م الطالب الكفيف جميع املهارات ويتم تعلي  -

واملعارف املقررة في املنهج لعموم الطلبة، مع حذف 

األسئلة املتعلقة باملفاهيم التي تعتمد على حاسة 

البصر مثل تسمية األلوان أو تحديد عناصر أو أجزاء 

ضمن صور أو نماذج أو خرائط معينة، واستبدالها 

 بأسئلة مناسبة تعتمد على الوصف للظواهر.

وفي مجال التصميم الرياضيات في تعليم 

االعتماد على استخدام  يمكن والتكنولوجيا

الحواسيب واالجهزة اإللكترونية الناطقة في تعليم 

 الطلبة املكفوفين.

كما يجب تسليم الكفيف نسخة من أوراق العمل 

 والتدريبات مطبوعة بطريقة برايل قبل أو بعد الدرس  

تفسيرات الشفهية التي التعليمات والاملزيد من  -

 .تساعد على فهم الرموز املختلفة

 كتبا بطريقة برايل.يحوي  توفير ركن في املكتبة -

وفق الخطة 

التربوية 

 الفردية

مع توفير 

اعتبارات 

التقويم 

للطالب 

 الكفيف

وفق الخطة 

التربوية 

 الفردية

مع توفير 

اعتبارات 

التقويم 

للطالب 

 الكفيف

 لعامة للتقييم يراعى اآلتي:باإلضافة إلى االعتبارات ا -

استخدام النماذج املحسوسة املرتبطة باملعارف الرياضية - -

 أثناء االختبارات. والعلمية

 على أكثر من جلسة )حسباالختبار للطالب  زمنتجزئة يمكن  -

 مفصل(. تتطلب شرح واألسئلة التياملادة 

  باإلجابة للطالب والسماح األسئلة تسجيل -
ً
 اإلجابة كتابة أو شفهيا

 . املرافق املعلم بمساعدة

توفير خيارات متعددة ألداء االختبار، فإذا كان الطالب الكفيف  - -

لديه إعاقة أخرى حركية في اليد مثال )فيسمح له بتسجيل 

 إجاباته 
ً
 أو أن يقوم معلم بالكتابة عنه في ورقة اإلجابة( – صوتيا

يد من السماح للطالب باالستفسار عن األسئلة لتحقيق مز  - -

 الوضوح.

السماح للطالب الكفيف باستخدام األجهزة واألدوات املختلفة  - -

 –التي تمكنه من أداء االختبار بسهولة ويسر )آلة بركنز  للطباعة 

 الحاسوب الناطق ..

 للطالب الكفيف. -
ً
 وصف الصورة واملواقف بشكل دقيق شفهيا

 إمكانية تقييم الطالب بطريقة برايل. -

بطة بالصور واأللوان واستبدالها بأسئلة حذف األسئلة املرت -

 بديلة.

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة 

 املتدرجة باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
الدراسات االجتماعية 

 والتربية الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

جهة القراءة املو 

املتدرجة باللغة 

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

8 
 –كيمياء  -فيزياء  

 أحياء

9 
 إدارة األعمال 

 )للمسار العام( 

 التصميم والتكنولوجيا   10



 

 
 

 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم )ذكور(مهارات الحياة 

 ا سبقكم ا سبقكم ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

13 
/  الفنون البصرية

 املوسيقية 

تعتمد على الحواس أنشطة ومهارات متنوعة بديلة 

املعتمدة  مثل التريكو والصلصال وأعمال القشاألخرى 

 على الحواس األخرى 

 والصحية  البدنيةالتربية  14

ألنشطة واملهارات الرياضية والصحية وفق تكييف ا

وضع جرس داخل الكرة ليسهل على مثل  قدرات الطالب

استخدام الجري الزوجي من  –الكفيف تحديد مكانها 

 
ً
  -تقليل حدود اللعب  -قبل طالبين يمسكان أيديهما معا

ويعفى من بعض األنشطة والتدريبات مثل الجري السريع 

 والقفز العالي 

 شطة حرة موجهةأن 15
 أنشطة ومهارات حرة تناسب الطالب 

 الكفيف.
 

 

 

 

 

 



 

 
 

   ضعف السمع الشديد() -: اإلعاقة السمعية: أ 2

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

يراعى تهيئة البيئة الصفية من حيث السعة والهدوء  - التربية اإلسالمية  1

والتأكد من واختيار مكان الجلوس القريب من املعلم، 

 أن السماعة تعمل بشكل جيد.

خطة التعليم تتم حسب توصيات فريق التربية  -

 الخاصة   بمركز دعم التربية الخاصة على النحو التالي:

إذا كانت التوصيات هي توفير مجموعة  الحالة األولى:

على  من الخدمات املساندة فقط كجلسات التدريب

النطق واللغة الفردية / الجماعية، واستخدام 

سماعات األذن أو التأهيل السمعي بعد زراعة 

القوقعة، فهنا يمكن تطبيق كافة املهارات واملعارف 

املقررة في املنهج لعموم الطلبة )مع االبتعاد عن 

املفاهيم واملفردات املجردة وغير املحسوسة واختيار ما 

 ف السمع ومخزونه اللغوي( يناسب قدرة الطالب ضعي

كانت توصيات الفريق هي إعداد  الحالة الثانية: إذا

خطة تربوية فردية نظرا لوجود إعاقات أو اضطرابات 

أخرى لدى الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة التي أعدها 

 فريق التربية الخاصة باملدرسة. 

ويراعى التأكيد على استخدام وتوظيف التدريبات 

حسوسة والكتابية واملرئية أكثر من العملية وامل

 التدريبات واملسائل اللفظية.

 في الحالة األولى: 

يلجأ املعلم إلى 

 أشكال التقييم 

حسب الالئحة 

 العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

ضعف السمع 

 الشديد

 

في الحالة 

يكون  الثانية:

التقييم وفق 

الخطة التربوية 

 الفردية للطالب 

عتبارات ومراعاة ا

التقييم لحاالت 

ضعف السمع 

 الشديد

 

 

 في الحالة األولى: 

 التقييم  يتم

 حسب الالئحة العامة

اعتبارات التقييم  ومراعاة

لحاالت ضعف السمع 

 الشديد

 

 في الحالة الثانية: 

يتم التقييم وفق الخطة 

 التربوية الفردية للطالب 

ومراعاة اعتبارات التقييم 

السمع لحاالت ضعف 

 يدالشد

 

. 

 التأكد من أن السماعة تعمل بشكل جيد  -

جلوس املعلم بالقرب من الطالب ضعيف السمع  -

 حتى يتمكن الطالب بسماع األسئلة بشكل جيد.

واألصوات واملمرات الجلوس بعيدا عن النوافذ  -

 للتشتت. منعاالعالية كاملكيفات 

ضرورة توفير املعينات السمعية الخاصة بالطالب  -

   F Mة ضعيف السمع. أجهز 

التحرك أثناء االستراحة ضمن إطار غرفة  - -

 االختبار.

يمكن قراءة األسئلة للطالب مع التأكد من فهمه  -

اإلجابة )قراءة النصوص مرتين للمطلوب قبل 

 على األقل(.

يراعى أن تتم بعض االختبارات التقويمية بطرائق  -

التواصل املختلفة )قراءة شفاه، الكالم املرمز، 

استخدام األجهزة السمعية  اللفظ املنغم،

 الحديثة.   

استخدام األسئلة املوضوعية واالبتعاد عن  -

 األسئلة املقالية.

 تدعيم االختبارات بالصور والرسوم. -

استخدام األسئلة الكتابية والتقليل قدر  -

 املستطاع من األسئلة الشفهية. 

الشديدة يتم تقييم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية - 2

بناء على توصيات و  لتربوية الفرديةللخطة ا )وفقا

مركز دعم وبكتاب معتمد من   فريق التربية الخاصة 

 إلى املدرسةالتربية الخاصة 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 إلنجليزية اللغة ا

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء   8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

  



 

 
 

 التقييم الخاصة باراتاعت  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(
 ا سبق كم

 

 يكون التقييم

موجه إلى املستمر 

األنشطة الكتابية 

واألداء العملي 

ومهمات األداء أكثر 

االستماع  من

 لقراءة واملحادثة.وا

 ا سبق كم

 

 

موجه إلى الختامي  يكون التقييم

واألداء العملي ومهمات  األنشطة الكتابية

لقراءة وااالستماع األداء أكثر من 

 واملحادثة

 ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
أنشطة ومهارات تتناسب والقدرات 

 املتبقية لدى الطالب السمعية 

 والصحية  البدنيةالتربية  14
لرياضية تكييف األنشطة واملهارات ا

 . وفق قدرات الطالبوالصحية 

 أنشطة حرة موجهة 15

تتناسب حرة  أنشطة ومهارات

املتبقية لدى  السمعية والقدرات

 الطالب

 ملحوظة:

لتقييمات املقررة على عموم في حاالت ضعف السمع البسيط واملتوسط يحتاج الطالب إلى األجهزة السمعية املعينة وجلسات أخرى للتدريب على النطق، وتجرى عليه باقي ا

 التربية الخاصة بمركز دعم التربية الخاصة.لتوصيات فريق للخطة التربوية الفردية و إال إذا كانت هناك إعاقات أخرى مصاحبة فيكون القرار وفقا الطلبة، 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الصمم () -اإلعاقة السمعية: ب   -2

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

التأكيد على استخدام لغة اإلشارة وتعبيرات الوجه ولغة  - التربية اإلسالمية  1

كلغة للتواصل بين الطالب الجسد وتوظيف حركات الشفاه 

 واملعلم.

راعى تهيئة البيئة الصفية من حيث السعة والهدوء واختيار ي -

 ته وهو يتكلم.مكان الجلوس القريب من املعلم ليتمكن من رؤي

 عدم التسرع أثناء الشرح والتفسير. -

 عدم حجب حركات الشفاه عند شرح أو تفسير الدرس. -

 تشجيع األصم على النطق باستمرار إذا كان قادرا على ذلك. -

 استخدام أساليب تدريس متنوعة. -

 التأكيد على الرحالت وزيارة املتاحف واملعارض. -

برة عن مضمون الفكرة يراعى استخدام العبارات القصيرة واملع -

 بأقل عدد من الكلمات.

 تزويد األصم بالتغذية الراجعة املالئمة أوال بأول. -

 االستعانة بزمالء الصف ملساعدة الطالب في املهام الصفية. -

يلتزم جميع املعلمين بخطة التعليم الفردية التي أعدها فريق -

 التربية الخاصة باملدرسة. 

وتوظيف التدريبات العملية ويراعى التأكيد على استخدام 

 واملحسوسة والكتابية واملرئية 

مع االبتعاد عن املفاهيم واملفردات املجردة )غير املحسوسة( والتي 

ر يجد األصم صعوبة في عملية الفهم واالستيعاب والتطبيق والتعبي

 عنها بالكتابة أو بلغة اإلشارة

 في الحالة األولى: 

إلى أشكال  املعلم يلجأ

  التقييم

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات 

 الصم التقييم لحاالت 

 

 في الحالة الثانية:

يكون التقييم وفق 

الخطة التربوية 

 الفردية للطالب 

ومراعاة اعتبارات 

 الصمالتقييم لحاالت 

 

 

 في الحالة األولى: 

 التقييم  يتم

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات 

 الصمالتقييم لحاالت 

 

 ي الحالة الثانية: ف

يتم التقييم وفق 

الخطة التربوية الفردية 

 للطالب 

ومراعاة اعتبارات 

 الصم.التقييم لحاالت 

 

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة  -

 للتقييم يراعى اآلتي:

ومكان خاص للطالب توفير مترجم إشارة  -

 بحيث يكون قريب من املترجم

استخدام األسئلة املوضوعية وتجنب  -

 لة املقالية.األسئ

 تدعيم االختبارات بالصور والرسوم. -

االبتعاد عن املفاهيم املجردة وغير  -

املحسوسة واختيار ما يالءم مخزونه 

 اللغوي من املفردات خالل االختبارات 

واملمرات لجلوس بعيدا عن النوافذ ا -

 للتشتت. منعا

توفير منبه ضوئي ألشعار الطالب عن  -

 زمن االختبار

 .لى نصإة النطق توفير جهاز ترجم -

يمكن أن يتم االختبار في املستشفى أو في 

املنزل إذا كان األصم لدية مشاكل صحية 

ووفقا لتوصيات فريق  إلعاقته.مصاحبة 

 التعليمية  الخاصة باملنطقةالتربية 

 عن واالبتعاداستخدام األسئلة الكتابية  -

 –االستماع  –القراءة ) األسئلة الشفهية.

 املحادثة(

 

2 

 غة العربية الل

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة اإلنجليزية.

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –ياء كيم -فيزياء  8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

  



 

 
 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 مهارات الحياة )ذكور(
 الحاسوب استخدام على الطالب تشجيع

 املعرفة كتسابال املحوسبة عليميةالت مجراوالب

 .االستماع بدون 
 

 

يكون التقييم 

املستمر موجه إلى 

األنشطة الكتابية 

والرسم واألداء 

العملي ومهمات 

 األداء.

 

 

يكون التقييم الختامي 

موجه إلى األنشطة 

الكتابية واألداء العملي 

 .ومهمات األداء

 ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13

أنشطة ومهارات تتناسب مع الطالب األصم 

وعمل  –األشغال اليدوية   -كالرسم والتصوير 

التمثيل  -والنحت  –املجسمات والخرائط 

 الصامت ولعب األدوار 

 والصحية  البدنيةالتربية  14
تكييف األنشطة واملهارات الرياضية والصحية 

 . وفق قدرات الطالب

 أنشطة حرة موجهة 15
أنشطة ومهارات حرة تتناسب والقدرات الطالب 

 األصم.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 املتوسطة( ) -: صعوبات التعلم: أ  3

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

تطبيق كافة املهارات واملعارف  - التربية اإلسالمية  1

ة في املنهج لعموم املقرر 

مع عمل بعض الطلبة 

املناسبة في املنهج التعديالت 

واءمات في وإجراء بعض امل

البيئة الصفية وفق توصيات 

فريق التربية الخاصة بمركز 

 الدعم.

والتمارين  التدريبات صياغة -

عن  بطريقة مبسطةواألنشطة 

املهارات  تقيسل الطالب،باقي 

 –األساسية للتفكير كاملعرفة 

 –الستيعاب والفهم او 

والتطبيق، أما مهارات التفكير 

العليا كالتحليل والتركيب 

والتقييم فيراعى أن نبدأ معهم 

من املستوى البسيط إلى 

 املركب

يكون التقييم وفق 

الخطة التربوية 

 الفردية للطالب 

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

صعوبات التعلم 

 املتوسطة.

يراعى عند توزيع 

التقييم درجات 

املستمر للطالب أن 

يكون الوزن األعلى 

للدرجات في املجاالت 

التي تمثل جوانب 

 القوة لديه 

القراءة / الكتابة / 

 املحادثة / االستماع 

األداء العملي/ 

 مهمات األداء.

 

يكون التقييم وفق 

الخطة التربوية الفردية 

 للطالب 

ومراعاة اعتبارات التقييم 

 صعوبات التعلملحاالت 

 املتوسطة.

. 

 باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم يراعى اآلتي: -
 للتشتت  واملمرات منعاالجلوس بعيدا عن النوافذ  - -

 مسموع.يسمح للطالب بقراءة األسئلة بصوت  – -

 يمكن قراءة األسئلة للطالب مع التأكد من فهمه للمطلوب قبل اإلجابة  -

 لديه.ت نظرا لضعف الذاكرة إعادة قراءة ما كتبه الطالب من إجابا – -

 املتكررة.تجاهل بعض األخطاء اإلمالئية  - -

 الخط.تكبير الورقة االمتحانية وحجم  - -

متحانية حيث ال تتضمن الورقة أكثر من ال تبسيط محتوى الورقة ا -

 سؤالين او ثالثة اسئلة.

تعيين كاتب للطالب في حال وجود تباين شديد بين قدراته الكتابية  - -

 اللفظية.لتعبيرية وقدراته ا

االعتماد على االختبارات الشفهية في حالة وجود فرق واضح وكبير  - -

 .بين التعبير الكتابي والتعبير الشفهي لصالح التعبير الشفهي

 مع التكرار -
ً
 سماع إرشادات االختبار شفهيا

المالء )تصحيح االمالء استخدام أجهزة لتصحيح االسماح له ب -

 خ(يباد..الااللكتروني، اآل 

استخدام امثلة واقعية ومجسمات ملموسة في االمتحان )مثال:  -

قطع صغيرة ملموسة للعد، مجسم اذن اإلنسان لتحديد أجزاء 

 األذن( 

ستخدام التقنية ا ملساعدة )اآللة وفي الرياضيات: يسمج له با

 الحاسبة، الحاسب اآللي...( إذا لزم األمر

 

2 
 اللغة العربية 

 املتدرجة باللغة العربية  القراءة املوجهة

 التربية األخالقية  3

 االجتماعية والتربية الوطنية دراساتال 4

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة باللغة 

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء   8

 )للمسار العام(إدارة األعمال  9

  التصميم والتكنولوجيا  10

  



 

 
 

 

 املتوسطة( ) -تابع: صعوبات التعلم: أ 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(

 ا سبقكم ا سبقكم ا سبقكم

 ميم ابداعي واالبتكار التص 12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
ومستوى أنشطة ومهارات تتناسب 

  الصعوبة في التعلم.

 والصحية البدنيةالتربية  14
 تكييف األنشطة واملهارات الرياضية

وفق قدرات الطالب والصحية 

 ومستوى الصعوبة في التعلم.

 أنشطة حرة موجهة 15
مستوى تناسب حرة  تأنشطة ومهارا

 الصعوبة في التعلم

 

( وصياغة التوصيات الخاصة بخطة تعليمهم وتقييمهم سواء وفقا / متوسطة / شديدة مستوى صعوبات التعلم لدى الطلبة )بسيطة حديدهو الجهة المختصة بت فريق التربية الخاصة بمركز دعم التربية الخاصةإن  ملحوظة:

 للخطة 

 فقا لالئحة العامة لتقييم الطلبة وذلك بكتاب معتمد من مركز دعم التربية الخاصة للمدرسة.بوية الفردية أو والتر             

 

 

 

 

 



 

 
 

 )الشديدة (-: صعوبات التعلم: ب  3تابع 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

فردية في املواد التي يجد خطة تربوية  - التربية اإلسالمية  1

 صعوبات تعلمية فيها، 

تتضمن الخطة مجموعة مختارة من  -

املهارات واملعارف املقررة باملنهج العام 

 للطلبة، 

االبتعاد عن املفاهيم واملفردات   -

املجردة )غير املحسوسة( والتي يجد 

واستيعابها  الطالب صعوبة لفهمها

 والتعبير عنها بشكل سليم.

التدريس  تنويع أساليب التأكيد على -

بالشكل الذي يتناسب واملدخل 

 الحس ي لهذا الطالب.

تنويع االستراتيجيات املستخدمة  -

كالتوجيه اللفظي والحوار والنقاش 

ولعب األدوار  واملحاكاة والنمذجة

تحليل  –والقصص والخبرة املباشرة 

 املهمة 

 

يكون التقييم وفق 

الخطة التربوية 

 الفردية للطالب 

اة اعتبارات ومراع

التقييم لحاالت 

صعوبات التعلم 

 الشديدة 

يكون التقييم وفق الخطة 

 التربوية الفردية للطالب 

ومراعاة اعتبارات التقييم 

صعوبات التعلم لحاالت 

 الشديدة.

. 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم  -

 يراعى اآلتي:

 للتشتت. واملمرات منعالجلوس بعيدا عن النوافذ ا -

 ح للطالب بقراءة األسئلة بصوت مسموع يسم -

يمكن قراءة األسئلة للطالب مع التأكد من فهمه  -

 للمطلوب قبل اإلجابة 

إعادة قراءة ما كتبه الطالب من إجابات نظرا  -

 لديه.لضعف الذاكرة 

 تجاهل بعض األخطاء اإلمالئية املتكررة. -

 تكبير الورقة االمتحانية وحجم الخط. -

حال وجود تباين شديد بين تعيين كاتب للطالب في  -

 راته التعبيرية اللفظية قدراته الكتابية وقد

فرق االعتماد على االختبارات الشفهية في حالة وجود 

واضح وكبير بين التعبير الكتابي والتعبير الشفهي 

شديدة في القراءة  صعوبات-لصالح التعبير الشفهي 

تنظيم املعلومات أو اضطرابات صعوبة في -والكتابة 

تمنع الطالب من التي صغاء والتركيز شديدة في اإل 

 مستقل.العمل بشكل 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة باللغة 

 العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

اللغة القراءة املوجهة املتدرجة ب

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء  8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

 

 



 

 
 

 الشديدة ( ) -: صعوبات التعلم: بتابع

 تقييم الخاصةال اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(

 ا سبقكم ا سبقكم ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
ومستوى أنشطة ومهارات تتناسب 

  الصعوبة في التعلم.

 والصحية  البدنيةالتربية  14
هارات الرياضية تكييف األنشطة وامل

وفق قدرات الطالب والصحية 

 ومستوى الصعوبة في التعلم.

 أنشطة حرة موجهة 15
مستوى تناسب حرة  أنشطة ومهارات

 الصعوبة في التعلم

 

( وصياغة التوصيات الخاصة بخطة تعليمهم وتقييمهم سواء وفقا / متوسطة / شديدة يطةمستوى صعوبات التعلم لدى الطلبة )بس حديدهو الجهة المختصة بت فريق التربية الخاصة بمركز دعم التربية الخاصةإن  ملحوظة:

 للخطة 

 فقا لالئحة العامة لتقييم الطلبة وذلك بكتاب معتمد من مركز دعم التربية الخاصة للمدرسة.التربوية الفردية أو و             

 

  

 
 
 
 



 

 
 

 العمود الفقري املفتوح –صابات النخاع الشوكي إ –االستسقاء الدماغي –الصرع  –الشلل الدماغي  املتوسطة والشديدة: صبية الحركيةاإلعاقات الع -- 1 : اإلعاقة الجسمية والصحية: 4

 اعتبارات التقييم الخاصة التقييم الختامي  تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

خطة التعليم تتم حسب توصيات فريق  - التربية اإلسالمية  1

تربية الخاصة بمركز دعم التربية الخاصة ال

 على النحو التالي:

إذا كانت التوصيات هي توفير  الحالة األولى:

مجموعة من الخدمات املساندة فقط، فهنا 

يمكن تطبيق كافة املهارات واملعارف املقررة في 

املنهج لعموم الطلبة مع إجراء بعض املواءمات 

 في البيئة الصفية( 

إذا كانت توصيات الفريق هي  :الحالة الثانية -

إعداد خطة تربوية فردية نظرا لحاجة 

الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة التي أعدها 

 فريق التربية الخاصة باملدرسة.

التدريس بالشكل الذي  تنويع أساليبيراعى  -

 يتناسب واملدخل الحس ي لهذا الطالب.

تزويدهم باألجهزة والوسائل التقنية  -

 املناسبة.

جلسات عالج وظيفي -الج طبيعي جلسات ع -

 تعديل سلوك.-لتنمية العضالت الدقيقة 

  في الحالة األولى: -

 يلجأ املعلم إلى أشكال التقييم 

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات التقييم لحاالت 

 1اإلعاقة الجسمية والصحية: 

 في الحالة الثانية:

يتم التقييم وفقا للهداف  -

رجة الخاصة بالطالب واملد

مع بالخطة التربوية الفردية، 

توفير الخدمات املساندة 

 واألجهزة والتقنيات املساعدة.

 صوتيايمكن تسجيل اإلجابات  -

مشاكل  الطالب لديهإذا كان 

حركية وغير قادر عن الكتابة 

 لوجود إعاقة أو عجز 

يتم التعامل مع أدوات التقييم  -

املستمر طبقا لشدة ونوع 

 اإلعاقة 

 

 : ألولىفي الحالة ا

 يتم التقييم

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت اإلعاقة 

الجسمية والصحية 

  1الفئة 

 وفي الحالة الثانية 

 يتم التقييم 

وفقا للخطة التربوية 

مع توفير كافة الفردية 

اعتبارات التقييم 

 لطالب هذه الفئة.

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة  -

 عى اآلتي:للتقييم يرا

 لالختبار.الزمن املناسب املكان و اختيار  -

 االختبار.تأمين مقعد وطاولة مريحة أثناء  -

توفير مرافق من معلمي املواد لقراءة  -

مشاكل وكتابة اإلجابة إذا كان الطالب لديه 

عصبية حركية تمنعه من التعبير سواء في 

 أو كليهما.القراءة أو الكتابة 

ح املطلوب من شرح وتفسير وتوضي -

 األسئلة.

التسامح فيما يظهره الطالب من ضعف  -

 الخط.في 

التحرك أثناء االستراحة ضمن إطار غرفة  -

 االختبار.

 االختبار.السماح بأخذ الدواء أثناء  -

السماح بتناول الطعام والشراب أثناء  -

 االختبار 

يمكن أن يتم االختبار في الطابق األرض ي أو  -

 املستشفى.ي في املنزل أو ف

 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة باللغة 

 العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
الدراسات االجتماعية والتربية 

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

جهة املتدرجة باللغة القراءة املو 

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء  8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

   التصميم والتكنولوجيا 10

 

 



 

 
 

  د الفقري المفتوحالعمو –صابات النخاع الشوكي إ –االستسقاء الدماغي –الصرع  –الشلل الدماغي المتوسطة والشديدة:  اإلعاقات العصبية الحركية -- 1تابع : اإلعاقة الجسمية والصحية: 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(
في التقويم  -

املستمر يراعى 

زيادة وزن 

العالمة في 

الجانب النظري 

عنة في األداء 

العملي أو مهات 

، وفقا األداء

لة الطالب لحا

 الصحية.

 

 ا سبقكم ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
 وقدرات أنشطة ومهارات تتناسب 

 الطالب 

 والصحية  البدنيةالتربية  14
تكييف األنشطة واملهارات الرياضية 

وفق قدرات الطالب والصحية 

 الصحية 

 هةأنشطة حرة موج 15
مستوى تناسب حرة  أنشطة ومهارات

 قدرات الطالب الصحية.

 

  ملحوظة:

 (./ متوسطة / شديدة إن املستشفيات الحكومية بالدولة هي الجهة املختصة بتحديد مستوى اإلعاقات العصبية والحركية للطالب )بسيطة -

لخاصة بخطة تعليمهم وتقييمهم سواء وفقا للخطة التربوية الفردية أو وفقا لالئحة العامة بصياغة التوصيات ابمركز دعم التربية الخاصة يقوم فريق التربية الخاصة   -

 لتقييم الطلبة.

 

 

 



 

 
 

انحناءات  –اصل ضمور املف –التهاب العظام  –هشاشة العظام  –الروماتيزم  –التضخم العضلي  –الوهن العضلي  –)البتر اإلعاقات العضلية العظمية:  2: : تابع: اإلعاقة الجسمية والصحية4

 اإلعاقات الحركية في األطراف العلوية أو األطراف السفلية(.-العمود الفقري 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

فريق خطة التعليم تتم حسب توصيات  - التربية اإلسالمية  1

خاصة بمركز دعم التربية ال التربية الخاصة

 على النحو التالي:

إذا كانت التوصيات هي توفير  الحالة األولى:

مجموعة من الخدمات املساندة فقط، فهنا 

يمكن تطبيق كافة املهارات واملعارف املقررة في 

املنهج لعموم الطلبة مع إجراء بعض 

 املواءمات في البيئة الصفية( 

إذا كانت توصيات الفريق هي  الحالة الثانية: -

خطة تربوية فردية نظرا لحاجة  إعداد

الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة التي أعدها 

 فريق التربية الخاصة باملدرسة.

التدريس بالشكل الذي  يراعى تنويع أساليب -

 يتناسب واملدخل الحس ي لهذا الطالب.

تزويدهم باألجهزة والوسائل التقنية  -

 املناسبة.

جلسات عالج وظيفي -جلسات عالج طبيعي  -

 .تعديل سلوك-ة العضالت الدقيقة لتنمي

 في الحالة األولى: 

إلى أشكال  املعلم يلجأ

التقييم حسب الالئحة 

 + االعتبارات. العامة

 وفي الحالة الثانية 

وفقا يتم التقييم  -

للهداف الخاصة 

بالطالب واملدرجة 

بالخطة التربوية الفردية، 

مع توفير الخدمات 

املساندة واألجهزة 

 اعدة.والتقنيات املس

يتم التعامل مع أدوات  -

التقييم املستمر طبقا 

 لشدة ونوع اإلعاقة 

زيادة وزن العالمة في  -

الجانب النظري عنة في 

األداء العملي أو مهات 

 األداء.

 

 في الحالة األولى: 

 التقييم  يتم

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات 

اإلعاقة التقييم لحاالت 

الجسمية والصحية 

 2الفئة 

 في الحالة الثانية و

 يتم التقييم 

للخطة التربوية وفقا 

كافة مع توفير الفردية 

اعتبارات التقييم 

لطالب اإلعاقات 

العظمية والعضلية 

 2فئة 

 

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم يراعى -

 اآلتي:

 املناسب لالختبار حسب حاجة الطالب. املكانتأمين  -
 االختبار.حة أثناء تأمين مقعد وطاولة مري -

اإلجابة إذا كان الطالب لديه  يمكن ملعلم املادة كتابة -

تشوهات في العمود الفقري أو ضعف في العضالت أو 

الفكين أو لديه بتر لبعض األجزاء املسؤولة عن الكتابة 

أو يعاني من أالم شديدة عند الكتابة نتيجة لهشاشة 

 العظام أو اآلالم الروماتيزمية.

 الخط.فيما يظهره من ضعف في  قييم الطالبعدم ت -

 االختبار.التحرك أثناء االستراحة ضمن إطار غرفة  -

 االختبار.السماح بأخذ الدواء أثناء  -

  السماح بتناول الطعام والشراب أثناء االختبار -

يمكن أن يتم االختبار في الطابق األرض ي أو في املنزل أو  -

 املستشفى.في 

 جابات على يمكن تسجيل اإل  -
ً
إذا كان الطالب  صوتيا

مشاكل حركية وغير قادر عن الكتابة لوجود إعاقة لديه 

  أو عجز 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة اإلنجليزية.

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء  8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

 



 

 
 

انحناءات  –ضمور املفاصل  –التهاب العظام  –هشاشة العظام  –الروماتيزم  –التضخم العضلي  –ن العضلي الوه –)البتر اإلعاقات العضلية العظمية:  2: اإلعاقة الجسمية والصحية 4تابع 

 اإلعاقات الحركية في األطراف العلوية أو األطراف السفلية(.-العمود الفقري 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 الصحية )إناث( العلوم 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(
في التقويم 

املستمر يراعى 

زيادة وزن 

العالمة في 

الجانب النظري 

عنة في األداء 

العملي أو مهات 

 .األداء

 

 ا سبقكم ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
 أنشطة ومهارات تتناسب وقدرات 

 الب الط

 والصحية  البدنيةالتربية  14
تكييف األنشطة واملهارات الرياضية 

 والصحية وفق قدرات الطالب الصحية 

 أنشطة حرة موجهة 15
أنشطة ومهارات حرة تناسب مستوى 

 قدرات الطالب الصحية.

 

 (./ متوسطة / شديدة قات العصبية والحركية للطالب )بسيطةإن املستشفيات الحكومية بالدولة هي الجهة املختصة بتحديد مستوى اإلعا ملحوظة:

بصياغة التوصيات الخاصة بخطة تعليمهم وتقييمهم سواء وفقا للخطة التربوية الفردية أو وفقا لالئحة العامة لتقييم بمركز دعم التربية الخاصة   فريق التربية الخاصة يقوم  

 الطلبة.

 

 

 

 



 

 
 

 السكري ,,,,,,,,(. –فقر الدم املنجلي  –الحويصلي  التليف-الهيموفيليا – الربو-الضغط الشرياني  –اضطرابات القلب المزمنة:  األمراض-3: اإلعاقة الجسمية والصحية 4 تابع

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

فريق ت خطة التعليم تتم حسب توصيا - التربية اإلسالمية  1

بمركز دعم التربية الخاصة التربية الخاصة 

 على النحو التالي:

إذا كانت التوصيات هي توفير  الحالة األولى:

مجموعة من الخدمات املساندة فقط، فهنا 

يمكن تطبيق كافة املهارات واملعارف املقررة 

في املنهج لعموم الطلبة، مع إجراء بعض 

 املواءمات في البيئة الصفية

إذا كانت توصيات الفريق  الثانية: الحالة -

هي إعداد خطة تربوية فردية نظرا لحاجة 

الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة التي 

 أعدها فريق التربية الخاصة باملدرسة.

التدريس بالشكل  يراعى تنويع أساليب -

الذي يتناسب واملدخل الحس ي لهذا 

 الطالب.

تزويدهم باألجهزة والوسائل التقنية  -

 املناسبة.

جلسات عالج -جلسات عالج طبيعي  -

تعديل -وظيفي لتنمية العضالت الدقيقة 

 .سلوك

 في الحالة األولى: 

إلى أشكال التقييم  املعلم يلجأ

+  حسب الالئحة العامة

 االعتبارات 

الخاصة بحاالت   األمراض  -

  املزمنة.

 

 وفي الحالة الثانية:

لخطة يتم التقييم وفقا ل -

ير مع توفالتربوية الفردية، 

الخدمات املساندة واألجهزة 

 والتقنيات املساعدة.

يراعى توزيع أوزان التقويم  -

املستمر على جوانب القوة 

والتميز للطلبة   ذوي   

  األمراض املزمنة.

 

 في الحالة األولى: 

 التقييم  يتم

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات التقييم 

 األمراض املزمنة  لحاالت 

 انية وفي الحالة الث

 يتم التقييم 

للخطة التربوية وفقا 

كافة  مع توفير الفردية 

لحاالت اعتبارات التقييم 

 األمراض املزمنة  

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة  -

 للتقييم يراعى اآلتي:

 لالختبار.الزمن املناسب املكان و  اختيار  -

 االختبار.تأمين مقعد وطاولة مريحة أثناء  

علمي املواد لقراءة وكتابة توفير مرافق من م -

من ذوي األمراض املزمنة اإلجابة إذا كان الطالب 

 والذي يؤثر مرضه على أدائه في االختبار.

فيما يظهره من ضعف في  عدم تقييم الطالبا -

 الخط.

التحرك أثناء االستراحة ضمن إطار غرفة  -

 االختبار.

 االختبار.السماح بأخذ الدواء أثناء  -

  اول الطعام والشراب أثناء االختبارالسماح بتن -

يمكن أن يتم االختبار في الطابق األرض ي أو في  -

 املستشفى.املنزل أو في 

يمكن تسجيل اإلجابات على شرائط كاسيت إذا  -

كان الطالب يعاني مشاكل حركية وغير قادر عن 

  الكتابة لوجود إعاقة أو عجز 

2 

 اللغة العربية 

املتدرجة باللغة  القراءة املوجهة

 العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة باللغة 

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء  8

 للمسار العام(إدارة األعمال ) 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

  



 

 
 

 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(
في التقويم املستمر يراعى  -

زيادة وزن العالمة في 

الجانب النظري عنة في 

ات مداء العملي أو مهاأل 

 األداء.

استبدال األسئلة بأخرى  -

 بديلة مناسبة.

 

 ا سبقكم ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
 أنشطة ومهارات تتناسب وقدرات 

 الطالب 

 والصحية  البدنيةالتربية  14
تكييف األنشطة واملهارات الرياضية 

 وفق قدرات الطالب الصحية  والصحية

 أنشطة حرة موجهة 15
أنشطة ومهارات حرة تناسب مستوى 

 قدرات الطالب الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   :: اضطرابات النطق واللغة  5

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

 التربية اإلسالمية  1

 ولى: في الحالة األ 

ما لم تكن هناك اضطرابات 

أخرى مصاحبة، تكون خطة 

التعليم والتقييم عادية وفق 

املنهج العادي مع توفير 

 الخدمات املساندة.

إذا كانت أما  الحالة الثانية: 

توصيات الفريق هي إعداد خطة 

تربوية فردية نظرا لحاجة 

الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة 

لخاصة التي أعدها فريق التربية ا

 باملدرسة.

 في الحالة األولى: 

 إلى أشكال التقييم  املعلم يلجأ

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات التقييم لحاالت 

 اضطرابات النطق واللغة.

 في الحالة االنية:

يتم التقييم وفقا للهداف  -

الخاصة بالطالب واملدرجة 

مع بالخطة التربوية الفردية، 

ة توفير الخدمات املساند

 واألجهزة والتقنيات املساعدة.

بعد التعرف على مشكلة  -

الطالب هل هي لغوية أو 

 صوتية أو نطقية.

استخدام األسئلة الشفهية  -

 القصيرة واملوضوعية 

 في الحالة األولى: 

التقييم حسب  يتم

 الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

اضطرابات النطق 

 واللغة 

 ة وفي الحالة الثاني

 يتم التقييم 

للخطة التربوية وفقا 

كافة مع توفير الفردية 

اعتبارات التقييم 

 لطالب هذه الفئة.

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم  -

 يراعى اآلتي:

استبدال  يجبالشديدة اضطرابات النطق حاالت في  -

ارات الشفهية باختبارات تحريرية، وتكون االختب

ت فريق التربية الخاصة بمركز املرجعية هنا هي توصيا

 الدعم.

 أكثر على األسئلة التحريرية.وأوزان وضع عالمات  -

ضرورة تواجد معلم التربية الخاصة أو اختصاص ي 

 األمر.النطق واللغة إذا لزم 

 

 

2 
 اللغة العربية 

 القراءة املوجهة املتدرجة باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

 االجتماعية والتربية الوطنية دراساتال 4

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة باللغة 

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء   8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

  



 

 
 

 :ابات النطق واللغة اضطر  - 5

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

في التقويم املستمر  - ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(

زيادة وزن يراعى 

أنشطة العالمة في 

الكتابة واالستماع 

واألداء العملي 

أكثر من القراءة 

 ملحادثة وا

 

 ا سبقكم ا سبقكم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
 وقدرات أنشطة ومهارات تتناسب 

 الطالب 

 والصحية  البدنيةالتربية  14
تكييف األنشطة واملهارات الرياضية 

وفق قدرات الطالب والصحية 

 الصحية 

 أنشطة حرة موجهة 15
مستوى تناسب حرة ومهارات أنشطة 

 قدرات الطالب الصحية.

 

( وصياغة التوصيات الخاصة بخطة تعليمهم وتقييمهم سواء وفقا للخطة التربوية / متوسطة / شديدة لدى الطلبة )بسيطة اضطرابات النطق واللغةهو الجهة المختصة بتشخيص مستوى  فريق التربية الخاصةإن  ملحوظة:

 الئحة العامة لتقييم الطلبة.الفردية أو وفقا ل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

،   فصام الشخصية، تفكك الهوية، الخوف املرض ي الشديد، االكتئاب الشديد، القلق،  اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباهاالضطرابات االنفعالية والسلوكية )   - 6

  الصدمات والضغوطات النفسية، واضطراب الوسواس القهري...الخ.

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  لتعليم خطة ا املادة  م

 في الحالة األولى:  التربية اإلسالمية  1

ما لم تكن هناك اضطرابات أخرى 

مصاحبة، تكون خطة التعليم والتقييم 

عادية وفق املنهج العادي مع توفير 

مثل جلسات اإلرشاد ، الخدمات املساندة

السلوك اإليجابي النفس ي وجلسات تدعيم 

 وجلسات تعديل السلوك.

 

إذا كانت توصيات أما  الحالة الثانية: 

الفريق هي إعداد خطة تربوية فردية نظرا 

لحاجة الطالب، فيلتزم الجميع بالخطة 

 التي أعدها فريق التربية الخاصة باملدرسة.

 

يراعى تنويع أساليب التدريس الفردي  -

 –لعب األدوار  –النمذجة  –والجمعي 

التعليم  –التعلم باللعب  –تحليل املهمة 

 التعاوني.

 الحالة األولى: في 

إلى أشكال  املعلم يلجأ

 التقييم 

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات التقييم 

االضطرابات لحاالت 

 االنفعالية والسلوكية.

 ية:تفي الحالة اآل

يتم التقييم وفقا للهداف  -

الخاصة بالطالب 

طة التربوية واملدرجة بالخ

مع توفير الفردية، 

 الخدمات املساندة 

 

 في الحالة األولى: 

 التقييم  يتم

 حسب الالئحة العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

االضطرابات االنفعالية 

 والسلوكية 

 

 وفي الحالة الثانية 

 يتم التقييم 

للخطة التربوية وفقا 

كافة مع توفير الفردية 

م اعتبارات التقيي

 لطالب هذه الفئة.

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم  -

 يراعى اآلتي:

 االختبار.أثناء  املكان املناسبتأمين  -

يجب أن تتناسب أساليب وأدوات التقييم مع  -

 الخصائص السلوكية واالنفعالية للطالب 

 االختبار.التحرك أثناء االستراحة ضمن إطار غرفة  -

 االختبار.اء أثناء السماح بأخذ الدو  -

 األسئلة.شرح وتفسير وتوضيح املطلوب من  -

 

 

 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة باللغة 

 العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

لغة القراءة املوجهة املتدرجة بال

 اإلنجليزية

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء  8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  التصميم والتكنولوجيا  10

 

 



 

 
 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(

 ا سبقكم ا سبقكم ا سبق كم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
 أنشطة ومهارات تتناسب وقدرات 

 الطالب 

 والصحية البدنيةالتربية  14

 تكييف األنشطة واملهارات الرياضية

 والتي يتم والصحية وفق قدرات الطالب

اختيارها ضمن املنهج املقرر، أو اختيار 

تناسب حالته النفسية  أنشطة أخرى بديلة

 واالنفعالية.

 أنشطة حرة موجهة 15
أنشطة ومهارات حرة تناسب مستوى قدرات 

 الطالب 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة(اإلعاقة الذهنية: ) :7
التقييم  تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

  الختامي

 التقييم الخاصة اعتبارات

خطة تربوية فردية في جميع املواد الدراسية، على  - التربية اإلسالمية  1

أن تتضمن مجموعة مختارة من املهارات واملعارف 

البسيطة )التي تركز على أساسيات املعرفة( 

ويمكن تدعيمها ببعض املوضوعات املقررة 

 بعد تعديلها وتبسيطها. باملنهج العام للطلبة ولكن

االبتعاد عن املفاهيم واملفردات املجردة )غير   -

 املحسوسة(.

التأكيد على تنمية املهارات الحياتية ومهارات  -

 العناية بالذات.

تدريب الحواس املختلفة للطفل ومساعدته على  -

التمييز الحس حركي   والقدرة على التركيز واالنتباه 

 ماعية سليمة. واملالحظة وتكوين عادات اجت

التأكيد على تنويع أساليب التدريس بالشكل الذي  -

يتناسب واملدخل الحس ي لكل طالب من هذه 

 الفئة.

تنويع االستراتيجيات املستخدمة كالتوجيه  -

اللفظي والحوار والنقاش وتحليل املهمة واملحاكاة 

والنموذجة واللعب ولعب األدوار والقصص 

 والخبرة املباشرة.

التقييم  يراعى أن يتم -

وفقا للخطة التربوية 

مع توفير الفردية 

 الخدمات املساندة.

 

يفضل مع هذه الفئة  -

االعتماد على األسئلة 

 البسيطة من نوع:

 االختيار من متعدد   -

 واألسئلة املوضوعية. -

 

بالنسبة للرياضيات 

يراعى تبسيط املسائل 

)اللفظية( الكالمية 

والتركيز على املفاهيم 

 الرياضية.

 

للخطة وفقا 

التربوية 

مع الفردية، 

توفير 

الخدمات 

 املساندة.

وكافة 

اعتبارات 

التقييم 

الخاصة 

 بهذه الفئة 

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة للتقييم  -

 يراعى اآلتي:

 وفقا للخطةإعداد اختبار خاص يناسب هذه الفئة 

 للطالب.الفردية 

 واملمرات منعاالجلوس بعيدا عن النوافذ  - -

 للتشتت.

 مح للطالب بقراءة األسئلة بصوت مسموع يس -

يمكن قراءة األسئلة للطالب مع التأكد من فهمه  -

 اإلجابة.للمطلوب قبل 

قراءة ما كتبه الطالب من إجابات نظرا تكرار  -

 لديه.لضعف الذاكرة 

 تجاهل بعض األخطاء اإلمالئية املتكررة. -

 إذا لزم األمر. تكبير الورقة االمتحانية وحجم الخط -

 للطالب إذا تطلب األمر ذلك.من يكتب توفير  -

االعتماد على االختبارات ذات األسئلة املوضوعية  -

 البسيطة.

يراعى استخدام الصور والرسومات واألشكال  -

 اإلمكان.التوضيحية في الورقة االمتحانية قدر 

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة العربية 

 ألخالقية التربية ا 3

4 
االجتماعية والتربية  دراساتال

 الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة املتدرجة 

 باللغة اإلنجليزية.

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء   8

 إدارة األعمال )للمسار العام( 9

  يا التصميم والتكنولوج 10



 

 
 

 
 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 ا سبقكم مهارات الحياة )ذكور(

 ا سبقكم ا سبقكم ا سبق كم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 / املوسيقية  الفنون البصرية 13
 وقدرات أنشطة ومهارات تتناسب 

 الطالب 

 والصحية  البدنيةالتربية  14

تكييف األنشطة واملهارات الرياضية 

والصحية وفق قدرات الطالب العقلية والتي 

يتم اختيارها ضمن املنهج املقرر، أو اختيار 

 أنشطة أخرى بديلة 

 أنشطة حرة موجهة 15
أنشطة ومهارات حرة تناسب مستوى قدرات 

 العقلية  الطالب

 

عاما ولم يحقق تقدما ملموسا، يتم  12وفق الخطة التربوية الفردية، وإذا يلغ عمر ه  البسيطة الذهنيةذوي اإلعاقة  الخاصة للطلبةتقدم خدمات وبرامج التربية  ملحوظة:

 برامج التأهيل املناسبة للطالب لتحويله إلى الجهة املناسبة.دراسة الحالة وعمل تقرير حول إعادة 

 

 

 

 



 

 
 

 منا: الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد ثا

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

 في الحالة األولى:  التربية اإلسالمية  1

إذا كانت توصيات فريق التربية الخاصة بمركز الدعم هي أن تكون خطة  -

 عادي مع توفير الخدمات املساندة التعليم والتقييم عادية وفق املنهج ال

، فهنا يمكن تطبيق كافة املهارات واملعارف املقررة في املنهج لعموم الطلبة، مع 

 إجراء بعض املواءمات في البيئة الصفية( 

   الحالة الثانية:  -

إذا كانت توصيات الفريق هي إعداد خطة تربوية فردية نظرا لحاجة أما  -

طة التي أعدها معلمو الطالب باملدرسة، على الطالب، فيلتزم الجميع بالخ

 أن تتضمن مجموعة مختارة من املهارات واملعارف املناسبة للطالب 

 التأكيد على تنمية مهارات التواصل. -

 )التي يستطيع اتقانها( يراعى تدريس لغة واحدة فقط للطالب  -

حركي    على التمييز الحس للطفل ومساعدتهتدريب الحواس املختلفة  -

 . اجتماعية سليمة قدرة على التركيز واالنتباه واملالحظة وتكوين عاداتوال

 جلسات تعديل سلوك )التحليل السلوكي( -

 وضع برنامج يومي ثابت للنشاطات املتوقعة،  -

 تحضير جدول يحتوي على الصور البصرية وتعليقها في الصف. -

 املحافظة على اتباع روتين واحد للطالب  -

 وضع اسم الطالب على املقعد املخصص له تثبيت خطوط على األرض و  -

إعداد أنشطة تعتمد على دالئل بصرية لتقليل الحاجة إلى التعليمات  -

 السمعية.

 في الحالة األولى: 

 يتم التقييم املستمر 

حسب الالئحة 

 العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

اضطرابات طيف 

 التوحد 

 

 في الحالة الثانية 

 يتم التقييم وفقا -

للخطة التربوية 

مع توفير الفردية 

 الخدمات املساندة  

 

 

 

 في الحالة األولى: 

 التقييم  يتم

حسب الالئحة 

 العامة

ومراعاة اعتبارات 

التقييم لحاالت 

اضطرابات طيف 

 التوحد 

 

 وفي الحالة الثانية 

 يتم التقييم 

للخطة التربوية وفقا 

مع توفير الفردية 

كافة اعتبارات 

ب هذه التقييم لطال 

 الفئة.

 

باإلضافة إلى االعتبارات العامة  -

 للتقييم يراعى اآلتي

إعداد اختبار خاص يناسب هذه  -

 للطالب.الفردية  وفقا للخطةالفئة 
الجلوس بعيدا عن النوافذ  - -

البصري لتشتت ل واملمرات منعا

 والسمعي.

يراعى استخدام الصور والرسومات  -

واألشكال التوضيحية في الورقة 

 اإلمكان.ة قدر االمتحاني

التعامل مع هذه الحاالت يتم  عند -

التقييم على أساس الفهم وليس 

 السرعة.

بالنسبة للطلبة الذين ال يستطيعون  -

القراءة يمكن استخدام البطاقات 

املصورة وتسجيل االستجابات التي 

 يتم إنجازها.

2 

 اللغة العربية 

القراءة املوجهة 

 املتدرجة باللغة العربية 

 التربية األخالقية  3

4 
االجتماعية  دراساتال

 والتربية الوطنية

5 

 اللغة اإلنجليزية 

القراءة املوجهة 

املتدرجة باللغة 

 اإلنجليزية.

 الرياضيات  6

 العلوم  7

 أحياء –كيمياء  -فيزياء   8

9 
 إدارة األعمال  

 ()للمسار العام

  تصميم والتكنولوجيا ال 10

 



 

 
 

 التقييم الخاصة اعتبارات  التقييم الختامي تقييم املعلم  خطة التعليم  املادة  م

11 
 العلوم الصحية )إناث( 

 مهارات الحياة )ذكور(

والتقنيات املساعدة مع الطلبة استخدام الوسائل  -

 الذين لديهم صعوبات في التواصل.

-ة النمذجة واملحاكاة مثل املستخدمتنويع االستراتيجيات 

 التوجيه-البصري  التعلم- باألقران التعليم- الحواس تعدد

 تحليل- التمثيل – البدني التوجيه-اللعب  –ي اللفظ

العالج - املباشرة الخبرة-املصورة  القصص- املهمة

باملوسيقى وهي من أحدث أساليب العالج مع هذه 

 الحاالت.

 نفس ما سبق 

 ا سبقمك ا سبقكم ا سبق كم

 التصميم ابداعي واالبتكار  12

 الفنون البصرية / املوسيقية  13
 أنشطة ومهارات تتناسب وقدرات 

 يتم اختيارها ضمن املنهج املقرر. الطالب

 والصحية  البدنيةالتربية  14
اضية والصحية وفق قدرات تكييف األنشطة واملهارات الري

 ملقرر.يتم اختيارها ضمن املنهج ا الطالب

 أنشطة ومهارات حرة تناسب مستوى قدرات الطالب  أنشطة حرة موجهة 15

 



 

 
 

 

 

 التعريفات اإلجرائية

 التعلم نواتج 1
  محددة، قياسية وفق مؤشرات والقيم، واالتجاهات واملهارات املعارف من املتعلم يكتسبه أن يتوقع ما كل تصف عبارات

ً
 في اعلى أدائه ويكون قادرا

 .تعليمي محدد برنامج أو دراس ي، مقرر  اسةدر  نهاية

 التعلم. تحقق مخرجات مدى على بوساطتها يستدل التي الدالئل هي داء األ  مؤشرات داء األ  مؤشرات 2

 التقويم 3
 تحديد مستويات يمكن وفيه محددة، معايير وفق أدائهم، في الجودة مستوى  ومدى تحقق الطلبة، تعلم تقدم مدى تحديد إلى تهدف التي الجراءات

 .ووقائية تشخيصية، وعالجية، عملية فهي لذا مستوياتهم، تالئم التي األنشطة توجيههم إلى يمكن ضوئه وفي أخطائهم، وتحليل الطلبة،

 .لدراس يا تقدمهم تعيق والتي املتعلمون  منها يعاني الدراسية التي املشكالت تحديد أسباب إلى يهدف الذي يميالتق ذلك التشخيص ي يميالتق 4

 التكويني يميالتق 5
تقدمه  مدى وبيان بها مر التي للمعلومة فهمه من والتحقق التربوية للمتعلم العملية مسار تصحيح إلى وتهدف ،عملية التعلم أثناء تتم منظمة عملية

 .املنشود الهدف نحو

 املستمر يميالتق 6
علم بهدف بلو  املتعلم إلى مستوى اتقان املهارات واملعارف املطلوبة وتوفير التغذية الراجعة عمليتي التعلم والتعليم يقوم بها امل مية ترافقتقييعملية  

  .لتصويب املسيرة التعليمية ملواصلة عملية التعلم

 التقييم 7
 األدوات من بالعديد ذلك مويت يعمل، يستطيع أن أو ، ويفهم، بما يعرف يتصل فيما املتعلم عن املعلومات أو البيانات وتحليل وتفسير جمع عملية 

 .معارفهم ومهاراتهم اختبار أو تفحص إنتاجهم، أو تعلمهم، أثناء الطلبة مثل مالحظة من

 التعلم مهارات 8
 وحل املشكالت التفكير مهارات وتشمل ومنظمة، تدريجية بصورة بنموه وتنمو املتعلم ويكتسبها التعلم، عملية تتطلبها التي املهارات مجموعة

 والعملية، ومهارات الحياة  الرياضية واملهارات صال،واالت

 العالجية البرامج 9
السهام في معالجة وتذليل هذه الصعوبات، ويأخذ  األنشطة هالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم، ومن شأن هذ اينفذه أو أنشطة لاعمأ 

 مع ضرورة أن تنفذ مثل هذه األنشطة بإشراف املعلم وتوجيهه.بصورة أكثر مالءمة لهذه الفئة، من الطلبة،  هاشكل إعادة تدريس

 والبداع.فائقة تصل إلى االبتكار  أداء الطلبة الذين اتقنوا مادة الكتاب، وتسمح قدراتهم وإمكاناتهم بإيصالهم إلى مستويات  اينفذه أو أنشطة لاعمأ  اإلثرائية البرامج 10

 الختامي يميالتق 11
 التقييم وهو التعلم. لعملية نتيجة تحصل أن يفترض التي والعادات والقيم واملهارات املعارف من النهائية الحصيلة عن كشفها العملية يتم من خالل

 الدرجات. إعطاء بهدف الكبيرة الوحدات أو املقرر  نهاية في يجري  الذي

 داخل الصف أو خارجه.      لظهار املعرفة، واملهارات، واالتجاهات  بها املتعلم والنشاطات الصفية والالصفيه التي يقوم مجموعة من الجراءات مهمة األداء  12



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 للمالحظات واملقترحات واالستفسارات حول الدليل التنفيذي لسياسة التقييم يرجى التواصل عبر البريد اللكتروني اآلتي :  

mohammad.albalkhi@moe.gov.ae 

 


