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الـمقدمـــــــــــــة

ميثـــل التقويم الرتبوي

جـــزءا ال يتجزأ من عمليـــة التعلم ،فهـــو عنرص فاعل ومقوم أســـايس

مـــن مقومات العمليـــة التعليميـــة التعلمية ملا يوفره مـــن معلومات ومؤرشات يســـتفاد منهـــا لرصد فاعلية
تعلـــم الطلبـــة وتقويم أداء النظام التعليمي بشـــكل عـــام ،حيث يســـاعد املتعلم يف معرفة مـــدى تقدمه يف
التحصيـــل الـــدرايس ،ومدى متكنه من الكفايـــات واملهارات الالزمـــة بحيث يكون قادرا ً عـــى مواكبة متطلبات
الحياة العرصية ،وســـوق العمل،وتفعيـــل مبدأ " املتعلم محـــور العملية التعليمية التعلميـــة " وي ّعرف أولياء
األمور مبســـتوى اإلنجـــاز الذي يحققـــه أبناؤهم  ،ويـــزود املعلم مبعلومـــات مهمة حول تقـــدم تعلم الطلبة
وتحقيقهـــم األهداف /املعايـــر التعلمية أوال بـــأول  ،ومن جهة أخرى فـــإن املعلومات واملـــؤرشات اإلحصائية
املفيدة التـــي يوفرها نظام تقويم تعلـــم الطلبة ،تفيد واضعي السياســـات ومتخذي القـــرار يف تطوير العملية
التعليميـــة التعلمية وتجويدها.
إن التقويـــم املنشـــود والذي يتمتع بالصـــدق والثبات هو الذي يقود إىل تحســـن املامرســـات التعليميةيف كل
املســـتويات وينهض بتعليـــم الطلبة ،ويعد ركيزة أساســـية يف بناء نظام تربوي يتســـم بجـــودة عالية.
إن التخطيـــط الســـليم واإلعداد الجيـــد ألدوات التقويـــم املختلفة ،واالســـتفادة من املـــؤرشات والنتائج متكّن
املعلـــم من التأكـــد من مدى تحقـــق املخرجات واألهـــداف ،وهذا يســـاعد يف تخطيـــط التدريس بطريقة
تهدف إىل تحســـن الناتـــج التعلمي واالرتقاء بأداء الطلبـــة من خالل تنمية قدراتهم العقليـــة العليا ،وتزويدهم
مبجموعـــة مـــن الكفايات واملهـــارات ،وإبـــراز مواهبهـــم وإبداعاتهم  .وهذا من شـــأنه أن يســـهم يف تقويم
املنظومـــة التعليميـــة وتطويرها ،ومن ث َ َّم تجويـــد التعليم.
وقد بـــدأت الوزارة منذ العـــام الـــدرايس 1999 / 1998م بتطبيق نظـــام التقويم املســـتمر بنوعيه التكويني
والختامـــي يف صفـــوف الحلقة األوىل من التعليم األســـايس ،ويف العـــام الدرايس 2005/2004م تـــم تعميمه عىل
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جميع الصفوف ( .)12-1وهو نظام يتســـم بالتنوع واالســـتمرارية والشـــمول ،وتعـــدد أدوات التقويم ،مام يتيح
فرصة الحصول عىل نتائج متنوعة وشـــاملة تســـاعد يف عمليـــة التطوير واملعالجة.
ويف إطـــار مســـاعي وزارة الرتبية والتعليم املســـتمرة للميض قدما نحـــو تجويد التعليم بشـــكل عام وتجوبد
التقويم الرتبوي بشـــكل خـــاص ،فقد تم عقد اجتامعات وورش عمل خالل الفــــرة مـــن  17 -4إبريل 2018م
مبشـــاركة رشيحة واســـعة مـــن الفئـــات املعنية بتعليـــم وتعلم الطلبة ســـواء مـــن املختصني بديـــوان عام
الـــوزارة أو من املديريـــات التعليمية  ،وذلك مـــن أجل تفعيل الرشاكـــة لتطوير الوثيقة العامـــة لتقويم تعلم
الطلبـــة ،التي صدرت يف العـــام الدرايس 2013/2012م،واســـتمر العمل بها حتى العام الـــدرايس 2018/2017م،
كـــا تم خـــال هـــذه االجتامعات مناقشـــة وثائق تقويـــم تعلم الطلبـــة يف املـــواد الدراســـية وتطويرها مبا
يتواكب مع املســـتجدات يف تطويـــر املناهج التعليمية التي كان مـــن أبرزها ت ّبني الوزارة السالســـل العاملية يف
مـــاديت الرياضيات والعلـــوم توازيا مع املســـتجدات يف مجال تقويم تعلّـــم الطلبة عىل الســـاحة الرتبوية .وقد
خرجت هـــذه االجتامعات واللقاءات بتوصيات ســـاهمت يف تطوير هـــذه الوثيقة وآلية تطبيـــق أدواتها لدى
العاملـــن يف الحقل الرتبوي .
وأبـــرز ما تناولته هـــذه الوثيقة مفهوم التقويم املســـتمر وأدواتـــه ،واملوجهات األساســـية ،والدرجة الحرجة
وآليـــة التعامـــل معها ،وضوابـــط االنتقال واإلعادة .كـــا تضمنت ضوابط تقويـــم أداء طلبـــة الرتبية الخاصة،
وأنواع االختبارات.
وتـــأيت هـــذه الوثيقة كإطـــار مرجعي عام يحدد األســـس واملعايري لنظـــام تقويم تعلم الطلبـــة بجميع أدواته
املتنوعـــة يف الصفوف ( )12 -1يف املـــدارس الحكومية واملـــدارس الخاصة أحادية وثنائية اللغـــة( التي ال تطبق
نظـــام تقويم خاص بهـــا) .فهي املرجع األســـايس لجميع الفئـــات املعنية بتقويـــم تعلم الطلبـــة بالوزارة يف
الصفـــوف ( .)12-1وال شـــك أن ضـــان تحقيق أهدافها يســـتند عىل دقة مامرســـة تقويم تعلـــم الطلبة من
قبل جميـــع املعنيني يف املدرســـة واملوقف الصفي ويف جميـــع مراحل وأنـــواع التقويم املختلفة.
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ً
أول:

نظام تقويم تعلم الطلبة

يطبـــق يف الصفـــوف ( )4 -1تقويـــم أداء التالميـــذ وقياس مســـتوى تحصيلهم الـــدرايس وفق نظـــام التقويم
املســـتمر لعـــام درايس كامل ،ويف الصفـــوف ( )12 -5يطبـــق نظام الفصلني الدراســـيني بإيجاد متوســـط أداء
الطالـــب يف الفصلني الدراســـيني كنتيجة نهائية للعام الـــدرايس  ،حيث يتضمن كل فصـــل درايس امتحان نهاية
الفصـــل الـــدرايس  ،وأدوات التقويم املســـتمر األخرى التي تعد عىل مســـتوى املدرســـة .ويف مـــا ييل املفاهيم
املتعلقة بالتقويم املســـتمر:

 )1التقويم املستمر(:(Continuous Assessment
هـــو التقويـــم املنظم خالل مســـار عمليتـــي التعليم والتعلـــم ،والذي يهـــدف إىل تشـــخيص مواطن القوة
والضعـــف يف أداء املتعلمـــن واالرتقاء بأدائهم  ،وتفعيـــل “ مبدأ املتعلم محور العمليـــة التعليمية” ،والرتكيز
عـــى عملية التعلم من خالل تكامـــل املهارات واملعارف واملعلومـــات وتطبيقاتها املختلفـــة وتنمية القدرات
العقليـــة العليا للمتعلـــم وتزويده مبجموعة مـــن املهارات والكفايـــات  ،وتحديد الصعوبـــات التي يواجهها
أثنـــاء عملية التعلـــم ،واتخاذ مـــا يلزم من أســـاليب العالج ،ومســـاعدة املتعلـــم يف التعرف عـــى قدراته
وإمكاناتـــه وتنميتها واقرتاح ســـبل ووســـائل تحســـينها إىل أقىص حد ممكـــن ،ومن ث َم إصـــدار حكم واقعي
يحدد مســـتوى أداء الطالب يف نهايـــة كل صف درايس.
كـــا أن هذا النوع من التقويم يســـهم يف الكشـــف عـــن جوانب القـــوة والضعف يف الربنامـــج التعليمي
(املنهـــج ،طـــرق وأســـاليب التدريـــس و أداء املعلم ..،الخ) بغـــرض مراجعـــة مكوناته وتعديلـــه وتطويره.
ويتضمـــن التقويم املســـتمر نوعـــن يكمل أحدهـــا األخر هام:

أ) التقويم التكويني(البنايئ) (:)Formative Assessment
هـــو التقويـــم الذي يالزم عمليـــة التدريـــس اليومية  ،و يهـــدف إىل تزويد املعلـــم واملتعلـــم بنتائج األداء
باســـتمرار  ،وذلك لتحســـن العمليـــة التعليمية  ،أي أنه يســـتخدم لتعرف نواحي القـــوة والضعف  ،و مدى
تحقيـــق األهداف  ،واالســـتفادة من نتائـــج التقويم ومـــن التغذية الراجعـــة لكل من الطالـــب واملعلم يف

6

املديرية العامة للتقويم الرتبوي
سبتمرب 2018م

الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبةللصفوف ((12-1

تعديـــل املســـار نحو تحقيـــق هذه األهـــداف  ،وتطويـــر عمليـــة التعليم فهو جـــزء ال يتجزأ مـــن عملية
التدريـــس والتعلم مبا يوفره مـــن معلومات حول التحصيل الـــدرايس .كذلك فهو ميكّن الطلبة من املشـــاركة
يف تحديد املســـتويات واملحـــكات بغرض تطبيقها عـــى أعاملهم  ،وإصـــدار أحكام تتعلـــق بتحقيقهم لهذه
املحـــكات واملســـتويات وهو ما يســـمى بالتقويم الـــذايت( ،)Self Assessmentأو يف إصـــدار أحكام وتقويم
أعـــال زمالئهم يف الصف من خالل مامرســـة أســـلوب تقويـــم األقـــــران( .)peer - assessmentكام يطلق
عىل التقويـــم التكويني؛ " التقويم من أجـــل التعلـــم "(.)Assessment for learning
وإجرائيـــا ،فـــإن هذا النوع مـــن التقويـــم يتطلب أنشـــطة متعلقة مبهارات املـــادة وأهدافهـــا ،من أجل
التعرف عىل مســـتوى الطالـــب ،وإعطائـــه التغذية الراجعة املناســـبة ،بحيـــث يتم تعزيـــز جوانب القوة
لديـــه ،ومعالجة جوانـــب الضعف ،بالطريقة املناســـبة التـــي يراها املعلـــم يف إطار تطويـــر وتنويع طرق
التدريـــس ،وال يهدف إىل رصـــد الدرجة.

ب) التقويم الختامي(التجميعي) (:)Summative Assessment
هـــو التقويم الذي يهـــدف إىل قياس تعلـــم الطلبة أي إصـــدار حكم عىل مـــدى نجاح املتعلم يف اســـتيفاء
معايـــر التقويم لقياس أهـــداف  /مخرجـــات  /معايري التعلم بنهايـــة تدريس وحدة معينـــة أو مجموعة
دروس أو مخرجـــات تعلم محـــددة خالل الفصل الـــدرايس أو بنهايـــة الفصل الدرايس ويســـتخدم إلعطاء
الدرجـــة النهائية لقيـــاس األداء ولتوفري بيانـــات ومؤرشات التخـــاذ القرار لنقل املتعلم ملســـتوى جديد أو
للمرحلـــة التالية مـــن التعليـــم أو تخرجه من التعليـــم املدريس ،وبذلـــك تعترب صحة وموثوقيـــة التقويم
الختامـــي ذات أهمية قصـــوى فهو يصمم لتقديـــم الدليل للطالـــب وويل أمره وغريهم مـــن الرتبويني عن
املســـتوى التحصييل الحقيقـــي للطالب  ،تقدم هذه املؤرشات عـــى هيئة درجات أو رموز أو تقارير تشـــر
إىل مســـتوى جودة تعلّـــم الطالب .كام يــــطلق عىل هذا النـــوع من التقويم "تقويـــم التعلم"
( .) Assessment of learning
والتقويـــم الختامي يســـمح باســـتخدام أدوات تقويم متنوعـــة لقياس أهداف  /مخرجـــات  /معايري التعلم
املحـــددة وبذلك فهو يوفـــر معلومات ذات قيمة تشـــخيصية وبنائيـــة لتعلم الطالب.
وإجرائيـــا ،فـــإن هذا النوع مـــن التقويم يتطلب أنشـــطة تقوميية متعلقـــة مبهارات املـــادة وأهدافها ،من
أجل قيـــاس مدى التعلم ورصـــد درجة (مســـتوى) للطالب تعكس مســـتوى تحصيله الـــدرايس ملخرجات
التعلم  /أهـــداف /معايري املـــادة  ،وال يعاد تطبيقـــه إال بعذر مقبول.
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 )2مبادئ عامة يف التقويم املستمر:
ينبغي من جميع املعنيني يف الحقل الرتبوي ،أثناء تنفيذهم ومتابعتهم للتقويم املستمر ،مراعاة ما يأيت :
.1مامرســـة عملية التقويم بشـــكل مســـتمر أثناء التعلـــم اليومي ،والعمـــل عىل تطوير مســـار تعلم الطلبة
بنـــاء عىل ما يتم اكتشـــافه من جوانـــب القوة والضعـــف لديهم.
.2ربط عمليات التقويم مبخرجات  /أهداف  /معايري التعلم الخاصة بكل مادة دراسية.
.3توظيـــف أدوات التقويم املتنوعة واملحددة يف وثيقة تقويم تعلم الطلبة يف كل مادة دراســـية مبا يتناســـب
مع طبيعة كل مخرج /أهـــداف  /معيار /تعليمي.
.4مراعـــاة جوانـــب التعلم املختلفة لـــدى الطالـــب وتنمية فكـــره الناقد ،وقدراتـــه االبتكاريـــة ،ومهاراته
اإلبداعية.
.5االستفادة من اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املختلفة و املتعددة يف عمليات التقويم املختلفة.
.6تشـــجيع التقويـــم الذايت ،وذلـــك بإتاحـــة الفرصة للطالـــب تقويم بعـــض أعامله بنفســـه ،والحكم عىل
مســـتوى أدائه يف اكتســـابه ألهـــداف ومخرجـــات الدرس أو وحـــدة معينة.
.7مراعـــاة الفـــروق الفردية بـــن الطلبة  ،مـــع االهتـــام باملجيدين دراســـيا  ،وتطوير قدراتهـــم من خالل
أنشـــطة تســـاعدهم عىل اإلجادة و اإلبداع.
.8تقديم املســـاعدة املناســـبة للطلبة الذين مل يحققوا مســـتوى اإلنجاز املطلوب ،ممـــن يعانون من صعوبات
يف التعلـــم ،أو طلبة الرتبية الخاصة وفق معطيـــات كل حالة وظروفها.
.9تقديم التغذية الراجعة الفورية واملستمرة عىل أعامل الطالب ومشاركاته املتنوعة.
.10ارتباط التقويم بعمليتي التعليم والتعلم.
.11االهتـــام بتطبيـــق كل من التقويـــم التكويني (التقويـــم من أجل التعلـــم) والختامي (تقويـــم التعلم)
بشكل متوازن.
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.12تفعيـــل دور األرسة يف عمليات التوجيـــه واملتابعة ،وإرشاكها يف تنفيذ الربامـــج اإلثرائية والعالجية املقرتحة،
وتزويدهـــا باملخرجـــات أو األهداف أو املعايري التعلميـــة املطلوبة ،ومبعلومات دقيقة عن مـــدى تقدم أبنائها
وعن الصعوبـــات التي يواجهونها.

 )3أدوات التقويم املستمر:
أدوات التقويم املستمر التي يستعني بها املعلم يف عمليات تقويم تعلم الطلبة ما يأيت:
 -1األعـــال الشـــفوية ( : )Oral Worksويتـــم تطبيقها من خـــال مواقف تعليميـــة تعلمية مختلفة
للحصـــول عىل اســـتجابات شـــفوية من الطلبـــة حول قضيـــة أو موضوع ما ،وعـــادة ما يتم بـــن طرفني أو
أكرث( بـــن املعلم والطالب أو بـــن مجموعة من الطلبة أو بـــن الطالب وزميله) ،و تتضمـــن الحوار والعرض
الشفوى.
 -2املـــروع(: )Projectاملرشوع هـــو أداة تقويم تعتمد عىل العمل اإلجرايئ املهاري واالســـتقصاء للوصول
إىل نتائج أو تفســـرات علميـــة ،يقوم فيه الطالـــب أو مجموعة من الطلبة بدراســـة ظاهرة أو مشـــكلة ما،
بحيـــث يجمعـــون حولهـــا املعلومات من مصـــادر مختلفة للتوصـــل إىل النتائـــج والخروج بفكـــرة ،أو حل
مقـــرح ،أو خطة محـــددة ،أو توصيات معينة.
يطبـــق املـــروع يف الصفوف ( )12-1حســـب طبيعة كل مـــادة دراســـية ومخرجاتها /معايريهـــا التعلمية،
وفـــق التفصيل املوضـــح يف وثيقة تقويـــم تعلم الطلبة لـــكل مادة دراســـية .وعىل املعلم طـــرح مجموعة
مـــن األســـئلة عىل الطالـــب ذات صلة باملرشوع الـــذي يقدمه ليتأكد مـــن درايته مبحتـــوى املرشوع ومدى
اســـتيعابه للمعارف واملهارات واملضمون العلمي للمـــروع ،وبأنه من عمله وإنتاجـــه .ويتم تقويم املرشوع
حســـب املعايري واآللية املضمنـــة يف وثائق تقويـــم تعلم الطلبة يف املواد الدراســـية.
 -3التقريـــر( : )Reportويقصد بـــه النص املكتوب الذي يعـــده الطالب يف حدود الصفحـــة أو الصفحتني
ليصـــف فيه الطالب شـــيئاً شـــاهده أو مكانـــاً زاره أو تجربـــة عملية قام بهـــا أو يلخص موضوعـــاً قرأه أو
يعـــرض رأياً يف مســـألة درســـها ونحو ذلك ،وميكن للطالب اإلشـــارة إىل املصـــادر التي رجـــع إليها فيام كتب
إن وجـــدت .وعـــى املعلم طـــرح مجموعة من األســـئلة عـــى الطالب ذات صلـــة بالتقرير الـــذي يقدمه،
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ليتأكـــد من درايته مبحتوى التقرير ومدى اســـتيعابه للمعـــارف واملهارات واملضمون العلمـــي للتقرير ،وبأنه
من عملـــه وإنتاجه .ويتـــم تقييم التقرير حســـب املعايـــر واآللية املضمنـــة يف وثائق تقويـــم تعلم املواد
الدراسية.
 -4األســـئلة القصرية ( :)Quizzesأداة تقويم تستخدم أثناء الحصة الدراســـية للتأكد من اكتساب الطالب
للمعلومات واملعارف واملهارات ،وتكون يف حدود الســـؤال أو الســـؤالني،بحيث تقيـــس مخرجا تعليميا محددا
ويجيـــب عنها الطالـــب كتابياً وال يزيد زمـــن تنفيذها عن 10دقائـــق .ويتم تزويد الطلبـــة بالتغذية الراجعة
الفورية عن مســـتوى أدائه فيها.
 -5االختبـــارات القصـــرة ( :)Short Testsأداة تقويـــم يتم إعدادهـــا من قبل املعلم لتقويم مســـتوى
الطلبـــة يف نهايـــة درس أو مجموعة من الدروس أو وحدة دراســـية وتتطلب مواصفات عامـــة ،يعدها املعلم.
بحيـــث ال تتجاوز مدتها ( )20دقيقـــة كحد أقىص يف الصفوف (ٍ ،)9 - 3
وبحد أقـــى ( )30دقيقة يف الصفوف
(، )12 - 10ويتـــم تزويد الطلبـــة بالتغذية الراجعـــة الفورية عن االختبار.
 -6االمتحانـــات ( :)Examinationsأداة تقويـــم ختامية يتم تطبيقها يف نهايـــة كل فصل درايس وتتطلب
مواصفـــات تفصيلية ،يتـــم بناؤها مركزيا اســـتنادا عىل مخرجات أو أهـــداف أو معايري املنهج و مســـتويات
التعلم مقرونة باألوزان النســـبية لكل مســـتوى و نوع األســـئلة وعددهـــا و عدد الجزئيات وعـــدد املفردات.
 -7الواجبـــات املنزلية ( :)Homeworksهـــي تعيينات ممنهجة ومخطط لها وموجهـــة لتحقيق أهداف
ومخرجـــات معينة من املقرر الـــدرايس  ،يحددها املعلم ويكلـــف الطالب بأدائها يف املنـــزل  ،عىل أن يراعي
املعلـــم الفروق الفرديـــة للطلبة و مناســـبتها لكل طالب ،وأن يتـــم تصحيحها بدقـــة ،وتعريف كل طالب
بأخطائه أوال بأول.
وتقيـــم الواجبـــات املنزلية يف الصفـــوف(  )10 -1تقوميا تكوينيًـــا وختاميًا ،عدا مواد املهـــارات الفردية فتقيّم
حســـب طبيعة كل مادة دراســـية ،ويف الصفني ( )12 -11تق ّيـــم تكوينيا فقط.
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 -8األداء العمـــي ( :)Practical Performanceوهـــو كل مـــا يؤديه الطالب عمليـــاً لتقويم املهارات
العملية ،ويشـــمل:
األنشـــطة العمليـــة :يقوم بها الطالـــب بالتعاون مـــع معلمه وزمالئه خـــال الحصة الدراســـية لتنمية
املهـــارات العملية املتضمنـــة يف املخرجات أو األهداف التعلمية( ،مثال :األنشـــطة األدائيـــة املصاحبة للدرس،
وإإلنتـــاج الفنـــي ،وأداء التجـــارب العملية وما يرتبـــط بها من مشـــاركة الطالب وتوظيفه الكـــراس العميل
لتدوين املالحظـــات ،وغري ذلك).
االختبار العميل :أداة تهدف إىل قياس مهارة األداء العلمي لدى الطالب.
 -9املالحظـــة (  :)Observationهي عملية متابعة وتســـجيل تقدم تعلم الطلبـــة بصورة منتظمة بغرض
اتخـــاذ قرار تعليمـــي ،وتتزامـــن املالحظة مع عمليـــة التدريس اليوميـــة بهدف جمع الرباهـــن واألدلة عن
اإلنجـــازات التـــي يحققها الطالب ،وهي تســـاعد املعلم عىل اتخـــاذ القرارات لتحقيـــق تعلم أفضل.
إن اســـتخدام املعلم ألداة املالحظة يجـــب أن يكون منظّام ومخططا له ،فهي ليســـت مجـــ ّرد االنطباع العام
والرأي الشـــخيص للمعلـــم يف الطالب ،بل يجـــب أن تكون ممنهجـــة ومقصودة ودقيقـــة وموجهة وعميقة
تهـــدف للوصـــول إىل معرفة وفهم ما يتـــم مالحظته.

املديرية العامة للتقويم الرتبوي
سبتمرب 2018م

11

الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبةللصفوف ((12-1

ثان ًيا:

ملف أعامل الطالب )(Portfolio

هـــو ملـــف وثائقي يتـــم فيه حفظ منـــاذج من األنشـــطة الصفيـــة وأعامل الطالـــب املتنوعـــة ،التي تم
تقييمهـــا مـــن قبل املعلم التي تشـــر إىل مســـتوى أدائه وتوضح مدى اكتســـابه للمخرجـــات أو أهداف أو
معايـــر التعلم  ،ويحفـــظ هذا امللف يف أي مكان مناســـب يف املدرســـة مع تحديد ملف واحـــد لكل طالب
يف جميـــع املواد الدراســـية ،ويعتـــر هذا امللف مرجعـــا للمعلم وملدير املدرســـة ولويل األمـــر ،ولغريهم من
املتابعني ملســـتوى الطالـــب وبيان مـــدى تقدم تعلمه ،مـــع رضورة اطـــاع وىل األمر عىل هـــذا امللف مرة
واحدة عىل األقل شـــهريا.
ويشكل ملف أعامل الطالب مصدرا ً مهامً لجميع الفئات املعنية به ،حيث يستفيد الطلبة منه يف:
تنمية مهارة تنظيم األعامل.
تنمية مهارات التعلم والتقويم الذايت.
ويستفيد املتابعون واملعنيون الرتبويون من ملف أعامل الطالب يف:
متابعة مدى تقدم املستوى التحصييل للطالب.
تنظيم عملية تقويم تعلم الطلبة.
دراســـة العالقـــة بـــن أدوات تقويم تعلـــم الطلبة املختلفـــة ،ويوضـــح نوعية األنشـــطة واألعامل التي
يقدمها املعلـــم للطالب.
يعطي أدلة عىل اإلنجاز الفعيل للطالب ،ويساعد عىل اكتشاف قدرات الطلبة.
مصدر مهم للجان الفحص والتدقيق ( املستمر والنهايئ) من حيث توفري األدلة املطلوبة.
يعطي املدرسة مؤرشا عىل مستوى التحصيل لطلبتها.
تفعيل دور أولياء األمور يف التواصل مع املدرسة.
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ويستفيد ويل األمر من ملف أعامل الطالب يف:
الحصول عىل األدلة املادية عن مستوى إنجاز ابنه  /ابنته يف مختلف املواد.
التواصل مع املدرسة وإتاحة الفرصة له إلبداء مالحظاته.
التعرف عىل احتياجات ابنه/ابنته وكيفية تقديم الدعم املناسب له.

ثالثًا:

توزيع الدرجات يف الصفوف ()12-1

يتـــم تقويم الطلبة تقوميـــاً ختاميـــاً يف الصفـــوف ( )12 -1وفق آليات التقويم املســـتمر بأدواتـــه املتنوعة
املفصلـــة يف وثائـــق تقويم تعلم الطلبـــة بكل مادة دراســـية ،ووفق املحـــددات العامـــة املوضحة يف هذه
الوثيقـــة لكل صف درايس التي تحدد الوزن النســـبي للدرجـــات املخصصة المتحانات نهايـــة الفصل الدرايس
والوزن النســـبي للدرجـــات املخصصة لبقيـــة أدوات التقويـــم التي يتـــم إعدادها من قبـــل املعلمني وفق
معايـــر ومحددات واشـــراطات معينة تم رشحها وتفصيلها يف وثائق تقويم التعلم للمواد الدراســـية حســـب
طبيعة ومتطلبات كل مادة دراســـية.
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والجدول اآليت يوضح توزيع الدرجات عىل هذه الصفوف :
توزيع أدوات التقويم املستمر

الصف
الدرايس

املواد الدراسية

2-1

جميع املواد الدراسية

ال يوجد

الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية،
اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم،
الدراسات االجتامعية.

ال يوجد

4-3

14

امتحان نهاية أدوات التقويم األخرى
الفصل الدرايس )تقويم املعلم(

املهارات الحياتية ،الفنون التشكيلية
الرياضة املدرسية ،املهارات املوسيقية،
تقنية املعلومات.

ال يوجد

9-5

الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة
اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،
الدراسات االجتامعية

%40

10

الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة
اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،
الدراسات االجتامعية.

%60

10-5

املهارات الحياتية ،الفنون التشكيلية،
الرياضة املدرسية ،املهارات املوسيقية،
تقنية املعلومات.

ال يوجد

املديرية العامة للتقويم الرتبوي
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إعداد
االمتحان

%100

-

%100
(متضمنة%30
لالختبارات القصرية ،
 %70أدوات أخرى)

-

%100

%60

-

املديريات
التعليمية
باملحافظات

%40

املديريات
التعليمية
باملحافظات

%100
(متضمنة%20
لالختبارات القصرية ،
 %80أدوات أخرى)

-
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تابع :جدول توزيع الدرجات :
الصف
الدرايس

11

12

توزيع أدوات التقويم املستمر
املواد الدراسية

امتحان نهاية أدوات التقويم األخرى
)تقويم املعلم(
الفصل الدرايس

الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية،
مواد اللغة اإلنجليزية  ،الرياضيات
التطبيقية ،الرياضيات البحتة ،
الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء  ،العلوم
والتقانة ،الدراسات االجتامعية (هذا
وطني) ،الجغرافيا االقتصادية ،التاريخ
(الحضارة اإلسالمية).

%60

%40

إعداد
االمتحان

املديريات
التعليمية
باملحافظات

الفنون التشكيلية  ،الرياضة املدرسية،
املهارات املوسيقية  ،تقنية املعلومات.

%30

%70

املديريات
التعليمية
باملحافظات

اللغة األملانية ،اللغة الفرنسية.

%40

%60

املديرية العامة
للتقويم الرتبوي

تقنية املعلومات لطلبة الرتبية الخاصة
( ذوي اإلعاقة السمعية).

ال يوجد

%100

-

الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ،مواد
اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات التطبيقية،
الرياضيات البحتة ،الفيزياء ،الكيمياء،
األحياء ،العلوم والبيئة ،الدراسات
االجتامعية (هذا وطني) ،الجغرافيا
والتقنيات الحديثة ،التاريخ (العامل من
حويل).

%70

%30
املديرية العامة
للتقويم الرتبوي

الفنون التشكيلية  ،الرياضة املدرسية،
املهارات املوسيقية.

%30

%70

اللغة األملانية ،اللغة الفرنسية.

%40

%60

تقنية املعلومات لطلبة الرتبية الخاصة
( ذوي اإلعاقة السمعية).

ال يوجد

%100

-
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راب ًعا:

مستويات أداء الطلبة
يُحدد مســـتوى أداء الطالب يف بطاقات تقرير األداء يف الصفوف ( )12 – 1يف كل مادة دراســـية ،دون اإلشـــارة
إىل املجمـــوع الكيل والنســـبة العامة .حيث يتم تحديد مســـتوى الطالب يف الصفـــوف عىل النحو اآليت :

16

نطاق الدرجات

الحروف الدالة عىل مستوى األداء

وصف املستوى

%100 - %90

أ

ممتاز

%89 - %80

ب

جيد جدا

%79 - %65

ج

جيد

%64 - %50

د

مقبول

 %49أو أقل

ه

يحتاج إىل مساعدة
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خامسا:
ً

تقارير األداء والشهادات

يتم رصد مستوى أداء الطالب بصفة مستمرة عىل مدار العام الدرايس ،وذلك عىل النحو اآليت:

الصفوف

4-1

12-5

التقرير
 تقرير وصفى أول يف منتصف الفصل الدرايس األول. تقرير وصفى ثان يف نهاية الفصل الدرايس األول. تقرير وصفى ثالث يف منتصف الفصل الدرايس الثاين.مالحظة :بالنســـبة إىل مواد املهـــارات الفردية واملهارات الحياتيـــة وتقنية املعلومات يتم
إعداد تقرير وصفـــي واحد فقط يف نهاية الفصـــل الدرايس األول
 -تقرير ختامي لجميع املواد الدراسية مبستوى أداء التلميذ يف نهاية العام الدرايس.

 تقرير وصفى أول يف منتصف الفصل الدرايس األول. تقرير مبستوى أداء الطالب يف نهاية الفصل الدرايس األول. تقرير وصفى ثان يف منتصف الفصل الدرايس الثاين. تقرير ختامي لجميع املواد الدراسية مبستوى أداء الطالب يف نهاية العام الدرايس.مالحظة :بالنســـبة إىل مواد املهـــارات الفردية واملهارات الحياتيـــة وتقنية املعلومات يتم
إعداد تقرير وصفـــي واحد فقط يف منتصف الفصـــل الدرايس األول.
 مينح الناجحون يف الصف العارش األسايس شهادة (الدراسة العامة للتعليم األسايس). -مينح الناجحون يف الصف الثاين عرش مؤهل "دبلوم التعليم العام" وما يف مستواه.

املديرية العامة للتقويم الرتبوي
سبتمرب 2018م

17

الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبةللصفوف ((12-1

سادسا:
ً

موجهات أساسية

فيـــا ييل مجموعـــة من املوجهـــات التي يجب عـــى جميع املعنيـــن و القامئني عـــى تقويم تعلـــم الطلبة
إدراكها و معرفتها من أجـــــل التطبيق و املامرســـة الســـليمة لتقويم تعلم الطلبة يف املـــــواد الدراسية املختلفة:
 .1تنبثـــق وثائق تقويـــم تعلم الطلبـــة يف املواد الدراســـية من األســـس و الضوابط و املحددات الرئيســـية
املعتمـــدة يف هـــذه الوثيقة و مبا يتناســـب مع مخرجـــات وأهداف كل مادة دراســـية.
 .2تــــطبق االختبـارات الــــقصرية يف الصــــفوف (  )5 – 3بحيث ال تقل عن اختبارين وال تــــزيد عن أربـعة
اختبــــارات خالل العام الدرايس( .علــــا بأن مواد املهارات الفردية واملهـارات الحيـــــاتية وتقنية املـعلومات
يف الصــــفوف( )4 - 3ال يوجد بهـــا اختبارات قصرية).
مالحظـــة :يف مـــواد املهارات الفرديـــة واملهـــارات الحياتية وتقنية املعلومـــات( )12-5يتم إعـــداد اختبار أو
اختباريـــن قصريين وفـــق ما تحدده وثيقـــة تقويم تعلـــم الطلبة يف املادة الدراســـية.
 .3تــــطبق االختبــــارات الــــقصرية يف الصــــفوف (  )12 – 5بحيث ال تقل عن اختبارين وال تـزيد عن أربـعة
اختبــــارات يف الفصل الدرايس الواحد.
 .4يحـــدد املعلمون يف املواد الدراســـية املختلفة موعدا ً إلنجـــاز الطلبة أعاملهم التقومييـــة املكلفني بها مثل:
املشـــاريع والتقاريـــر وغري ها من األعامل و تســـليمها يف موعدها املحدد ســـلفاً لتقوميهـــا و إعطاء الدرجات
عليها .
 .5يتـــم تقويـــم تعلم التالميـــذ يف الصفوف (  ) 4 – 1بصفة مســـتمرة عـــى مدار العام الـــدرايس .عىل أن
يرســـل إىل ويل األمر ثالثـــة تقارير وصفيـــة ،وتقرير رابع مبســـتوى أداء التالميـــذ يف نهاية العـــام الدرايس ،
ويعـــر عـــن إنجاز التلميـــذ يف بطاقة تقريـــر األداء يف نهاية العام الـــدرايس بالدرجة فقط عىل مســـتوى كل
عنـــر ،وبالدرجة والرمز عىل املســـتوى العـــام للامدة.
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 .6يُعـــد للطالـــب يف الصفـــوف (  ) 12 – 5تقريران وصفيـــان يف منتصف الفصل الـــدرايس األول ومنتصف
الفصـــل الـــدرايس الثاين ،وتقرير مبســـتوى أداء الطالب يف نهايـــة الفصل الدرايس األول  ،عـــى أن يتم تحديد
مســـتوى أداء الطالب فيه بالدرجة والرمز .ويعــــر عن إنجــــاز الطالب يف بطاقة تقــــرير األداء يف نهاية العام
الـــدرايس بالدرجة والرمز ،وذلك عىل املســـتوى العـــام للامدة.
 .7يحـــدد إنجـــاز الطالـــب يف الصفـــوف (  ) 12 – 5يف نهاية كل فصل درايس بحســـاب درجاتـــه يف أدوات
التقويـــم املختلفة ،ويحـــدد إنجـــازه يف نهاية العام الدرايس بحســـاب متوســـط درجاته يف الفصلني الدراســـيني.
 .8تكـــون النهاية الصغـــرى ( 50درجـــة) والنهاية الكربى ( 100درجـــة) لجميع املواد الدراســـية يف الصفوف
( .) 12 – 1
 .9وضـــع الخطـــط العالجية املناســـبة للطلبـــة الذين ال يحققـــون مســـتوى األداء املطلوب يف دراســـتهم
خـــال العام الـــدرايس عـــى أن تكون هـــذه الخطـــط مرتبطة مبخرجـــات تعلـــم املادة .
.10متابعة الخطـــط العالجية املوضوعة للطلبة املنتقلـــن من الصف الرابع ووضع خطـــة لتنفيذها ومتابعتها
من قبل معلمـــي الحلقة الثانية.
 .11تقـــوم املدارس مبتابعة مســـتويات تعلم الطلبة وتنفيـــذ الخطط العالجية واإلثرائية التـــي يقوم بإعدادها
املعلمـــون لطلبتهم بجميع الصفوف الدراســـية وعىل املرشفـــن الرتبويني القيام مبتابعة تلـــك الخطط وتقديم
الدعم املطلـــوب للمدارس ،مع التأكيـــد عىل أهمية التواصل مـــع أولياء أمور الطلبة وإخطارهم مبســـتويات
أداء أبنائهـــم يف جميع املواد الدراســـية والخطط العالجيـــة أو اإلثرائية املوضوعة لهم.
 .12تقـــوم املدرســـة بإبالغ الطالـــب بالدرجة الحاصـــل عليها يف أدوات التقويم املســـتمر ،قبـــل الدخول إىل
االمتحان النهايئ.
 .13تقوم املدرســـة بإبـــاغ الطلبة الحاصلني عىل دور ثـــانٍ وأولياء أمورهم قبل موعد أداء االمتحان بأســـبوع
عىل األقل برســـالة رســـمية موضح فيها موعـــد االمتحـــان بالتاريخ واليوم والســـاعة ،ومحـــدد فيها الفصل
الـــدرايس الذي ســـيمتحن فيه الطالب.
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ساب ًعا:

الدرجة الحرجة و آلية التعامل معها

يتنـــاول هـــذا البنـــد آلية التعامل مـــع الدرجـــة الحرجة الحاصـــل عليها الطالـــب يف نتيجة نهايـــة الفصل
الـــدرايس والنتيجـــة النهائيـــة (الدور األول و الثـــاين) للصفـــوف ( )11 - 5وفق إالجراءات اإلداريـــة و الفنية
ملعالجة الدرجـــة الحرجة.
ويقصـــد بالدرجـــة الحرجة  :هـــي الدرجة التـــي تقل عـــن النهاية الصغـــرى للامدة الدراســـية بدرجة
أو درجتـــن أو ثـــاث درجات أي حصـــول الطالب عـــى  49أو  48أو  47درجة يف املادة الدراســـية يف نتيجة
الفصـــل الـــدرايس األول ،أو هي الدرجـــة التي تقل عن النهايـــة الصغرى للامدة الدراســـية بدرجة أو درجتني
يف النتيجـــة النهائية للطالب ( متوســـط الفصلني الدراســـيني ) للدور األول  /الثـــاين ؛ أي حصول الطالب عىل
 49أو  48درجة يف املادة الدراســـية .
وفيـــا يـــي توضيح لبعض املصطلحات التي ســـيتم اإلشـــارة إليها يف اإلجـــراءات اإلداريـــة و الفنية ملعالجة
الدرجة الحرجة :
 درجة امتحان نهاية الفصل الدرايس :الدرجة الحاصل عليها الطالب يف دفرت االمتحان. درجـــة أدوات التقويـــم التحريريـــة :الدرجة الحاصـــل عليها الطالـــب يف أدوات التقويم املســـتمرالتحريريـــة ( ذات الدليـــل املـــادي )  ،وهي األســـئلة القصرية  ،واملـــروع  ،والتقريـــر  ،واالختبارات
القصـــرة  ،والواجبـــات املنزليـــة ،واألداء العمـــي ( .ال تشـــمل األعامل الشـــفوية  ،واملالحظة).
 أعـــال الطالب :هي درجـــة الطالب يف أدوات التقويم املســـتمر التحريرية ،ودرجـــة الطالب يف دفرتاالمتحان.
 -النتيجة النهائية :هي متوسط الفصلني الدراسيني للامدة الدراسية يف الدور األول  /الثاين.
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اإلجراءات اإلدارية والفنية ملعالجة الدرجة الحرجة:
 تســـتخرج لجنة إدارة االمتحانات باملدرســـة حـــاالت الدرجة الحرجـــة يف املواد الدراســـية قبل اعتامدالنتيجـــة للتأكد مـــن أحقية الطالـــب لهذه الدرجـــة ،وال يعتد بأي إجـــراء بعد اعتـــاد النتيجة .
 تُ ِعد لجنة إدارة االمتحانات باملدرســـة كشـــفا بحـــاالت الدرجة الحرجة ،يتضمن اســـم الطالب ،واملادة ،والدرجـــة األوليـــة الحاصل عليها ( الدرجة الحرجـــة ) ،والدرجة املحتاج إليهـــا ،والدرجة الحاصل عليها
الطالب بعد مراجعـــة أعامل الطالب.
اسم الطالب املادة

الدرجة األولية الحاصل
عليها الطالب

الدرجة املحتاج
إليها الطالب

الدرجة الحاصل عليها الطالب
بعد مراجعة أعامل الطالب

 تراجـــع أعـــال الطالب مـــن ِقبل املعلـــم األول وبالتنســـيق مع معلم املـــادة للتأكد من اســـتحقاقأول ،ومن ث َـــم أدوات التقويم
الطالـــب للدرجة من عدمـــه ،وذلك بإعادة تصحيـــح الورقة االمتحانيـــة ً
املســـتمر التحريريـــة إذا تطلب األمر.
 إذا مل يستحق الطالب درجات إضافية تبقى الدرجة كام هي دون ترفيع. إذا استحق الطالب درجات إضافية تع ّدل الدرجة يف األداة التي حصل فيها عىل درجة إضافية،وت ُشـــطب الدرجة الســـابقة ،ويوقـــع عىل التعديـــل املعلم األول ومعلـــم املادة ،ثم تعتمـــد من رئيس
لجنـــة إدارة االمتحانات باملدرســـة ،وفقـــاً آللية التعامـــل مع الدرجة الحرجة املشـــار إليهـــا يف البنود
اآلتية (أولً  ،ثان ًيـــا ،ثالثًا).

ً
أول :آلية التعامل مع الدرجة الحرجة يف الفصل الدرايس األول :
 تكـــون معالجـــة الدرجة الحرجـــة للحاالت املحتاجـــة إىل درجـــة أو درجتني أو ثـــاث درجات لحصولالطالـــب عىل النهايـــة الصغرى للامدة الدراســـية .
 تعتمـــد أي درجة يحصـــل عليها الطالب عند مراجعة أعـــال الطالب وفقا لإلجـــراءات اإلدارية والفنيةلدراســـة الدرجات الحرجة يف البند ثان ًيا.
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والجدول اآليت يوضح أمثلة ملعالجة حاالت الدرجة الحرجة:
أمثلة معالجة حاالت الدرجة الحرجة يف الفصل الدرايس األول
الحالة

إجراءات معالجة الحالة

حصـــل الطالـــب يف نتيجة الفصـــل عىل  47درجـــة يف مادة ما واســـتخرجت أعامله
الحالة
للمراجعة ،فاســـتحق  3درجـــات يف امتحان نهايـــة الفصل الـــدرايس ،وبذلك تكون
األوىل
درجـــة أعامل الطالـــب  50درجة.
حصـــل الطالـــب يف نتيجة الفصـــل عىل  47درجـــة يف مادة ما واســـتخرجت أعامله
الحالة للمراجعـــة ،فاســـتحق درجتني يف امتحان نهايـــة الفصل الـــدرايس ،وروجعت أدوات
الثانية التقويـــم املســـتمر التحريرية؛ فاســـتحق درجـــة ُينح  3درجـــات  ،وبذلك تكون
درجـــة أعامل الطالـــب  50درجة.
حصـــل الطالـــب يف نتيجة الفصـــل عىل  47درجـــة يف مادة ما واســـتخرجت أعامله
الحالة
للمراجعة ،فاســـتحق  4درجات يف امتحـــان نهاية الفصل الـــدرايسُ ،ينح  4درجات
الثالثة
 ،وبذلك تكـــون درجة أعامل الطالـــب  51درجة.
حصـــل الطالـــب يف نتيجة الفصـــل عىل  47درجـــة يف مادة ما واســـتخرجت أعامله
الحالة للمراجعة ،فاســـتحق درجـــة يف امتحان نهايـــة الفصل الـــدرايس  ،وروجعت أدوات
الرابعة التقويم املســـتمر التحريرية ؛ فاســـتحق درجة وعليه ُينح درجتـــان  ،وبذلك تكون
درجة أعامل الطالـــب  49درجة.
حصـــل الطالـــب يف نتيجة الفصـــل عىل  49درجـــة يف مادة ما واســـتخرجت أعامله
الحالة
للمراجعـــة ،فاســـتحق درجة يف امتحان نهايـــة الفصل الدرايس ،وبذلـــك تكون درجة
الخامسة
أعامل الطالـــب  50درجة.

ثان ًيا :آلية التعامل مع الدرجة الحرجة يف الدور األول ( النتيجة النهائية) :
 تكون معالجـــة الدرجة الحرجة للحاالت الحاصلة عىل  48درجة يف متوســـط الفصلني الدراســـيني للامدةالدراســـية يف الفصـــل الثاين .وتكـــون املعالجة بـ  4درجـــات لحصـــول الطالب عىل النهايـــة الصغرى يف
النتيجـــة النهائية ( متوســـط الفصلني الدراســـيني) .وتضـــاف يف األداة التي حصل فيها عـــى درجة إضافية.
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ويف الجـــدول اآليت توصيف لحاالت الدرجة الحرجـــة يف الدور األول (النتيجة النهائية(متوســـط الفصلني
الدراسيني)):
توصيف لحاالت الدرجة الحرجة يف الدور األول( النتيجة النهائية( متوسط الفصلني الدراسيني))
الحالة

وصف الحالة

حصل الطالـــب يف نتيجة العام الدرايس(متوســـط الفصلني) عـــى  47درجة يف مادة
الحالة ما .
األوىل ال تدخل هـــذه الحالة ضمـــن الدرجة الحرجة حيـــث إنه يحتـــاج إىل  6درجات يف
أعامل الفصل الـــدرايس الثاين .
حصـــل الطالب يف نتيجة العـــام الدرايس ( متوســـط الفصلني ) عـــى  48درجة يف
مادة ما
الحالة
هـــذه الحالة تعد درجة حرجـــة حيث إنه يحتـــاج إىل  4درجـــات يف أعامل الفصل
الثانية
الـــدرايس الثاين .تراجع أعـــال الفصل الدرايس الثـــاين وتضاف لـــه الدرجة الحاصل
عليها إن وجدت.
حصـــل الطالب يف نتيجة العـــام الدرايس ( متوســـط الفصلني ) عـــى  49درجة يف
الحالة مادة ما
الثالثة هـــذه الحالة تعـــد درجة حرجة حيـــث إنه يحتـــاج إىل درجتني يف أعـــال الفصل
الـــدرايس الثاين ،وتضاف لـــه الدرجة يف أعـــال الفصل الـــدرايس الثاين.
 ت ُعتمـــد الدرجـــة التي تؤدي إىل نجـــاح الطالب فقـــط يف النتيجة العامـــة للامدة ( متوســـط الفصلنيالدراســـيني ) عنـــد مراجعة أعامل الطالـــب وفقا لإلجـــراءات اإلدارية والفنية ملعالجـــة الدرجة الحرجة ؛
يف البند(ثان ًيا).

ثالثًا :آلية التعامل مع الدرجة الحرجة يف الدور الثاين :
تكـــون معالجة الدرجة الحرجـــة للحاالت الحاصلة عىل  48درجةيف متوســـط الفصلني الدراســـيني للامدة
الدراســـية يف الـــدور الثاين  .وتكـــون املعالجة بـ  4درجـــات ،وتضاف لـــه يف النتيجة النهائية ( متوســـط
الفصلني الدراسيني).
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و يتم معالجة الدور الثاين من خالل دفرت االمتحان فقط ،ويكون كاآليت:
الطالب الذي عليه دور ثانٍ يف الفصلني الدراسيني.الطالب الذي عليه دور ثانٍ يف فصل واحد ،تتم املعالجة يف الفصل الذي تقدم فيه.والجدول اآليت يوضح أمثلة لحاالت الدرجة الحرجة يف الدور الثاين:
توصيف لحاالت الدرجة الحرجة يف الدور الثاين
الحالة

وصف الحالة

حصـــل الطالـــب يف نتيجة الدور الثاين ( متوســـط الفصلني ) عـــى  47درجة يف مادة
الحالة ما .
األوىل ال تدخل هـــذه الحالة ضمـــن الدرجة الحرجة حيـــث أنه يحتـــاج إىل  6درجات يف
متوسط الفصلني.
حصـــل الطالـــب يف نتيجة الـــدور الثاين ( متوســـط الفصلني ) عـــى (  ) 48درجة يف
مادة ما وكانـــت نتيجته يف الفصل الـــدرايس األول (  ) 28درجـــة ونتيجته يف الفصل
الحالة الـــدرايس الثـــاين (  ) 68درجـــة  .هـــذه الحالة ضمـــن الدرجة الحرجـــة حيث إنه
الثانية
يحتـــاج إىل (  ) 4درجـــات .تراجع دفرت االمتحـــان للامدة يف الدور الثـــاين  ،وتضاف
له الدرجـــة إن وجدت.
حصـــل الطالـــب يف نتيجة العام الـــدرايس ( متوســـط الفصلني ) عـــى  49درجة يف
مادة ما.
الحالة هـــذه الحالـــة تعد درجة حرجـــة حيث إنه يحتـــاج إىل درجتـــن يف الفصل الدرايس
الثالثة
الـــذي تقدم المتحانـــه .تضاف له الدرجـــة يف دفرت االمتحان يف الفصـــل الذي تقدم
فيه .
 تعتمـــد الدرجة التي تـــؤدي إىل نجاح الطالب فقط يف النتيجة النهائية للامدة ( متوســـط الفصــــــــلنيالدراســـيني ) عنـــد مراجعة دفرت االمتحـــان وفقا لإلجـــراءات اإلدارية والفنية ملعالجـــة الدرجة الحرجة
يف ثان ًيا.
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ثام ًنا:

ضوابط االنتقال واإلعادة
الصفوف ( : ) 4 - 1
ينقـــل التلميذ إىل الصـــف األعىل مع وضع الخطـــط العالجية املناســـبة للذين ال يحققون مســـتوى األداء
املطلوب يف دراســـتهم خـــال العام الدرايس ،عىل أن تكـــون هذه الخطط مرتبطة مبخرجـــات التعلم للامدة
ويتـــم تنفيذها خالل الحصة الدراســـية باالشـــراك مع معلمـــة معالجة صعوبات التعلـــم عند الحاجة.

الصفوف ( : ) 10 - 5
 -1يشـــرط النتقـــال الطالب إىل الصـــف األعىل حصوله عىل املســـتوى(د) كحـــد أدىن يف املـــواد (الرتبية
اإلســـامية ،اللغة العربيـــة ،اللغة اإلنجليزيـــة  ،الرياضيـــات ،العلوم ،الدراســـات االجتامعية) .
 -2إذا حصـــل الطالب عىل املســـتوى ( ه ) يف نتيجة متوســـط الفصلني الدراســـيني يف ثالث مواد دراســـية
أو أقـــل يف املـــواد (الرتبية اإلســـامية ،اللغة العربيـــة ،اللغة االنجليزيـــة  ،الرياضيات ،العلوم ،الدراســـات
االجتامعيـــة) فإنه يحـــق له دخول امتحان الـــدور الثاين ،ويف هـــذه الحالة يجلس المتحان الـــدور الثاين يف
الفصـــل الدرايس الذي رســـب فيه.
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والجدول اآليت يوضح بعض األمثلة:
نتيجة الفصل
الدرايس األول

نتيجة
نتيجة الفصل
متوسط
الدرايس الثاين
الفصلني

الدور الثاين

تقويم املعلم
( + )15امتحان
نهاية
الفصل( )5
20 = 5 + 15
درجة

 70درجة

 -1امتحان دور ثان يف الفصل الدرايس األول
مثال  :حصل الطالب عىل  19يف درجة االمتحان.
 -2تضاف درجة تقويم املعلم للطالب إىل الدرجة التي حصل
عليها يف امتحان الدور الثاين 34 = 19 + 15 :درجة
 45درجة
 -3تكون نتيجة الطالب النهائية بحساب متوسط النتيجة
التي حصل عليها بعد الدور الثاين المتحان الفصل األول مع
نتيجة الفصل الدرايس الثاين
(  ( 52= 2 /) 70 + 34املستوى د ناجح)

 50درجة

تقويم املعلم
( + )18امتحان
نهاية الفصل
()12
30 = 12+ 18
درجة

 -1امتحان دور ثان يف الفصل الدرايس الثاين
مثال  :حصل الطالب عىل  24يف درجة االمتحان.
 -2تضاف درجة تقويم املعلم للطالب إىل الدرجة التي حصل
عليها يف امتحان الدور الثاين42 = 24 + 18 :
 40درجة
 -3تكون نتيجة الطالب النهائية بحساب متوسط نتيجة
الفصل الدرايس األول مع النتيجة التي حصل عليها الطالب
بعد الدور الثاين المتحان الفصل الثاين
( ( 46= 2 /) 42 + 50املستوى هـ )

تقويم املعلم تقويم املعلم
( +)32امتحان
(+)30
امتحان نهاية نهاية الفصل
()11
الفصل()15
43 = 11+ 32 45 = 15+ 30
درجة
درجة

 -1دور ثان يف الفصلني الدراسيني( كل فصل درايس عىل حدة)
مثال:
 غائب يف الفصل األول +غائب يف الفصل الثاين  ( .جلستانامتحانيتان)
 راسب يف الفصل األول +راسب يف الفصل الثاين.(جلستان امتحانيتان).
 44درجة
 غائب يف الفصل األول +راسب يف الفصل الثاين ( .جلستانامتحانيتان).
 تضاف درجة تقويم املعلم للطالب إىل الدرجة التي حصلعليها يف امتحان الدور الثاين يف كل فصل درايس عىل حدة
ثم يتم احتساب متوسط أداء الفصلني للحصول عىل النتيجة
النهائية.

وىف حالة حصوله عىل املستوى (هـ ) يف مادة واحدة أو أكرث يف الدور الثاين فإنه يُعد راسبا.
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 -3إذا حصـــل الطالب عىل مســـتوى ( هـ ) يف نتيجة متوســـط الفصلني الدراســـيني يف أكـــر من ثالث مواد
يف إحـــدى املواد :الرتبية اإلســـامية ،اللغـــة العربية ،اللغـــة اإلنجليزيـــة  ،الرياضيات ،العلوم ،الدراســـات
االجتامعيـــة) فال يحق له دخـــول امتحان الـــدور الثاين ،ويُعد راســـ ًبا.
 -4يعـــد حضور الطالب المتحـــان نهاية الفصل الـــدرايس األول أو الثاين أو الدور الثـــاين إلزاميا ،وإذا تغيب
الطالـــب عن حضور امتحـــان نهاية الفصل الـــدرايس فعليه الجلـــوس المتحان الدور الثـــاين يف املواد التي
تغيـــب عنها يف الفصـــل الذي تغيب فيـــه ،وإذا غاب عـــن أي مادة من مـــواد الدور الثاين فيع ّد راســـباً،
(للغياب) وفيـــا ييل بعض األمثلـــة عىل ذلك:
نتيجة الفصل نتيجة الفصل نتيجة متوسط
الدرايس األول الدرايس الثاين الفصلني

نتيجة الدور الثاين

نتيجة الدور األول

غـ *

60

غـ

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول ( يتم احتساب املتوسط
بعد أداء امتحان الدور الثاين )

40

غـ

غـ

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول والفصل الدرايس الثاين

30

50

40

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول

30

40

35

دور ثانٍ يف الفصلني الدراسيني

إذا تغيــــــب عــن
امتحــــــــان الــــدور
الثــاين تكــون نتيجتــه
راســـــ ًبا(للغياب).

* (غـ) تعنى الغياب عن امتحان نهاية الفصل الدرايس

 -5إذا رســـب الطالـــب للمـــرة الثانيـــة يف الصف نفســـه فإنه ينقـــل إىل الصف األعىل مـــع وضع خطة
عالجية لـــه برشطني :
 أن يكون منضبطا يف الدراســـة وفقا لالئحة شـــؤون الطلبـــة( أي مل يصدر يف حقه قرار من لجنة شـــؤونالطلبة من املديرية بســـبب مخالفة االنتظـــام واالنضباط الدرايس).
 ألّ يكون قد تغيب عن امتحانات الدور األول أو الثاين يف مادة أو أكرث من املواد الدراسية.وإذا مل يحقـــق الرشطـــن يف هذه الحالة يعـــاد قيده للمرة الثالثـــة رشيطة انطباق رشط الســـن عليه وفق
الئحة شـــؤون الطلبة.
املديرية العامة للتقويم الرتبوي
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الصف الحادي عرش :
 -1يشـــرط النتقال الطالب إىل الصف األعىل حصوله عىل املســـتوى(د) كحد أدىن يف جميع املواد األساســـية
واالختيارية التي درســـها الطالب يف هذا الصف.
 -2إذا حصل الطالب عىل املســـتوى ( هـ ) يف نتيجة متوســـط الفصلني الدراســـيني يف ثالث مواد دراســـية أو
أقـــل ،فإنـــه يحق له دخـــول امتحان الدور الثـــاين ،وىف حالة حصوله عىل املســـتوى (هــــ ) يف مادة واحدة
أو أكرث يف الدور الثاين يع ّد راســـبا.
 -3إذا حصـــل الطالب عىل مســـتوى ( هـ ) يف نتيجة متوســـط الفصلني الدراســـيني يف أكـــر من ثالث مواد
يع ّد راســـبا ،وال يحق لـــه دخول امتحان الـــدور الثاين.
 -4يُــــعد حضــــور الطالب المتحان نهاية الفصل الدرايس األول أو الثاين أو الدور الثـــاين إلزاميا ،وإذا تغيب
الطالـــب عن حضـــور امتحان نهاية الفصـــل الدرايس فعليه الجلـــوس المتحان الدور الثاين يف املــــواد التي
تغــــيب عنهـا يف الفصـل الذي غــــاب فيه ،وإذا غـاب عـن أي مــــادة من مواد الدور الثـاين يع ّد راسبــــــًا
( للغياب) ،وفيمـا يـيل بــــعض األمثلة عىل ذلك:
نتيجة الفصل نتيجة الفصل نتيجة متوسط
الدرايس األول الدرايس الثاين الفصلني

نتيجة الدور األول

غـ *

60

غـ

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول ( يتم احتساب املتوسط
بعد أداء امتحان الدور الثاين )

40

غـ

غـ

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول والفصل الدرايس الثاين

30

50

40

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول

30

40

35

دور ثانٍ يف الفصلني الدراسيني

نتيجة الدور الثاين

إذا تغيــب عــن امتحــان
الــدور الثــاين تكــون
نتيجتــه راسـ ًبا (للغياب).

* (غـ) تعنى الغياب عن امتحان نهاية الفصل الدرايس

 -5إذا رســـب الطالب للمرة الثانية يف الصف نفســـه ،فإنه يحـــول إىل التعليم املســـتمر يف العام التايل ،ويف
حـــال نجاحه يف ذلـــك العام يحق له إعـــادة قيده كطالب نظامـــي رشيطة انطباق رشط الســـن عليه وفق
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الئحـــة شـــؤون الطلبة ،باســـتثناء طلبة الرتبيـــة الخاصة فإنهم يرفعـــون إىل الصف األعىل مـــع وضع خطة
عالجية مناســـبة لهم.

الصف الثاين عرش :
 -1إذا حصل الطالب عىل املســـتوى ( هـ ) يف نتيجة متوســـط الفصلني الدراســـيني يف ثالث مواد دراســـية
أو أقـــل ،فإنـــه يحق له دخـــول امتحان الـــدور الثـــاين ،وىف حالة حصوله عىل املســـتوى (هــــ ) يف مادة
واحدة أو أكـــر يف الدور الثاين فيعترب راســـ ًبا.
 -2إذا حصل الطالب عىل مســـتوى ( هـ ) يف نتيجة متوســـط الفصلني الدراســـيني يف أكـــر من ثالث مواد
فال يحـــق له دخول امتحـــان الدور الثاين ويُعد راســـ ًبا.
 -3يعـــ ّد حضور الطالـــب امتحان نهاية الفصل الـــدرايس األول و الثاين أو الدور الثـــاين إلزاميا ،و إذا تغيب
الطالـــب عـــن امتحان نهايـــة الفصل الـــدرايس ( األول أو الثاين ) يف مادة دراســـية أو أكـــر تكون نتيجته
غائبـــا (غــــ) ويحق له التقدم المتحان الـــدور الثاين .وإذا غاب عـــن أي مادة من مواد الـــدور الثاين فيع ّد
راســـ ًبا (للغياب) .مثال :
نتيجة الفصل نتيجة الفصل نتيجة متوسط
الدرايس األول الدرايس الثاين الفصلني

نتيجة الدور الثاين

نتيجة الدور األول

غـ *

60

غـ

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول ( يتم احتساب املتوسط
بعد أداء امتحان الدور الثاين )

40

غـ

غـ

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول والفصل الدرايس الثاين

30

50

40

دور ثانٍ يف الفصل الدرايس
األول

30

40

35

دور ثانٍ يف الفصلني الدراسيني

إذا تــــــــغيب عــن
امتـــحـــان الـــدور
الثــــاين تكـــون نتيجتـه
راســـبًا (للغيــاب).
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 -4مينـــح الطالب كشـــفًا بدرجاته بـــرط تحقيقه للمســـتوى األدىن مـــن النجاح يف الصـــف الثاين عرش
موضحـــا فيـــه درجاته التي حصـــل عليها مـــع تحديد املســـتوى بالرمز.
 -5مينـــح الطالـــب مؤهل "دبلوم التعليـــم العام" برشط تحقيقه للمســـتوى األدىن مـــن النجاح يف الصف
الثاين عرش وفقـــا لضوابط القرار الوزاري رقـــم .2018 /34
 -6يعطى الطالب الراسب يف الصف الثاين عرش بيانا مبستواه.
 -7يحــــق للطالـب الراسب يف الصــــف الثاين عرش إعادة الصـف يف العام التايل مبــــــارشة ،ولعـام درايس
واحـــــــد فقــط.
 -8يســـمح للطالـــب الناجـــح يف دبلوم التعليم العام وما يف مســـتواه  -إذا رغب يف تحســـن مســـتواه -
إعـــادة الدراســـة يف الصف الثاين عـــر يف نظام التعليم املســـتمر أو املـــدارس الخاصة حســـب اللوائح
واألنظمـــة املعمول بها.

تاس ًعا:

الفحص والتدقيق ) ( Moderation

يعـــرف الفحص والتدقيق بأنه عمليـــة املتابعة التي تتم للتأكد من التطبيق الســـليم ألدوات التقويم املســـتمر
 ،ومصداقيـــة الدرجـــات املعطـــاة للطلبة يف ضوء املعايـــر واملواصفات الفنيـــة الواردة يف وثائـــق تقويم تعلم
الطلبة  ،وينقســـم اىل  :الفحص والتدقيق املســـتمر  ،والفحـــص والتدقيق النهايئ.

 -1الفحص والتدقيق املستمر (: )12 -1
هـــو عملية املتابعة املســـتمرة خالل العام الـــدرايس التي تتم للتأكـــد من تطبيق املعلمـــن ألدوات التقويم
تطبيقـــا دقيقا وثابتا  ،يضمن املوضوعيـــة واملصداقية يف تقييم أداء جميع الطلبة وفـــق الضوابط واملواصفات
الفنية الـــواردة يف وثائق تقويم تعلم الطلبة يف املواد الدراســـية..
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أهداف الفحص والتدقيق املستمر:
يهدف الفحص والتدقيق املستمر طوال العام الدرايس للصفوف ( )12 – 1إىل:
 .1التأكد من التطبيق السليم ألدوات التقويم املستمر لضامن الدقة والثبات.
 .2التأكد من فهم املعلمني لعملية التقويم املستمر واطّالعهم عىل وثائق التقويم.
 .3تقديم املقرتحات الخاصة مبعالجة أوجه القصور يف تقويم تعلم الطلبة.
 .4متابعة خطة املعلم يف تقويم تعلم الطلبة.
 .5تطوير املامرسات التى يقوم بها املعلمون لتقويم أداء الطلبة.
 .6تطوير فهم املعلمني ملعايري التقويم يف أدوات التقويم املختلفة.
 .7التأكد من مصداقية وموضوعية الدرجات املعطاه للطلبة .

كيف يتم تنفيذ الفحص والتدقيق املستمر ؟
ينفذ الفحص والتدقيق املســـتمر من قبل إدارة املدرســـة واملعلمني داخل املدرســـة واملعلم األول واملرشف
وعضو فني امتحانات وشـــؤون طلبة من املديريـــة التعليمية باملحافظة.
أ) الفحـــص والتدقيق املســـتمر الداخـــي  :ويتم تنفيـــذه من قبل معلمي املـــادة أو املعلـــم األول أو إدارة
املدرســـةعىل النحو اآليت.
 .1إدارة املدرســـة :ويتلخـــص دورها يف معرفتها بأهـــداف وإجراءات الفحص والتدقيق املســـتمر ،والتأكد
املســـتمر من قيام املعلمـــن بتقويم الطلبة حســـب وثائق تقويـــم تعلم الطلبة.
 .2معلمـــي املادة يف املدرســـة  :ويتم باجتـــاع معلمي املادة الذين يدرســـون نفس املرحلة الدراســـية
(الصـــف الـــدرايس) ،أو جميع معلمى املادة ،مـــن خالل توفري منـــاذج من أعامل الطلبـــة ألحد املعلمني،
ث ّم مناقشـــة طريقـــة تقويم املعلم لتلـــك األعامل واملعايري التي اســـتخدمها املعلم والوصـــول إىل اتفاق
أو إجـــاع حول الدرجـــة املعطاة .والتأكد مـــن مطابقة تلك األعـــال للمواصفات الفنية حســـب وثائق
تقويم تعلم الطلبـــة وتقديم التغذيـــة الراجعة للمعلم.
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 .3املعلـــم األول  :ويتـــم بقيام املعلمـــن بتوفري مناذج من أعـــال الطلبة املصححة ،ويقـــوم املعلم األول
بالتأكـــد من طرق تقويـــم املعلمني لتلك األعـــال ،وإذا كان هنـــاك اختالفات بني املعلمني يتم مناقشـــة
املعايـــر للوصول إىل فهم مشـــرك واالتفـــاق عىل ذلـــك باإلضافة إىل التأكـــد من مطابقـــة تلك األعامل
للمواصفـــات الفنية حســـب وثائق تقويـــم تعلم الطلبـــة وتقديم التغذيـــة الراجعة لهم.
ب) الفحـــص والتدقيق املســـتمر الخارجي  :ويتم تنفيذه مـــن قبل املرشف الرتبوي ( مـــادة  /مجال/تربية
خاصـــة) واملعلم األول /معلـــم تربية خاصة ،وعضو فني امتحانات وشـــؤون طلبة يف أقســـام مراقبة وتقويم
التحصيل الـــدرايس يف املديريات التعليمية باملحافظـــات ،و ذلك عىل النحو اآليت:
 -1املـــرف الرتبـــوي :ويتم ذلـــك بزيارة املرشف ملدرســـة معينـــة واختيار منـــاذج من أعـــال الطلبة،
ومناقشـــة تقويـــم املعلمني لتلـــك األعامل للتأكـــد من صحـــة عملية التقويـــم ومطابقة تلـــك األعامل
للمواصفـــات الفنية حســـب وثائق تقويـــم تعلم الطلبة و تقديـــم التغذية الراجعة املناســـبة للمعلمني و
إدارة املدرسة .
 -2عضـــو فني امتحانات وشـــؤون طلبة يف قســـم مراقبـــة وتقويم التحصيـــل الدرايس بدوائـــر التقويم
الرتبـــوي باملحافظات :ويتـــم ذلك بزيارة املدرســـة واختيار مناذج مـــن أعامل الطلبة ،ومناقشـــة تقويم
املعلمـــن لتلك األعـــال للتأكد من صحـــة عملية التقويـــم ومطابقة تلـــك األعامل للمواصفـــات الفنية
حســـب وثائق تقويم تعلـــم الطلبة و تقديـــم التغذية الراجعة املناســـبة .

 -2الفحص والتدقيق النهايئ للصف الثاين عرش :
يقصـــد بالفحـــص والتدقيق النهـــايئ عملية املتابعـــة التي تتم يف نهايـــة كل فصل درايس للتأكـــد من تطبيق
معلمـــي الصف الثاين عـــر أدوات التقويم املســـتمر الختامي بصـــورة صحيحة وفق املعايـــر واملواصفات
الفنيـــة الـــواردة يف وثائـــق تقويم تعلم الطلبـــة يف املواد الدراســـية ،وتنفـــذ من قبل املحافظـــات بإرشاف
املديرية العامـــة للتقويم الرتبوي.
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أهداف الفحص والتدقيق النهايئ :
يهدف الفحص والتدقيق النهايئ إىل :
 .1االطـــاع عىل ملفات أعـــال الطلبة والتحقق من توافـــر األدلة عىل أدوات التقويم املســـتمر املحددة
يف وثيقـــة تقويم تعلم الطلبة يف كل مادة دراســـية .
 .2التحقـــق من مطابقـــة أدوات التقويم املســـتمر للمواصفات الفنيـــة واملعايري الـــواردة بوثائق تقويم
تعلـــم الطلبـــة لضـــان املصداقية والعدالـــة يف تقويم األداء عىل مســـتوى جميـــع طلبة الصـــف الثاين عرش.
 .3التأكد من دقة رصد املعلم للدرجات وتعديلها إن لزم .
 .4رصد املالحظات الفنية الخاصة بتطبيق املعلمني ألدوات التقويم املستمر يف االستامرة املخصصة.
 .5رصد جوانب االمناء املهني املقرتحة للمعلمني يف مجال التقويم الرتبوي يف الجزء املخصص باالستامرة.

ويتكون فريق الفحص والتدقيق من اآليت :
• مـــرف عام عىل أعـــال الفحص والتدقيـــق النهايئ ،ويكون مديـــر دائرة التقويم الرتبوي أو مســـاعده
لشـــؤون التحصيل الدرايس.
• رئيس الفريق عىل أن يكون من رؤساء األقسام يف دائريت التقويم الرتبوي أو تنمية املوارد البرشية.
• الفاحصـــون ،ويكونون من األعضاء الفنيني يف قســـم مراقبـــة وتقويم التحصيل الـــدرايس بدائرة التقويم
الرتبوي واملرشفـــن الرتبويني يف دائرة تنميـــة املوارد البرشية.
• مقـــرر الفريـــق  ،ويفضـــل أن يكون من قســـم مراقبـــة وتقويم التحصيـــل الدرايس بدائـــرة التقويم
الرتبـــوي باملديرية التعليميـــة باملحافظة .
• الزائر الفني  ،ويكون من دائرة تقويم التحصيل الدرايس باملديرية العامة للتقويم الرتبوي.
يرجى االطالع عىل دليل الفحص والتدقيق املُعد من ِقبل املديرية العامة للتقويم الرتبوي.
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رشا:
عا ً

ضوابط تقويم أداء طلبة الرتبية الخاصة
 -1الطلبة ذوو صعوبات التعلم :
تعريفها

ضوابط تحديد الحالة

اضطــراب يف واحــدة أو أكــر مــن
العمليــات النفســية األساســية املتضمنــة
يف فهــم أو اســتخدام اللغــة املنطوقــة
أو املكتوبــة ،وهــذا االضطــراب قــد
يتضــح يف ضعــف القــدرة عــى االســتامع،
أو التفكــر أو التكلــم ،أو الكتابــة ،أو
التهجئــة ،أو الحســاب  .وهــذا االضطـراب
يشــمل حــاالت اإلعاقــة اإلدراكيــة والتلــف
الدماغــي ،والخلــل الدماغــي البســيط،
وعــر الــكالم ،والحبســة الكالميــة
النامئيــة .وهــذا املصطلــح ال يشــمل
األطفــال الذيــن يواجهــون مشــكالت
تعلميــة ترجــع أساســا ً إىل اإلعاقــات
البرصيــة ،أو الســمعية ،أو الحركيــة ،أو
االضطـراب االنفعــايل ،أو الحرمــان البيئــي
 ،أو االقتصــادي  ،أو الثقــايف.

 .1تشــخيص رســمي مــن
قبــل املختصـــــــن بربنامـــــج
معالجــة صعوبــات التعلــم
التابعــة للمديريــات التعليميــة
باملحافظــات واملديريــة العامــة
للمــدارس الخاصة(تقريــر تفصييل
يوضــح نــوع الصعوبــة التــي
يعــاين منهــا الطالــب وتقريــر عــن
مســتواه األكادميــي الحــايل)
 .2تشــخيص رســمي مــن قبــل
جهــة معتمــدة مــن وزارة
الصحــة (تقريــر تفصيــي يوضــح
نــوع الصعوبــة التــي يعــاين منهــا
الطالــب ،وتقريــر عــن مســتواه
األكادميــي الحــايل)
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آلية التقويم ومسمى
الشهادة

 .1تطبــق عليهــم وثائــق
تقويــم تعلــم الطلبــة للمــواد
الدراســية
 .2باإلضافــة إىل الضوابــط
النــرة
املتضمنــة يف
التوجيهيــة حــول :أدوات
تقويــم تعلــم طلبــة صعوبــات
التعلــم يف الصفــوف ()12-٢
ويتــم تطبيقهــا عــى الطلبــة
املدرجــن يف مــدارس التعليــم
األســايس ومــا بعــد األســايس
املطبقــة وغــر املطبقــة
لربنامــج صعوبــات التعلــم.
 .3مينــح الطالــب دبلــوم
التعليــم العــام عنــد اجتيــازه
الصــف الثــاين عــر بنجــاح.
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 -2الطلبة ذوو اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة : ADHD
تعريفها
اضط ـراب منــايئ يف االنتبــاه والحركــة
ويتضمــن صعوبــة يف الرتكيــز والبقــاء
عــى املهمــة ويصاحبــه نشــاط
حــريك غــر هــادف  ،ويظهــر بشــكل
عــام يف مرحلــة عمريــة مبكــرة (قبل
عمــر  8 - 7ســنوات) ويســتمر خــال
عمــر الفــرد  ،وعــادة مــا يرتافــق مــع
االضطرابــات األخــرى ،ويؤثر بشــكل
ســلبي عــى ترصفــات الطالــب يف
املجــاالت االجتامعيــة والدراســية.

ضوابط تحديد
الحالة

آلية التقويم ومسمى الشهادة

تقريــر طبــي مــن  .1تطبــق عليهــم وثائــق تقويــم تعلــم الطلبــة
جهــة معتمــدة تثبــت للمــواد الدراســية.
وجــود االضطــراب .2 .باإلضافــة إىل الضوابــط املتضمنــة يف النــرة
التوجيهيــة حول :أدوات تقويــم تعلم الطلبة ذوي
االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليـــة ( اضط ـراب
تشــتت االنتبــاه وفــرط الحركــة  ) ADHDيف
الصفــوف ( )12 - 1ويتــم تطبيقهــا عــى الطلبــة
املدرجــن يف مــدارس التعليــم األســايس ومــا بعــد
األســايس.
 .3مينــح الطالــب دبلــوم التعليــم العــام بعــد
اجتيــازه الصــف الثــاين عــر بنجــاح.

 -3الطلبة ذوو اإلعاقة السمعية :
أ) الصم

تعريفها

ضوابط تحديد
الحالة

آلية التقويم ومسمى الشهادة

تقرير طبي من جهة  .1وثائق تقويم مكيفة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
األفراد الذين يعانون من
فقدان سمعي يصل إىل درجة معتمدة تثبت وجود يف جميع املواد الدراسية ويتم تطبيقها عىل الطلبة
( 70ديسيبل) فأكرث ويحول اإلعاقة ودرجة فقدان املدرجني يف مدرسة األمل للصم ويف برنامج الدمج
السمعي املطبق مبدارس التعليم األسايس وما بعد
دون اعتامدهم عىل حاسة السمع (من 70
األسايس .
السمع يف فهم الكالم سواء ديسبل فأكرث)
 .2مينح الطالب دبلوم التعليم العام( الرتبية الخاصة).
باستخدام املعينات أو بدونها.
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ب) ضعاف السمع وزارعي القوقعة

تعريفها

ضوابط تحديد الحالة

األفراد الذين يعانون من فقدان  .1تقرير طبي من جهة معتمدة
سمعي يصل إىل درجة ( 69 - 35تثبت وجود اإلعاقة ودرجة
ديسيبل)؛ مام يجعلهم يواجهون فقدان السمع ( )69-35ديسبل.
صعوبة يف فهم الكالم باالعتامد
عىل حاسة السمع فقط.

 .1تقرير طبي من جهة معتمدة
تثبت وجود اإلعاقة ودرجة
فقدان السمع ( )69-35ديسبل.
 .2تقرير عن مستواه األكادميي
وعن مدى استفادته من الخدمة
املقدمة له يف الصف الدرايس.
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آلية التقويم ومسمى الشهادة

بالنسبة للطلبة ضعاف السمع وزارعي
القوقعة املستفيدين من الخدمة املقدمة
لهم يف الصف الدرايس:
 .1تطبق عليهم وثائق تقويم تعلم
الطلبة للمواد الدراسية .
 .2باإلضافة إىل الضوابط املتضمنة
يف النرشة التوجيهية حول :أدوات
تقويم تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة
السمعية(ضعاف السمع وزارعي
القوقعة)يف الصفوف ( )12-1ويتم
تطبيقها عىل الطلبة املدرجني يف مدارس
التعليم األسايس وما بعد األسايس.
 .3مينح الطالب دبلوم التعليم العام بعد
اجتيازه الصف الثاين عرش بنجاح.
الطلبة ضعاف السمع وزارعي القوقعة
غري املستفيدين من الخدمة املقدمة لهم
يف الصف الدرايس ،يرفع تقرير تفصييل
للطالب يتضمن (نتائج االختبار يف املواد
الدراسية  ،ورأي معلميه يف جميع املواد،
وملف أعامل الطالب ) ،ثم يتم إحالتهم
إىل مدرسة األمل للصم أو برنامج الدمج
السمعي بعد موافقة ويل األمر ويطبق
عليهم ما ييل:
 .1وثائق تقويم مكيفة للطلبة ذوي
اإلعاقة السمعية يف جميع املواد
الدراسية والتي يتم تطبيقها عىل الطلبة
املدرجني يف مدرسة األمل للصم ويف
برنامج الدمج السمعي املطبق مبدارس
التعليم األسايس وما بعد األسايس.
 .2مينح الطالب دبلوم التعليم العام
(الرتبية الخاصة).
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 -4الطلبة ذوو اإلعاقة البرصية :
أ) ضعاف البرص

تعريفها
األفراد الذين يبرصون
جزئيا ولديهم حـــدة
إبصــــــار ترتاوح بني
 24/6و 60/6مرت بعد
إجراء التصحيح الالزم

ضوابط تحديد
الحالة

تقريــر طبــي مــن
جهـــــــة معتمــدة
تثبـــــــــت وجــود
اإلعاقـــــــة ودرجــة
فقــدان البرص(حــدة
إبصـــــــــار تــراوح
بــن  24/6و60/6
مــر بعــد إجــراء
التصحيــح الــازم)

آلية التقويم ومسمى الشهادة
 .1وثائــق تقويــم مكيفــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة البرصيــة
(ضعــاف البــر واملكفوفــن) يف جميــع املــواد الدراســية ويتــم
تطبيقهــا عــى الطلبــة املدرجــن يف معهــد عمــر بــن الخطــاب
للمكفوفــن ويف مــدارس التعليــم األســايس ومــا بعــد األســايس .
 .2باإلضافــة إىل الضوابــط املتضمنــة يف النرشةالتوجيهيــة حــول:
أدوات تقويــم تعلــم الطلبــة ذوي اإلعاقــة البرصيــة (املكفوفــن
وضعــاف البــر) يف الصفــوف ( )12-1ويتــم تطبيقهــا عــى
الطلبــة املدرجــن يف معهــد عمــر بــن الخطــاب للمكفوفــن ويف
مــدارس التعليــم األســايس ومــا بعــد األســايس.
.3مينــح الطالــب دبلــوم التعليــم العــام بعــد اجتيــازه الصــف
الثــاين عــر بنجــاح.

ب) املكفوفني

تعريفها

ضوابط تحديد الحالة

آلية التقويم ومسمى الشهادة

األفــراد الذيــن ال
تزيــد حــدة إبصارهــم
عــن  60/6مــرا يف
أحســن العينــن بعــد
التصحيــح ويقـــــــل
حقــل إبصارهــم عــن
 20درجــة

تقريــر طبــي مــن جهــة
معتمــدة تثبــت وجــود
اإلعاقــة ودرجــة فقــدان
البــر (ال تزيــد حــدة
إبصارهــم عــن  60/6مــرا
يف أحســن العينــن بعــد
التصحيــح ويقــل حقــل
إبصارهــم عــن  20درجــة)

 .1وثائــق تقويــم مكيفــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة البرصيــة
(ضعــاف البــر واملكفوفــن) يف جميــع املــواد الدراســية
ويتــم تطبيقهــا عــى الطلبــة املدرجــن يف معهــد عمــر
بــن الخطــاب للمكفوفــن ويف مــدارس التعليــم األســايس
ومــا بعــد األســايس .
 .2باإلضافــة إىل الضوابــط املتضمنــة يف النرشةالتوجيهية
حــول :أدوات تقويــم تعلــم الطلبــة ذوي اإلعاقــة
البرصيــة (املكفوفــن وضعــاف البــر) يف الصفــوف (-1
 )12ويتــم تطبيقهــا عــى الطلبــة املدرجــن يف معهــد
عمــر بــن الخطــاب للمكفوفــن ويف مــدارس التعليــم
األســايس ومــا بعــد األســايس.
 .3مينــح الطالــب دبلــوم التعليــم العــام بعــد اجتيــازه
الصــف الثــاين عــر بنجــاح.
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 -5الطلبة ذوو اإلعاقة الجسمية والصحية :
تعريفها
هم الذين يعانون من حالة عجز عظمية أو عضلية
أو عصبية أو حالة مرضية مزمنة تحد من قدرتهم
عىل استخدام أجسامهم بشكل طبيعي مام يؤثر سلباً
عىل إمكانية مشاركتهم يف النشاطات الحياتية ،ومن
الناحية الرتبوية فهي تؤثر عىل مشاركتهم يف األنشطة
الروتينية املدرسية و عىل أدائهم التعليمي  .ويشمل
هذا املصطلح اإلعاقات الناجمة عن الشذوذ الخلقي
(كالقدم املشوهة  ،أو فقد بعض أعضاء الجسم، )...
أو اإلعاقات التي حدثت بسبب األمراض (مثل أمراض
القلب  ،والسل  ،والحمى الروماتيزمية  ،والتهاب
الكىل  ،والربو  ،وفقر الدم املنجيل  ،والنزف الدموي
 ،والرصع ،والتسمم بالرصاص  ،واللوكيميا  ،ومرض
السكر  ،)...واإلعاقات التي حدثت نتيجة ألسباب
أخرى مثل الشلل الدماغي وبرت األطراف والكسور
والحروق وغريها من األسباب.
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ضوابط
تحديد الحالة

آلية التقويم ومسمى الشهادة

تقرير طبي من  .1تطبق عليهم وثائق تقويم
جهة معتمدة تعلم الطلبة للمواد الدراسية.
يثبت وجود  .2باإلضافة إىل الضوابط املتضمنة
يف النرشة التوجيهية حول :أدوات
اإلعاقة.
تقويم تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة
الجسمية والصحية يف الصفوف
( )12- 1ويتم تطبيقها عىل الطلبة
املدرجني يف مدارس التعليم
األسايس وما بعد األسايس.
 .3مينــح الطالــب دبلــوم التعليــم
العــام بعــد اجتيــازه الصــف الثــاين
عــر بنجــاح.
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 -6الطلبة ذوو اضطراب طيف التوحد :
ضوابط تحديد
تعريفها
الحالة
اضطراب عصبي تقرير طبي من
جهة معتمدة تثبت
منايئ يؤثر
وجود االضطراب
يف التواصل
والتفاعل
االجتامعي،
ويصاحب بأمناط
سلوكية مقيدة
ومحدودة
ومتكررة ،ويظهر  .1تقرير طبي من
خالل مرحلة
جهة معتمدة تثبت
الطفولة املبكرة .وجود االضطراب
 .2تقرير عن
مستواه األكادميي
وعن مدى
استفادته من
الخدمة املقدمة له
يف الصف العادي.

آلية التقويم ومسمى الشهادة

بالنسبة للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد املستفيدين من الخدمة
املقدمة لهم يف الصف الدرايس:
 .1تطبق عليهم وثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراسية.
 .2باإلضافة إىل الضوابط املتضمنة يف النرشة التوجيهية حول :أدوات
تقويم تعلم الطلبة ذوي ذوي اضطراب طيف التوحد يف الصفوف
( )12-1ويتم تطبيقها عىل الطلبة املدرجني يف مدارس التعليم
األسايس وما بعد األسايس املطبقة لربنامج الدمج الكيل الضطراب
طيف التوحد.
 .1الطلبة ذوو اضطراب طيف التوحد غري املستفيدين من الخدمة
املقدمة لهم يف الصف الدرايس يتم رفع تقرير تفصييل للطالب
يتضمن (نتائج االختبار يف املواد الدراسية  ،ورأي معلميه يف جميع
املواد ،وملف أعامل الطالب )  ،وبعد موافقة ويل األمر يطبق عليهم
ما ييل:
 .2وثائق تقويم مكيفة للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد يف
جميع املواد الدراسية ويتم تطبيقها عىل الطلبة املدرجني يف مدارس
التعليم األسايس وما بعد األسايس املطبقة لربنامج الدمج الكيل
الضطراب طيف التوحد.
 .3مينح الطالب دبلوم التعليم العام (الرتبية الخاصة).

 -7ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة :
ضوابط تحديد
تعريفها
الحالة

آلية التقويم ومسمى الشهادة

 .1بطاقة وصفية يف جميع املواد الدراسية يتم
األفراد الذين ال تتجاوز القدرة تقرير طبي أو
تطبيقها عىل الطلبة املدرجني يف املدرسة الفكرية
نفيس من جهة
العقلية لديهم عن متوسط
ذكاء  77-55ويصاحب سلوكهم معتمدة تثبت وجود ويف مدارس التعليم األسايس املطبقة لربنامج الدمج
العقيل.
قصور واضح يف اثنني أو أكرث من االعاقة.
 .2متنح شهادة للطالب يف نهاية الصف التاسع فكري.
مظاهر السلوك التكيفي.

مالحظـــة :يف حالة تعـــدد اإلعاقة لدى الطالب فيتـــم تطبيق وثائق التقويم مبا يتناســـب مـــع إزدواجية اإلعاقة
التـــي يعـــاين منها(مثال إعاقة برصية مع إعاقة ســـمعية وغريهـــا من الحاالت).
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ويف حـــال وجـــود فئات أخـــرى مل تذكر ضمـــن هذه الوثيقـــة ،يتم البت يف اإلجـــراءات التي ســـتتبع معها من
خـــال دراســـة الحالة من ِقبـــل املختصني يف املديرية العـــام للتقويم الرتبـــوي واملديرة العامة للربامـــج التعليمية.

حادي عرش:

االختبارات التشخيصية والوطنية
باإلضافة إىل تقويم تعلم الطلبة املســـتمر الذي يســـتهدف قياس املســـتوى التحصييل للطلبـــة ومتابعة تعلمهم،
واتخـــاذ القرارات املناســـبة نحو نقـــل الطالب أو بقائه يف صفه وإصدار الشـــهادات  ،فإن الـــوزارة تطبق آليات
أخـــرى مـــن التقويم الرتبـــوي ذات الطابع التشـــخييص لتوفـــر معلومات ومـــؤرشات ملتخذي القـــرار ،لتطوير
العمليـــة التعليمية وتجويد مخرجـــات التعلم ،ومـــن بينها ما يأيت:
 )1االختبارات التشخيصية ):(Diagnostic test
لتشخيص وتقييم الطلبة ذوي صعوبات التعلم تطبق عليهم نوعني من املقاييس:
ً
أول :املقاييس غري الرسمية:
 .1قوائم الرصد وســـامل التقدير ودراســـة الحالة :وهي أدوات تقييم تســـتخدم يف عملية املسح األويل للتعرف
عىل الطلبـــة ذوي صعوبات التعلم.
 .2االختبـــارات األكادمييـــة :وهي اختبارات الهدف منهـــا تحديد نقاط القوة واالحتياج لـــدى الطالب ،وتحديد
املهـــارات التـــي يفتقدها ويحتـــاج إىل تعلمها ،ومن ثم تســـاعد يف بناء الخطـــة الرتبويـــة والتعليمية الفردية
للطا لب .
كـــا يعدالتقويم التشـــخييص منطًـــا من أمناط التقويـــم التكويني  ،وجـــز ًءا ال يتجـــزأ منه،حيث ميكن من
خـــال توظيـــف التقويم التكويني التشـــخيص املبكـــر ألي صعوبات أو تحديـــات تواجع الطلبة أثنـــاء تعلمهم.
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ثانياً :املقاييس الرسمية:
 .1اختبـــارات القدرات العقلية :كمقياس وكســـلر املقنن عـــى البيئة العامنية ،حيث من خـــال هذا املقياس
يتـــم تحديد درجة الـــذكاء املطلوبة لاللتحـــاق بربنامج صعوبات التعلـــم وهي  09درجة فام فوق ،ويســـاعد
هـــذا املقياس عىل التأكـــد من أن الطالب ال يعـــاين من تدين يف قدارتـــه العقلية .
 .2االختبـــارات التشـــخيصية الخاصة باملرشوع االســـراتيجي " إعداد إطار منهجي للتعـــرف والتدخل العالجي
للطلبـــة ذوي صعوبـــات القراءة يف املرحلـــة األوىل من التعليم األســـايس يف عامن ،وهي مقاييـــس مقننة عىل
البيئة العامنية.
 .3االختبارات االدراكية :وتستخدم لتشخيص الصعوبات النامئية التي يعاين منها الطالب.
 )2االختبارات الوطنية(:)National Tests
هـــي أداة من األدوات العلميـــة املقننة والفاعلة لقياس املعـــارف واملهارات التي ميتلكهـــا الطلبة بعد إكاملهم
مرحلة دراســـية معينة ،مبنية عىل النتاجـــات التعليمية األساســـية للمناهج املطبقة يف مـــدارس التعليم العام
واملـــدارس الخاصة بســـلطنة عـــان يف القراءة والكتابة والحســـاب يف نهايـــة الحلقة األوىل ( الصـــف الرابع)،
ويف مـــواد اللغة العربية ،واللغـــة اإلنجليزية  ،والرياضيات والعلـــوم يف نهاية الحلقة الثانيـــة ( الصف العارش)
باإلضافـــة إىل الصف الســـابع .وتصاحب هذه االختبـــارات مجموعة من االســـتبانات لقيـــاس العوامل املؤثرة
عـــى أداء الطلبة .ويتم إعدادهـــا بقرار وزاري.
وت ُستخدم نتائج هذه االختبارات واالستبانات كمؤرشات لتطوير العملية التعليمية وتجويدها.
(مزيـــد مـــن التفاصيل يف وثيقـــة اإلطار العـــام لالختبـــارات الوطنية يف الصفـــوف املرحليـــة ،ودليل إدارة
االختبـــارات الوطنيـــة وتطبيقها ).
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انتهى،،،
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