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 مقدمة
ة التعليمية؛ فبواسطته يتم احلكم على يعد التقويم عنصرا أساسيا من عناصر العملي 

فاعلية العملية التعليمية وقدرهتا على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة، كما يتم عن طريقه 
حتسني وتطوير عناصر العملية التعليمية املختلفة نظرا ملا يوفره من معلومات وما يقدمه من 

 عناصر.بيانات مهمة عن جوانب القوة ونقاط الضعف يف هذه ال

تعدد أمناط التقويم الرتبوي إال أن التقويم املستمر يعترب من أبرز هذه األمناط نظرا ورغم    
ملا يشكله من أمهية كبرية يف تطوير العملية التعليمية؛ فهو يساعد الطالب يف معرفة مدى تقدمه 

ة حول مدى حتقيق ويعرف أولياء األمور مبستويات أداء أبنائهم، كما يزود املعلم مبعلومات مهم
فبذلك هو يعمل على طلبته لألهداف التعليمية، ويساعده يف حتسني أساليب وطرق التدريس 

تفعيل الشراكة احلقيقية بني مجيع الفئات املعنية بتعليم وتعلم الطلبة من خالل تكامل األدوار 
 واملسؤوليات من أجل حتقيق اجلودة يف التعليم.

م 1998/1999ليم نظام التقويم املستمر منذ العام الدراسي وزارة الرتبية والتعوتطبق   
وهو نظام يتسم بالتنوع واالستمرارية والشمول وتعدد أدوات التقويم مما يسهم يف جتويد عملية 

 التعلم.

والوثيقة اليت بني يديك أخي املعلم أخيت املعلمة هي دليلك إىل تطبيق نظام التقويم    
وم بتدريسها؛ فهي تقدم إطارا نظريا موجزا ملفهوم التقويم املستمر املستمر يف املادة اليت تق

واملفاهيم املرتبطة به، ومبادئه واسسه، ومراحله وخطواته. كما أهنا توفر لك إطارا مرجعيا 
لكيفية تنفيذ أدوات التقويم املستمر من خالل توضيح آليات تنفيذ هذه األدوات واملواصفات 

ها وتنفيذها، باإلضافة إىل آليات رصد الدرجات وإعداد تقارير الفنية الالزمة عند إعداد
لذا تعد وثيقة تقويم تعلم الطلبة يف املادة الدراسية من األدوات املهمة يف تطبيق احلصة األداء. 

الدراسية بفاعلية، وإجناح العملية التعليمية، فكان لزاما عليك االطالع عليها وقراءهتا بإمعان 
 املرجوة.لتحقق االستفادة 

ونأمل منك أخي املعلم أخيت املعلمة، بضرورة االطالع على ما ورد يف الوثيقة العامة 
( من تشريعات وأسس تنظم عملية تقويم تعلم الطلبة، واليت 12-1لتقويم تعلم الطلبة للصفوف )

تقويم ترتبط بتقويم تعلم طلبتك يف املادة الدراسية، فهي مبثابة اإلطار العام الذي حيدد نظام 
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تعلم الطلبة، وحيدد ضوابط ومعايري جناح الطلبة، وغريها من املواضيع ذات العالقة بتقويم 
 أدائهم.

كما نأمل منك أخي املعلم أخيت املعلمة أن تستفيد من هذه الوثيقة غاية االستفادة     
تك لتطوير قدراتك وصقل مهاراتك يف جتويد عملية التقويم، وأن تضيف من خرباتك وإبداعا

احملددات والضوابط املعتمدة يف  إطاريف  ما يساعدك على سهولة التطبيق ومرونة التنفيذ،
 .الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة وهذه الوثيقة

وتتكون هذه الوثيقة من ثالثة فصول حيث يتناول الفصل األول املصطلحات املرتبطة 
ستمر، ومراحل وخطوات التقويم املستمر، وأخريا بالتقويم املستمر، واملبادئ العامة يف التقويم امل

تقارير األداء. أما الفصل الثاني فيتناول التعريف بأدوات التقويم املستمر، وتوزيع الدرجات، 
بعض النماذج ومواصفات امتحان هناية الفصل الدراسي األول والثاني. ويتضمن الفصل الثالث 

، واألسئلة القصرية، وجداول قصريةالالختبارات انماذج )ك املرتبطة بأدوات التقويم املستمر
مواصفات االمتحانات النهائية للفصلني الدراسيني األول والثاني، واستمارات متابعة أداء 

 الطالب( سائلني اهلل سبحانه وتعاىل لك التوفيق والتيسري.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 أولًا: املصطلحات:
 :(Continuous Assessment)ملستمرالتقويم ا

هو التقويم املنظم خالل مسار عملييت التعليم والتعلم، الذي يهدف إىل تشخيص مواطن 
واالرتقاء بأدائهم ، وتفعيل " مبدأ املتعلم حمور العملية التعليمية"،  القوة والضعف يف أداء املتعلمني

واملعارف واملعلومات وتطبيقاهتا املختلفة والرتكيز على عملية التعلم من خالل تكامل املهارات 
وحتديد  وتنمية القدرات العقلية العليا للمتعلم وتزويده مبجموعة من املهارات والكفايات ،

الصعوبات اليت يواجهها كل منهم أثناء عملية التعلم، واختاذ ما يلزم من أساليب العالج، ومساعدة 
واقرتاح سبل ووسائل حتسينها إىل أقصى  تنميتهاو مكاناتهإاملتعلم يف التعرف على قدراته و

حد ممكن، ومن ثَم إصدار حكم واقعي حيدد مستوى أداء الطالب يف هناية كل صف دراسي، 
 (كما أن هذا النوع من التقويم يسهم يف الكشف عن جوانب القوة والضعف يف الربنامج التعليمي

( بغرض مراجعة مكوناته وتعديله املنهج، طرق وأساليب التدريس و أداء املعلم،.. اخل
 .وتطويره
 ويتضمن التقويم املستمر نوعني يكمل أحدمها األخر مها:  

 : (Formative Assessment)  التقويم التكويين)البنائي(-أ
هو التقويم الذي يالزم عملية التدريس اليومية، و يهدف إىل تزويد املعلم واملتعلم بنتائج 

أي أنه يســــــتخدم لتعرف نواحي القوة  التعليمية،حســــــني العملية وذلك لت باســــــتمرار،األداء 
و مدى حتقيق األهداف ، واالســـتفادة من التغذية الراجعة يف تعديل املســـار  و  والضـــعف،

فهو جزء ال يتجزأ من عملية التدريس والتعلم ، حتقيق هذه األهداف ، وتطوير عملية التعليم
خالل توفري التغذية  الراجعة. كما يطلق على هذا وبذلك يســـهم يف عملية حتســـني التعلم من 

        .(Assessment for learning) التقويم من أجل التعلم ،النوع من التقويم
فإن هذا النوع من التقويم يتطلب أنشـــــــطة متعلقة مبهارات وأهداف املادة، من ، جرائياإو

ناســـــــبة،  يث يتم تعزيز جل التعرف على مســـــــتوى الطالب، وإعطائه التغذية الراجعة املأ
يف إطار  جوانب القوة لديه، ومعاجلة جوانب الضـــــــعف، بالطريقة املناســـــــبة اليت يراها املعلم

 .تنويع طرق التدريس، وال يهدف لرصد الدرجة بشكل هنائيو تطوير
 ومما ينبغي االنتباه إليه:
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ملعلومات حول اســتخدام التقويم التكويين كأداة  ث للحصــول على أكرب قدر ممكن من ا -
جل التغلب على الفجوة بني  ماذا حيتاجون من أ ما يســـــــتطيعون عماه و مدى تعلم طالبه و

 مستواهم احلايل وما هو متوقع منهم ومطلوب حتقيقه من األهداف واملخرجات التعلمية.
 الدرس. وميكن للمعلم أن يقوم الرتكيز على الطالب الضـــعاف يف التحصـــيل أثناء تنفيذ -

عليم  يث يندمج الطالب يف مهمات تعليمية تتناسب مع حاجاته، وقدراته اخلاصة، بتفريد الت
ومســـــــتوياته املعرفية والعقلية، ومنط تعلمه لتحقيق األهداف، من خالل األنشـــــــطة أو طريقة 
التدريس أو األدوات واملواد التعليمية اخل ...، وبذلك يتم إتاحة الفرصــــة لكل طالب التقدم 

 ي والتعلم.يف حتصيله الدراس
توظيف التقويم التكويين إلثارة دافعية الطلبة والتزامهم للتعلم واشـــــــراكهم يف تعلمهم مما  -

 يؤدي إىل تغيري ثقافة املتعلم  و حتقيق النجاح يف تعلمه.
التنويع يف تدريبات األنشـــــطة والواجبات البيتية مبا يتناســـــب مع مســـــتويات الطلبة يف  -

يث يكلف كل طالب بإعداد ما يتناســـــــب مع مســـــــتواه، ويتم   الدرس،حتقيقهم ألهداف 
تدرجييا رفع مســــتوى هذه األنشــــطة مع حتســــن أداء الطالب، من خالل تقديم الدعم الالزم 

حتقيقه ومســــاعدته على احراز التقدم يف تعلمه ليصــــل يف النهاية إىل مســــتوى األداء املطلوب 
 هلا مسبقا يف خطة التحضري. والتخطيط

غذية الراجعة املباشـــــــرة ألعمال الطلبة، وعدم االكتفاء بالتصـــــــحيح وإعطاء تقديم الت -
 الدرجة.

 (Summative Assessment) التقويم اخلتامي)التجميعي( -ب
هو التقويم الذي يهدف لقياس تعلم الطلبة أي اصــــــدار حكم على مدى جناح املتعلم يف   

بنهاية تدريس وحدة معينة أو جمموعة استيفاء معايري التقويم لقياس أهداف / خمرجات التعلم 
دروس أو خمرجات تعلم حمددة خالل الفصـل الدراسـي أو بنهاية الفصـل الدراسـي ويسـتخدم 
إلعطاء الدرجة النهائية لقياس األداء ولتوفري بيانات ومؤشـــــــرات  الختاذ القرار لنقل املتعلم 

ليم املدرســـــــي، وبذلك تعترب ملســـــــتوى جديد او املرحلة التالية من التعليم أو خترجه من التع
صــحة وموثوقية التقويم اخلتامي ذات أمهية قصــوى فهو يصــمم لتقديم الدليل للطالب وويل أمره 

، تقدم هذه املؤشرات على هيئة املستوى التحصيلي احلقيقي للطالبوغريهم من الرتبويني عن 
 Assessment ofدرجات أو رموز أو تقارير تشــــــري إىل مســــــتوى جودة التعلم لدى الطالب )
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learning / والتقويم اخلتامي يســـــــمح باســـــــتخدام أدوات تقويم متنوعة لقياس أهداف .)
 خمرجات التعلم احملددة وبذلك فهو يوفر معلومات ذات قيمة تشخيصية وبنائية لتعلم الطالب.
 وإجرائيا، فإن هذا النوع من التقويم يتطلب أنشطة تقوميية متعلقة مبهارات وأهداف املادة،
من أجل قياس مدى تعلم ورصد درجة )مستوى( للطالب تعكس مستوى حتصيله الدراسي 

وال يعاد تطبيقه إال بعذر مقبول. وينبغي التنبيه هنا إىل ما  املادة،ملخرجات التعلم / أهداف 
 يأتي:
يتم تنفيذ تقويم التعلم للمخرجات أو األهداف التعليمية للمادة باستخدام أدوات التقويم  -

 الوثيقة.تنوعة احملددة يف امل
 املستمر.ال بد أن يعد املعلم لنفسه خطة لتنفيذ هذا النوع من التقويم  -
التقويم على الطالب نفســــه بعد تنفيذها  النوع منال يســــمح بإعادة تطبيق أدوات هذا  -

 إال لعذر رمسي، والبد أن تعد وتنفذ بصورة تضمن حتقيق الصدق والثبات واملوضوعية
الدرجة اليت حيصــــــل عليها كل طالب يف هذه املرحلة يف ســــــجل الدرجات تســــــجل  -

سلم األداة إىل الطالب لالستفادة من املالحظات الواردة فيها ، ثم  معلم،املوجود عند كل  ثم ت
 تعاد للمعلم حلفظها يف ملف الطالب.

حيصـــل  يف ضـــوء مؤشـــرات التقويم اخلتامي باإلضـــافة إىل املعلومات اليت –يقوم املعلم  -
العالجية و اإلثرائية املتنوعة هبدف األنشـــطة بإعداد  –عليها عن الطالب من التقويم التكويين 

 حتسني وتطوير التعلم. 
ضـــرورة إعالم الطلبة باليات التقويم واألدوات اليت ســـيقوم الطالب هبا، ومعايري كل أداة  -

 تقوميية منذ بداية الفصل الدراسي.
من التقويم يتطلب أنشطة تقوميية متعلقة مبهارات وأهداف املادة،  فإن هذا النوع، وإجرائيا
تعكس مستوى حتصيله الدراسي لطالب لرصد درجة )مستوى( قياس مدى تعلم ومن أجل 

 ملخرجات التعلم / أهداف املادة، وال يعاد تطبيقه إال بعذر مقبول.
:ويم املستمرالعالقة بني التقويم التكويين والتقويم اخلتامي كمكونني للتق   

ميكن وصف عملية التقويم املستمر للطلبة على أهنا مزيج من التقويم التكويين الذي 
يهدف إىل االستفادة من التغذية الراجعة يف بناء مهارات التعلم وتطوير وحتسني مستويات أداء 

علم الطلبة، ومتكينهم من املعلومات واملعارف واملهارات الالزمة لتحقيق خمرجات/ أهداف ت
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 .املادة الدراسية خالل عملية التدريس اليومية. ومن التقويم اخلتامي للحكم على مدى التعلم
 :ويوضح الشكل اآلتي هذه العالقة

 
 
 

 

 (Self- assessment): التقويم الذاتي

مشاركة الطلبة يف حتديد مستويات وحمكات بغرض تطبيقها على أعماهلم، وإصدار 
  .حتقيقهم هلذه احملكات واملستوياتأحكام تتعلق مبدى 

 : (pair - assessment) األقرانالتقويم اجلماعي / تقويم 

قيام مجاعة صغرية غري متجانسة من املتعلمني بالتعاون الفعلي لتقويم عمل أجنزه أحد 
وذلك لتحقيق هدف أو أهداف مرسومة يف إطار اكتساب  أخرى،أعضائها أو جمموعة 
عود عليهم مجاعة وأفرادا بفوائد تعليمية متنوعة أفضل مما يعود عليهم من معريف أو اجتماعي ي
 .خالل تقويم املعلم هلم
  (Portfolio):  ملف أعمال الطالب

هو عبارة عن ملف وثائقي يتم فيه حفظ مناذج من األنشطة الصفية وأعمال الطالب      
مستوى أدائه وتوضح مدى اكتسابه  اليت مت تقييمها من قبل املعلم واليت تشري إىل املتنوعة،

مع حتديد ملف  يف أي مكان يف املدرسةللمخرجات أو أهداف التعلم، وحيفظ هذا امللف 
ويعترب هذا امللف مرجعا للمعلم وملدير املدرسة  واحد لكل طالب يف مجيع املواد الدراسية،

علمه، مع ضرورة اطالع ولويل األمر، ولغريهم من املتابعني ملستوى الطالب وبيان مدى تقدم ت
 .عند متابعته ملستوى أداء ابنهوىل األمر على هذا امللف 

  (Moderation ): الفحص والتدقيق
يعرف الفحص والتدقيق بأنه عملية املتابعة اليت تتم للتأكد من التطبيق السليم ألدوات     

واملواصفات الفنية الواردة التقويم املستمر، ومصداقية الدرجات املعطاة للطلبة يف ضوء املعايري 
 .ىل: الفحص والتدقيق املستمر، والفحص والتدقيق النهائيإيف وثائق تقويم تعلم الطلبة، وينقسم 

 التقومي املس متر طوال العام ادلرايس
هداف أأو اخملرجات التعلميية  التقومي التكويين للأ

هداف أأو اخملرجات التعلميية املنهتيةا  لتقومي اخلتايم للأ
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 (:12 -1الفحص والتدقيق املستمر )

هو عملية املتابعة املستمرة خالل العام الدراسي اليت تتم للتأكد من تطبيق املعلمني     
دقيقا وثابتا، يضمن املوضوعية واملصداقية يف تقييم أداء مجيع الطلبة ألدوات التقويم تطبيقا 

ينفذ و .وفق الضوابط واملواصفات الفنية الواردة يف وثائق تقويم تعلم الطلبة يف املواد الدراسية
الفحص والتدقيق املستمر من قِبل املعلمني داخل املدرسة أو املعلم األول أو املشرف أو عضو 

 ديرية التعليمية باحملافظة أو يف املديرية العامة للتقويم الرتبوي.التقويم يف امل

 :( إىل12 – 1يهدف الفحص والتدقيق املستمر للصفوف )و

   .التأكد من التطبيق السليم ألدوات التقويم املستمر لضمان الدقة والثبات .1

 .ويمالعهم على وثائق التقاطالتأكد من فهم املعلمني لعملية التقويم املستمر و .2

 .تقديم املقرتحات اخلاصة مبعاجلة أوجه القصور يف التقويم .3

  .يف تقويم تعلم الطلبة متابعة خطة املعلم .4

 .يقوم هبا املعلمون لتقويم أداء الطلبة اليتتطوير املمارسات  .5

 .تطوير فهم املعلمني ملعايري التقويم يف أدوات التقويم املختلفة .6

 .للطلبة املعطاة التأكد من مصداقية وموضوعية الدرجات .7

 :الفحص والتدقيق النهائي للصف الثاني عشر

يقصد بالفحص والتدقيق النهائي عملية املتابعة اليت تتم يف هناية كل فصل دراسي للتأكد من    
تطبيق معلمي الصف الثاني عشر أدوات التقويم املستمر بصورة صحيحة وفق املعايري 

قويم تعلم الطلبة يف املواد الدراسية، وتنفذ من قبل واملواصفات الفنية الواردة يف وثائق ت
 ي.احملافظات التعليمية بإشراف املديرية العامة للتقويم الرتبو

 

قالفحص والتدقي

النهائي المستمر
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 : إىليهدف الفحص والتدقيق النهائي و  

املستمر االطالع على ملفات أعمال الطلبة والتحقق من توافر األدلة على أدوات التقويم  .1
   دراسية.الطلبة يف كل مادة  يف وثيقة تقويم تعلم احملددة

التحقق من مطابقة أدوات التقويم املستمر للمواصفات الفنية واملعايري الواردة بوثائق  .2
تقويم تعلم الطلبة لضمان املصداقية والعدالة يف تقويم األداء على مستوى مجيع طلبة 

 .الصف الثاني عشر

 ألمر. ا لزمالتأكد من دقة رصد املعلم للدرجات وتعديلها إن  .3

رصد املالحظات الفنية اخلاصة بتطبيق املعلمني ألدوات التقويم املستمر يف االستمارة  .4
 .املخصصة

رصد جوانب االمناء املهين املقرتحة للمعلمني يف جمال التقويم الرتبوي يف اجلزء املخصص  .5
 .باالستمارة

 : مبادئ عامة يف التقويم املستمرثانيا: 
، مراعاة تمراحلقل الرتبوي، أثناء تنفيذهم ومتابعتهم للتقويم املس ينبغي من مجيع املعنيني يف 

 :املبادئ التالية
ممارسة عملية التقويم بشكل مستمر أثناء التعلم اليومي، والعمل على تطوير مسار تعلم  .1

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

 التعلم اخلاصة بكل مادة دراسية. ربط عمليات التقويم مبخرجات أو أهداف .2

املتنوعة واحملددة يف وثيقة تقويم تعلم أدوات التقويم  توظيفإتاحة الفرصـــــــة للمعلم يف  .3
 .كل خمرج من خمرجات التعلمالطلبة يف كل مادة دراسية مبا يتناسب مع طبيعة 

تكارية، مراعاة جوانب التعلم املختلفة لدى الطالب وتنمية فكره الناقد، وقدراته االب .4
 ومهاراته اإلبداعية.

يف عمليات التقويم واملتعددة  االســـــــتفادة من اســـــــرتاتيجيات التعليم والتعلم املختلفة .5
 املختلفة.
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تشـــجيع التقويم الذاتي، وذلك بإتاحة الفرصـــة للطالب يف تقويم بعض أعماله بنفســـه،  .6
 ينة.واحلكم على مستوى أدائه يف اكتسابه ألهداف وخمرجات الدرس أو وحدة مع

مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، مع االهتمام باجمليدين دراســــــيا، وتطوير قدراهتم من  .7
 واإلبداع.خالل أنشطة تساعدهم على اإلجادة 

ن يعانون ممتقديم املســـاعدة املناســـبة للطلبة الذين مل حيققوا مســـتوى اإلجناز املطلوب،   .8
 ق معطيات كل حالة وظروفها.، أو طلبة الرتبية اخلاصة وفمن صعوبات يف التعلم

 تقديم التغذية الراجعة الفورية واملستمرة على أعمال الطالب ومشاركاته املتنوعة. .9

 ارتباط التقويم بعملييت التعليم والتعلم. .10

االهتمام بتطبيق كل من التقويم التكويين )التقويم من أجل التعلم( واخلتامي )تقويم التعلم(  .11
  بشكل متوازن.

شراكها يف تنفيذ الربامج اإلثرائية إسرة يف عمليات التوجيه واملتابعة، وتفعيل دور األ .12
والعالجية املقرتحة، وتزويدها باملخرجات أو األهداف التعلمية املطلوبة، ومبعلومات 

 دقيقة عن مدى تقدم أبنائها وعن الصعوبات اليت يواجهوهنا.

 :وخطوات التقويم املستمر ثالثا: مراحل
إنه من الضروري عند قيامك بعملية تقويم حتصيل الطلبة أن تتبع ، املعلمة أخيت/أخي املعلم

 اآلتي:
  التخطيط للتقويم: .1

وذلك أن تكون على دراية بأهداف املادة الدراسية ألن ذلك ضروري للوصول إىل 
األهداف املخرجات/ويرجى منك الرجوع إىل  .حتقيق التدريس والتقويم الفعال

أن التخطيط ينبغي أن يراعي املعارف واملهارات  كما دراسي.املوجودة يف املنهاج ال
والقيم واالجتاهات اليت سيتم تغطيتها يف املنهج، ويف الوقت نفسه مراعاة اخلربات 
القدمية واحلالية والقدرات وإمكانات كل طالب. ويعترب التخطيط أمراً مهما ألنه 

 ميكــّنك من:
 .إعداد أنشطة مرتبطة بأهداف التعلم 
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 ومتتاز يف بعض  يتأكد من إعطاء الطالب أنشطة تساعد على النمو املعريف واملهارال
األحيان بالتحدي واالبتكار وال تتصف بالصعوبة، وتكون مناسبة ملستوى 

 الطالب. 

 توفري الفرص لكل طالب إلعادة تقوميه يف املخرج التعلمي الذي مل حيققه. 

 لتقويم.استخدام جمموعة متنوعة من أدوات وأساليب ا 

  تسليم الطلبة استمارة تُحدد موعدا حمددا لتسليم الطلبة أعماهلم مثل: املشاريع
والتقارير وغري ها من األعمال لتقييمها، وجيب التأكيد من أن مجيع أعمال أدوات 

 .املعلم( مت االنتهاء منها قبل أداء الطلبة االمتحانات النهائية )تقويمالتقويم اخلتامي 
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 للصف احلادي عشرحد املعلمني خلطة التقويم أل توضيحي مثال
 يف الفصل الدراسي األول

 
 
 اليومية:. املمارسة الطبيعية الفعالة للتقويم أثناء تنفيذك لألنشطة الصفية 2

ء العملية التعليمية التعلمية، على أن تضع ينبغي أن يتم التقويم يف الوقت املناسب أثنا
يف اعتبارك بعض العوامل مثل استعداد الطالب وطبيعة األهداف اليت يتم تقوميها عند حتديد 
وقت التقويم ونوعه. ففي بعض احلاالت يتم التقويم بشكل ختامي؛ يف هناية موضوع أو وحدة، 

لم يف مرحلة متقدمة من العملية التعليمية بينما يف حاالت أخرى يتم التقويم لبعض خمرجات التع
 التعلمية، مع األخذ يف االعتبار استمرارية عملية التقويم.

 أداة التقويم
 

فوية
ل ش

عما
أ

 

قرير
الت

صرية 
لة ق

أسئ
صرية 

ت ق
ارا

ختب
ا

 
 

صلي
ان ف

متح
ا

ات 
ـــــــ

ظــــ
الح

م
 

 الشهر
 

مرب
سبت

 

حول تسجيل مالحظات 
أداء بعض الطلبة يف 

 األعمال الشفوية

 
ريقة تقويم عرض لط   

  الطلبة

توبر
أك

 

الطلبة يف رصد درجات 
 ( 1)األعمال الشفوية

 
اختبار  

 (1) قصري

تنفيذ أنشطة  
عالجية لبعض 

 الطالب

مرب
نوف

 

حول تسجيل مالحظات 
أداء بعض الطلبة يف 

 األعمال الشفوية

 
أسئلة قصرية  التقرير

 (1 )  
 تقرير وصفي أول  

مرب
ديس

 

الطلبة يف رصد درجات 
 ( 2)ال الشفويةاألعم

أسئلة قصرية  
(2 ) 

اختبار 
 (2) قصري

 تنفيذ أنشطة  
عالجية لبعض 

 الطالب
ناير

ي
  

 

   

تقرير  أداء الطالب يف 
 الفصل الدراسي األول
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 .  الدقة يف رصد مستويات الطالب وتسجيلها بطريقة مناسبة ومقنعة:3
 إن رصد الدرجات وتسجيلها يعترب أمراً حيوياً كأساس ملساعدتك على:

 .حتديد احتياجات الطالب 

 ب بتغذية راجعة عن مستوى تقدمهم.تزويد الطال 

 .تزويد أولياء األمور بتقارير تبني إجناز أبنائهم 

  تقويم فاعلية الربنامج التعليمي وأدواته وطرائق إعطاء بيانات ومؤشرات تفيد يف
 التدريس املستخدمة.

وينبغي أن تكون عملية رصد الدرجات وحتديد مستويات اإلجناز سهلة وغري معقدة 
وكذلك من املهم أن تقوم برصد الدرجات ذات األمهية واليت تعكس بوضوح  خلتامي()التقويم ا

ما حققه الطالب من تعلم وفق معايري واضحة وحمددة لألداء مسبوقة بكم كبري من التدريب 
وحتى تكون األحكام حول مدى التقدم الذي حيققه  وتقديم تغذية راجعة ألعمال الطالب.

من املهم أن تتضمن معلومات مت مجعها من خالل األنشطة اليومية  الطالب دقيقة وصادقة فإنه
 االعتيادية ومعلومات من أدوات التقويم.

 .  إعطاء تغذية راجعة للطالب وأولياء أمورهم واملعلمني اآلخرين من خالل تقارير األداء:4
إن مصطلح "تقرير األداء" يتضمن وضع ما قام الطالب بإجنازه يف احلسبان، وهذا 

وبالتايل فهي تشكل أساساً للتحاور بني املدرسة  بشكل تقليدي هو هدف التقارير املدرسية،
وويل األمر. ولكن على الرغم من ذلك فإن تقارير األداء ميكن أن توظف بطريقة أمشل من 

 خالل:   

  حصول الطالب على مالحظات شفوية وكتابية حول أعماهلم مما سيساعدهم على
 حتى يكونوا مدركني ملا جيب فعله أو حيتاجون إليه بعد ذلك. تقويم ما قاموا به

  توفري معلومات واضحة حول اإلجناز السابق لكل طالب ومدى التقدم الذي حققه
متضمنة نقاط القوة والضعف لكي يستفيد منها املعلمون املعنيون بتدريس الطالب 

 عليم والتعلم. يف املستقبل وذلك لتحقيق مبدأ التواصل واالستمرارية يف الت
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 :(12 ـ 11)رابعا: تقارير األداء يف الصفني 
مبستوى  متثل تقارير األداء حلقة الوصل بني املدرسة واملنزل يف تعريف أولياء األمور

 .املطلوبة ، حتى يتأتى هلم تقديم املساعدةإجناز أبنائهم أوال بأول
 ي:اآلتعلى النحو  (12ـ 11)الصفني وتكون تقارير األداء يف 

 

 تقرير وصفي أول يف منتصف الفصل الدراسي األول 1
تقرير مبستوى أداء الطالب يف هناية الفصل الدراسي األول، ويتم حتديد أداء  2

 الطالب فيه بالدرجة والرمز.
 تقرير وصفي ثاني يف منتصف الفصل الدراسي الثاني. 3
، يعرب العام الدراسي تقرير ختامي جلميع املواد مبستوى أداء الطالب يف هناية 4

 فيه عن أداء الطالب بالدرجة والرمز.

 الثاني عشر مؤهل "دبلوم التعليم العام وما يف مستواه".مينح الناجحون يف الصف 
 

 ينبغي على املعلم االنتباه له ما يأتي: ومما 
  إعالم الطلبة باليات التقويم واألدوات اليت سيقوم الطالب هبا خالل الفصل الدراسي. -1
 ساب درجاته  (12-11) نيكل فصل دراسي يف الصفحيدد إجناز الطالب يف هناية  -2

، وحيدد إجنازه يف هناية العام الدراسي  ساب متوسط يف أدوات التقويم املختلفة
 درجاته يف الفصلني الدراسيني.

، و (12-11)الصفني جلميع املواد الدراسية يف درجة(  100)تكون النهاية الكربى  -3
 .درجة( 50)ية الصغرى النها

 يف املادة على النحو اآلتي: (12-11)ني يتم حتديد مستوى الطالب يف الصف  -4
 املستوى الرمز الدرجة

 ممتاز أ 100 – 90
 جيد جدا ب 89 – 80
 جيد ج 79 – 65
 مقبول د 64 – 50
 حيتاج إىل مساعدة هـ أو أقل  49
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قون مستوى األداء املطلوب يف للطلبة الذين ال حيق أنشطة عالجية مناسبةوضع  -5
مرتبطة مبخرجات التعلم األنشطة دراستهم خالل العام الدراسي على أن تكون هذه 

 للمادة.
 وينبغي أن تتضمن التقارير الوصفية، ما يأتي:

نقاط قوة الطالب: جيب أن يبدأ املعلم مالحظاته على بطاقة تقرير األداء بذكر شيء إجيابي 
ط القوة لديه؟ حيث أن كل طالب لديه بعض اجلوانب يف عمله عن الطالب. ما هي نقا

أقوى من جوانب أخرى. ورمبا ال يكون أفضل طالب صفه، إال أنّ هنالك دائماً شيء يتميز 
به. ورمبا يكون ذلك عبارة عن شيء يفهمه أو يشرحه بصفة خاصة بطريقة جيدة، ورمبا 

ارة ما أو عمل روتيين يستطيع القيام به. يكون ميتلك قدرة مميزة على تطبيق عملية ما أو مه
وقد تكمن نقطة قوة الطالب يف القدرة على التفكري اإلبداعي أثناء موقف حلل مشكلة ما. 
ورمبا يكون للطالب اجتاه إجيابي معني جتاه موضوع ما أو ميتلك مهارات متميزة عند العمل 

 يف جمموعة.

قوة مبجال ما، فإنه أيضاً يعاني من نقاط نقاط ضعف الطالب: إن كان الطالب ميتلك نقاط 
ضعف مبجاالت أخرى حيث حيتاج ملزيد من العمل عليها، وهنا ينبغي على املعلم أن يكون 

 لطيفا عند اإلشارة إىل نقاط الضعف، حتى ال يؤدي ذلك إىل إحباطه. 

 وجيب أن يكون مبقدور املعلم حتديد املوضوعات واملهارات اليت ينبغي تعزيزها    
قبل إعداد مالحظاته على بطاقات تقارير  ىيرغب يف مناقشة الطالب فراد دوتقويتها. وق

مفهوم ما أو درجة  لاألداء، وعلى املعلم أن حيدد نقطة ما تثري اهتمامه يف أداء الطالب حو
فهمه ملوضوع ما، أو قدرته على تطبيق خطوات أو إجراءات بعينها، أو طريقته يف حل 

 دات العمل عنده.املشكالت، أو عا

اإلجراءات اليت سيتم اختاذها: بعد وصف نقاط قوة الطالب ونقاط ضعفه، جيب أن يُضمّن 
املعلم اإلجراءات اليت خيطط الستخدامها ملساعدته يف التغلب على الصعوبات اليت يعاني 

 منها أو تعزيز القدرات اليت ميتلكها يف التقرير. 
 :يصف هبا املعلم أداء الطالبفية اليت ميكن أن ومن األمثلة على العبارات الوص   

   جيد يف مهارة التعامل مع اخلرائط وحيتاج إىل مزيد من اجلهد يف حتليل األشكال البيانية
 والصور.
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  قادر على استخالص املعلومات من النصوص التارخيية ولكنه  اجة إىل جهد أكرب يف
 تذكر األحداث التارخيية.

 فية اليت يطرحها املعلم ونأمل منه املبادرة أكثر يف التفاعل الصفي.جييب على األسئلة الص 

 .حيرص على أداء واجباته املنزلية وحيتاج إىل االستفادة أكثر من التغذية الراجعة 

هذا وميكن للمعلم أن يصيغ عبارات أخرى مناسبة لوصف أداء الطالب نظرا لقربه من 
 نب الضعف لديه.الطالب وقدرته على تشخيص نقاط القوة وجوا
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 الدراسات االجتماعية: واديف م: مستويات التعلم أوال
يتم تقويم تعلم الطلبة يف مادة الدراسات االجتماعية وفق ثالث مستويات معرفية هي 

عليا، وهذه املستويات تنبثق من مستوى املعرفة، ومستوى الفهم والتطبيق ومستوى القدرات ال
تصنيف "بلوم" املعريف وهو تصنيف هرمي يتكون من ستة مستويات، وميكن تلخيص مستويات 

 كالتايل:التعلم يف مادة الدراسات االجتماعية 
 
 املعرفة: -1
قا   ويعين تذكر املعلومات أو املعارف أو احلقائق أو األحداث اليت تعلمها املتعلم ســــــــاب

 ومثال ذلك:
 .عرف العوملة -
 .أنواع اخلرائط اليت ميكن انشاؤها عن طريق بيانات االستشعار عن بعد ثالثا من عدد -
 

 الفهم والتطبيق: -2
وتفسريها  قدرة على فهم معنى املادة، واستيعاب املعلومات وإدراك احلقائقبأنه ال الفهم يعرف

 ومثال ذلك:
 وراثيا.ضح السبب يف اجتاه العامل  و هندسة القمح و - 
 كل من الظاهرات اجلغرافية النقطية واملساحية؟ما وجه الشبه واالختالف بني متثيل  -

                         
 . ومثال ذلك:قدرة على استخدام املواد املتعلمة يف مواقف جديدةفيقصد به ال :يقأما التطب
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 عليا من تصنيف بلوم املتمثلة يف اآلتي:ويقصد هبا املستويات الالقدرات العليا:  -3
هو جتزئة املادة التعليمية إىل عناصــــــر ثانوية أو فرعية، وإدراك ما بينها من عالقات التحليل: 

 وروابط ومثال ذلك:
اقرأ نص رسالة الرسول صل اهلل عليه وسلم ألهل عمان ثم أجب عن األسئلة اليت  -

 تليه:

سالم على من هلل إىل جيفر وعبد ابين اجللندى الول ا)بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد رس
اتبع اهلدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية اإلسالم أسلما تسلما فإني رسول اهلل اىل الناس 
كافة ألنذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين فإنكما إن أقررمتا باإلسالم وليتكما وإن 

 تكما وتظهر نبوتي على ملككما(.أبيتما فإن ملككما زائل وخيلي حتل بساح
استخرج أسلوبني اتبعهما الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف دعوة حاكمي عمان  -أ

 لإلسالم.

استخرج من النص ما يدل على وعد الرسول صل اهلل عليه وسلم ألهل عمان  -ب
 باالستقالل السياسي.

 استخلص من الرسالة نظام احلكم يف عمان يف تلك الفرتة. -ج   
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يقصــد به قدرة املتعلم على وضــع أجزاء املادة التعليمية مع بعضــها يف قالب واحد  الرتكيب:
تؤكد نواتج التعلم هنا على الســلوك اإلبداعي املعريف للمتعلم. ومثال  ثمضــمون جديد  ي وأ

 ذلك:
 تجددة.امل الطاقة غريحلوال ملشكلة اقرتح  -

 العماني يف البيئة الصحراوية.اقرتح ثالثة مشاريع استثمارية للشباب   -
ويعين قدرة املتعلم على احلكم على قيمة املواد التعليمية وعلى األشـــــــياء واحلوادث التقويم: 

 واألشخاص يف ضوء معايري داخلية وخارجية. ومثال ذلك: 
ــد  - ــة يف  اليت تقومدول العــامل  عــدد)تزاي ــل للطــاق ــدي ــاج الوقود احليوي كب بتطوير برامج انت

 يف ضوء العبارة السابقة هل تؤيد هذا التوجه؟ وملاذا؟ املستقبل(
بني الدوافع الدينية والسياسية  الربتغايل يف احمليط اهلندي )تعددت دوافع التوسع     -

 واالقتصادية( أي من هذه الدوافع ترى أنه أقوى الدوافع؟ وملاذا؟
 : أدوات التقويم املستمر يف مادة الدراسات االجتماعية:ثانيا

ع أدوات التقويم املستمر يف مادة الدراسات االجتماعية كما يظهر من الشكل التايل تتنو
بني األعمال الشفوية، واألسئلة القصرية، والواجبات املنزلية، واالختبارات القصرية باإلضافة إىل 
امتحان هناية الفصل الدراسي. وسيتم استعراض كل أداة من هذه األدوات وتوضيح كيفية 

 تطبيقها على الطلبة، باإلضافة إىل توزيع الدرجات على هذه األدوات.تنفيذها و
 

 
 
 
 

 
 
 

أدوات التقويم 

امتحان نهاية 
الفصل الدراسي

االختبارات 
القصيرة

التقرير
الواجبات 
المنزلية يرةاألسئلة القص

األعمال 
الشفوية
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 كيفية تطبيق أدوات التقويم أ( 
  

ويتم تطبيقها من خالل مواقف تعليمية تعلمية خمتلفة للحصول على  :الشفويةاألعمال  (1
ني استجابات من الطلبة حول قضية أو موضوع ما، وعادة ما يتم بني طرفني أو أكثر )ب

املعلم والطالب او بني جمموعة من الطلبة أو بني الطالب وزميله(، ويشمل تقييم األعمال 
مجيع جوانب التفاعل الصفي ومن أمثلة ذلك: اإلجابة على األسئلة املطروحة، الشفوية 

 معلومات إثرائية، وتقديم عروض شفهية.تقديم أسئلة جديدة، وطرح و
 هذه األداة   األخذ بعني االعتبار النقاط التالية:وينبغي عند تطبيق                

 
 أن تقيس خمرجات وأهداف املنهج الدراسي. 1
 التدريسية اليومية. تأن تكون مصاحبة للممارسا 2
 ميكن أن يستهدف املعلم يف كل مرة فئة حمددة من طالب الفصل. 3
 مرتان خالل الفصل الدراسي الواحد. هذه األداةترصد درجات الطلبة يف  4

ويستخدم املعلم املعايري املوضحة يف اجلدول التايل عند تقييم الطلبة يف األعمال الشفوية يف 
 (.12-11الصفني )

 (12-11معايري تقييم الطلبة يف األعمال الشفوية يف الصفني )
 الدرجة املعيار م

 1 جييب على األسئلة املطروحة بصورة دقيقة. 1
يطرح أسئلة مرتبطة بأهداف املنهج بشكل  2

 1 واضح.
يعرض أفكار أو مشاركات ويقدم معلومات إثرائية  3

 1 أو إجابات أمام زمالئه ومعلمه.
 1 يقوّم أفكار أو مشاركات أو إجابات زمالئه. 4

 4 اجملموع
( مرتني خالل 12-11الصفني ) مالحظة: ترصد درجة األعمال الشفوية يف

 . ثم يتم أخذ املتوسط ملرتي التقييم ( درجات4بواقع ) الواحدالفصل 
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أداة تقويم تســتخدم أثناء احلصــة الدراســية للتأكد من اكتســاب الطالب  القصـرية:األسـئلة  (2
للمعلومات واملعارف واملهارات ، وتكون يف حدود السؤال أو السؤالني ، وجييب عنها الطالب 

دقائق، ويتم تزويد الطالب بالتغذية الراجعة الفورية عن  10عن كتابيا، وال يزيد زمن تنفيذها 
وحتليل  والذهنية،ومن أمثلة األسئلة القصرية: تكملة اخلرائط املفاهيمية  مستوى  أدائه فيها.

، وتطبيق مهارة أو عدة جلداول واألشــــكال والصــــور البيانيةالنصــــوص التارخيية واجلغرافية وا
 . خلريطةمهارات يف ا

 
 اليت جيب مراعاهتا عند إعداد وتنفيذ أداة األسئلة القصرية: بعض النقاطوهذه 

 
ــة 3 ــات املنزلي ــة لتحقيق أهــداف :   ( الواجب ــا وموجه ــات  ممنهجــة وخمطط هل هي تعيين

على  يف املنزل املعلم ويكلف الطالب بأدائها  وخمرجات معينة من املقرر الدراســـي ، حيددها
، وتعريف كل طالب طالب، وأن يقوم بتصــحيحها بدقة املعلم مناســبتها ملســتوى كل أن يراعي

 بأخطائه أوال بأول .
ومن أمثلتها: تصـــميم جداول وأشـــكال ورســـوم بيانية باليد أو باســـتخدام احلاســـب اآليل،  

تارخيية أو الظواهر  ثار ال تارخيية، مجع صـــــــور عن بعض اآل عداد خط زمين لألحداث ال إ
 . اجلغرافية

 

 أن ترتبط بأهداف تعليمية حمددة. 1
 وتراعي مستويات التعلم يف املادة. أن تتنوع يف مستوياهتا املعرفية 2
 .األسئلة القصريةأن يتم تزويد الطالب بتغذية راجعة عن أدائه يف  3
 .ؤالني يتكونان من عدد مناسب من املفرداتأن تصاغ يف سؤال أو س 4
 أن تتنوع بني األسئلة املوضوعية واملقالية. 5
 .لأو االشكال أو الرسوم أو اجلداو رأن ال ختلو من أسئلة التعامل مع اخلرائط أو الصو 6
( 5بواقع ) مرتان خالل الفصـــل الدراســـي الواحد هذه األداةترصـــد درجات الطلبة يف  7

( درجات لكل مرة يف الصــــا ال اني 3مرة يف الصــــا ا ادر عشــــر و)درجات لكل 
 عشر.
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 املنزلية:ب مراعاهتا عند تقييم الطلبة يف أداة الواجبات اليت جي النقاطوهذه بعض 
 .أن ترتبط بأهداف تعليمية حمددة 1
 أن تتنوع يف مستوياهتا املعرفية. 2
 أن يتم تزويد الطالب بتغذية راجعة عن أدائه يف الواجبات املنزلية. 3
 أن يضع املعلم أكثر من منوذج للواجب املنزيل.ميكن  4
 .د فرتة زمنية مناسبة إلجنازها حسب طبيعة الواجب واهلدف منهأن يتم حتدي 5
( 12-11يف الصـــفني )تكوينيا يف أداة الواجب املنزيل  ايقيم الطلبة باســـتمرار تقومي 6

 وال يتم تقوميهم ختاميا يف هذه األداة أو رصد درجات هلم.
وقدرته على يراعي املعلم يف تقييمه للواجبات املنزلية صـــــــحة إجابات الطالب،  7

فهمها واســـتيعاهبا، واســـتمراريته يف حل الواجبات، باإلضـــافة إىل اســـتفادته من 
 التغذية الراجعة.

 
ويقصد به النص املكتوب الذر يعده الطالب يف حدود الصفحة أو الصفحتني ليصا فيه  التقرير: (4

وعاً قرأه أو يعرض رأياً يف الطالب شيئاً شاهده أو مكاناً زاره أو جتربة عملية قام هبا أو يلخص موض
 مسألة درسها وحنو ذلك، وميكن للطالب اإلشارة إىل املصادر اليت رجع إليها فيما كتب إن وجدت.

يقدمه الطالب ليتأكد من  روعلى املعلم طرح جمموعة من األسئلة على الطالب ذات صلة بالتقرير الذ
ات واملضمون العلمي للتقرير، وبأنه من عمله درايته مبحتوى التقرير ومدى استيعابه للمعارف واملهار

وحيفظ  وإنتاجه. ويتم تقييم التقرير حسب املعايري واآللية املضمنة يف وثائق تقويم تعلم املواد الدراسية
 يف ملا أعمال الطالب.

 :التقريرجيب مراعاهتا عند تقييم الطلبة يف أداة  وهذه بعض النقاط اليت
 

 وموضوعاهتا.يرتبط بأهداف املادة أن  1
 أن يكون يف حدود الصفحة أو الصفحتني . 2
 أن يؤدى بصورة فردية . 3
 .أن يتم حتديد فرتة زمنية مناسبة إلجنازه 4
حدة من  5 لب يف أداة التقرير مرة وا طا درجات خالل الفصــــل  6ترصــــد درجات ال

 الصا ا ادر عشر.يف الدراسي 
 و يقدم  التغذية الراجعة للطلبة.، ة من املعايري جمموع للتقريريراعي املعلم يف تقييمه  6
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 التقرير للصا ا ادر عشرعند تقييم الطلبة يف االتي يستخدم املعلم املعايري املوضحة يف اجلدول و
 

 
هي أداة تقويم يتم إعدادها من قبل املعلم لتقويم مستوى الطلبة يف  ( االختبارات القصرية:5

ملواصفات  الدراسي وفقان الدروس أو وحدة دراسية خالل الفصل هناية درس أو جمموعة م
. (12-11)الصفنيدقيقة كحد أقصى يف  30فنية حمددة.  يث ال يتجاوز مدة االختبار عن 

 ويتم تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة املباشرة فور االنتهاء من أدائهم. 
 

 االختبارات القصرية: وينبغي األخذ يف االعتبار الشروط التالية عند تطبيق 
 
 أن تكون مصاحبة للممارسات التدريسية اليومية. 1

 أن تؤدى بصورة فردية. 2

 .أن حتقق أهداف املنهج الدراسي  3
 أن تراعي الفروق الفردية بني الطلبة. 4

أن يراعي املعلم املواصـــــــفات الفنية يف بناء االختبار من حيث عدد األســـــــئلة  5
 ما هو موضح يف اجلدول التايل.وأنواعها والدرجات ك

 ا ادر عشر ة يف التقرير يف الصامعايري تقييم الطلب

 الدرجة املعيار م

 1 أمهية املوضوع  وارتباطه باملنهج. 1
 2 املادة العلمية.  ودقةصحة  2
 1 التسلسل املنطقي للموضوع وترتيب األفكار. 3
 2 فهم الطالب للموضوع وقدرته على التعبري عن األفكار الواردة فيه. 4

 6 اجملموع
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 أن تراعي أسئلة االختبار املستويات املعرفية  6
قدرات العليا  %40%، الفهم والتطبيق  40)املعرفة  ويف مادة اجلغرافيا  (%20، ال

  والتقنيات احلديثة تراعى النسب التالية:
  (%20، القدرات العليا  %50%، الفهم والتطبيق  30)املعرفة 

 .أسئلة االختبار بني األسئلة املوضوعية  واملقالية تتنوع أن  7
 أن يضع املعلم منوذجا لإلجابة لالختبار القصري. 8
 

 (:12-11ويوضح اجلدول التايل املواصفات الفنية لالختبار القصري للصفني )
 (12-11املواصفات الفنية لالختبار القصري للصفني )

عدد  نوعه السؤال
 املفردات

 الدرجة

درجــــات كــــل مــفــردة  3 3 اختيار من متعدد()موضوعي  األول 
 درجة واحدة

مقايل )يراعى أن تتضمن بعض املفردات  الثاني 
على مهــارات التعــامــل مع اخلرائط أو 
حتليل األشــكال والصــور أو اجلداول أو 

 الرسومات البيانية(

 درجات 4 2-3

مقايل )يراعى أن تتضمن بعض املفردات  الثالث
ات التعــامــل مع اخلرائط أو على مهــار

حتليل األشــكال والصــور أو اجلداول أو 
 الرسومات البيانية(

 درجات 3 2-3

 درجات 10 الدرجة الكلية لالختبار
 
أداة تقوميية يتم إعدادها على مســتوى احملافظة أو على ( امتحان هناية الفصــل الدراســي: 6 

ي وتتطلب مواصفات تفصيلية يتم بناؤها مستوى الوزارة ليتم تطبيقها يف هناية كل فصل دراس
مركزيا على املســـــتوى الوزارة اســـــتنادا على خمرجات أو أهداف املنهج، ومســـــتويات التعلم 
 مقرونة باألوزان النسبية لكل مستوى ونوع األسئلة وعددها وعدد اجلزئيات وعدد املفردات.
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  11راسات االجتماعية للصف نية ملواد الداجلدول التايل مواصفات الورقة االمتحاويوضح 
 

 11مواصفات الورقة االمتحانية ملواد الدراسات االجتماعية للصف 
 ورقة امتحانيه واحدة.

 درجة60 درجة االمتحان 
 ساعتان زمن اإلجابة

ــة  ــة األســـــــئل نســـــــب
 املوضوعية  واملقالية 

 درجة 18=%30املوضوعية 
 درجة 42= %70املقالية 

 %20القدرات العليا -%40الفهم والتطبيق - %40عرفة امل نسبة مستويات التعلم
من منط  ة( مفرد18يتكون من )درجة(  18سؤال موضوعي ) السؤال األول

( ولكل مفردة أربع جةاالختيار من متعدد لكل مفردة )در
 بدائل.

 يث تشمل  (جزئية3-2)يتكون من درجة( 12) سؤال مقايل السؤال الثاني 
فردات من منط املقايل القصري أو كل جزئية جمموعة من امل

 املمتد.
 يث  ( جزئية3-2)( يتكون من درجات 10) سؤال مقايل السؤال الثالث

تشمل كل جزئية جمموعة من املفردات من منط املقايل القصري 
 أو املمتد.

 يث  ( جزئية3-2)( يتكون من درجات 10) سؤال مقايل السؤال الرابع
املفردات من منط املقايل القصري تشمل كل جزئية جمموعة من 

 أو املمتد.
 يث  ( جزئية3-2)( يتكون من درجات 10) سؤال مقايل امسالسؤال اخل

تشمل كل جزئية جمموعة من املفردات من منط املقايل القصري 
 أو املمتد.

أن يشـــتمل االمتحان على مهارات وأن تراعي أســـئلة االمتحان مســـتويات التعلم  جيب
 البيانيةوالرســوم  واجلداول والصــوراألشــكال  النصــوص أو اخلرائط، وحتليلالتعامل مع 

 وفقا هلذه املستويات.
ميكن ملعد االمتحان االستعانة بنصوص خارجية وإحصاءات حديثة أو أية رسومات 

 هج.ية ذات ارتباط بأهداف وحمتوى املنأو جداول أو صور من مراجع خارج
متحانية للمادة )الشبكة(للتأكد من مطابقتها وضع خمطط توزيع درجات الورقة اال

 للمواصفات املوضوعة.
  إعداد منوذج اإلجابة يشتمل على توزيع درجات كل سؤال ومعايري التصحيح.



32 

 

 12اجلدول التايل مواصفات الورقة االمتحانية ملواد الدراسات االجتماعية للصف يوضح و
 

 12الجتماعية للصف مواصفات الورقة االمتحانية ملواد الدراسات ا
 ورقة امتحانيه واحدة.

 درجة70 درجة االمتحان 
 ثالث ساعات زمن اإلجابة

ــة  ــة األســـــــئل نســـــــب
 املوضوعية  واملقالية 

 درجة 18=%25املوضوعية 
 درجة 52=%75املقالية 

 %20القدرات العليا -%40الفهم والتطبيق - %40املعرفة  نسبة مستويات التعلم
 والتقنيات احلديثة تراعى النسب التالية:  ويف مادة اجلغرافيا

 (%20، القدرات العليا  %50%، الفهم والتطبيق  30)املعرفة 
 

  أمناط األسئلة
موضوعية من نوع االختيار من متعدد بأربع  (18-1)األسئلة 

 .درجة واحدةبدائل ولكل سؤال 
من منط املقايل القصري أو املمتد يتكون مقالية  (27-19)األسئلة 

 (جزئيات تتضمن جمموعة من املفردات.3-2)ل سؤال من ك
 

 الدرجات توزيع 
 

 ( كل مفردة بدرجة واحدة.18-1)األسئلة 
 درجات. (6ل سؤال )ك(26-19)األسئلة 
 ( درجات.4) ،(27السؤال )

أن يشـــتمل االمتحان على مهارات أن تراعي أســـئلة االمتحان مســـتويات التعلم و جيب
 بيانيةالوالرســوم  واجلداول والصــوراألشــكال  النصــوص أو التعامل مع اخلرائط، وحتليل

 وفقا هلذه املستويات.
ميكن ملعد االمتحان االستعانة بنصوص خارجية وإحصاءات حديثة أو أية رسومات 

 .ذات ارتباط بأهداف وحمتوى املنهج أو جداول أو صور من مراجع خارجية
وضع خمطط توزيع درجات الورقة االمتحانية للمادة )الشبكة(للتأكد من مطابقتها 

 ة.للمواصفات املوضوع
 إعداد منوذج اإلجابة يشتمل على توزيع درجات كل سؤال ومعايري التصحيح. 
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 :توزيع الدرجات على أدوات التقويم(ب 

يلخص اجلدول التايل توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمر وعدد مرات التقويم اخلتامي 
ظ مناذج من أدوات التقويم حف  لكل أداة يف الفصل الدراسي. وينبغي التأكيد على أمهية 

عناصر التعلم  يراعى عند تطبيق أدوات التقويم املستمراملستمر يف ملف أعمال الطالب، وأن 
 ) املعرفة، والفهم والتطبيق، والقدرات العليا(.

 
 

 عدد مرات التقويم اخلتامي الدرجة أدوات التقويم املستمر
الصف احلادي 

 عشر
الصف الثاني 

 عشر
   2  4 4 لشفويةاألعمال ا

 2 6 10 األسئلة القصرية
 11مره واحده بالصف  ـــــــ 6 التقرير
 دراسي اختبارين يف كل فصل 20 20 القصرية االختبارات

 امتحان هناية الفصل
 الدراسي

يعد يف هناية الفصل الدراسي على  70 60
 مستوى الوزارة

جمموع الدرجات هناية الفصل  100 100 اجملموع
 سي الدرا
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 الفصل الثالث
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 أمنوذج مواصفات امتحان هناية الفصل الدراسي األول ملادة الدراسات االجتماعية )هذا وطين( للصف احلادي عشر

 األسئلة املوضوعية الوزن النسيب احملتوى
30% 

 األسئلة املقالية
جمموع  درجات مستويات التعلم 70%

 الدرجات

عدد  الوزن النسيب عنوان الوحدة حدةالو
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 

 10 10 %56  عمان..املكان واحلضارة األوىل
4 

24 14 14 6 34 

اجملنمع العماني بني األصالة  الثانية
 26 6 10 10 18 8 8 %44 واملعاصرة

 60 12 24 24 42  18 18 %100 عاجملمو
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 ملادة الدراسات االجتماعية ) هذا وطين ( للصف احلادي عشر امتحان هناية الفصل الدراسي الثانيأمنوذج مواصفات 

الوزن  احملتوى
 النسيب

 األسئلة املوضوعية
30% 

 األسئلة املقالية
جمموع  درجات مستويات التعلم 70%

 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 

 9 9 %50 االقتصاد العماني..منو وتطور الثالثة

4 

21 12 12 6 30 

 30 6 12 12 21 9 9 %50 عمان..الدولة العصرية الرابعة

 60 12 24 24 42 18 18 %100 اجملموع
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 ملادة اجلغرافيا االقتصادية للصف احلادي عشرامتحان هناية الفصل الدراسي األول مواصفات أمنوذج 

األسئلة املوضوعية  الوزن النسيب احملتوى
30% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 70%

جمموع 
 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 8 8 %46 املوارد الطبيعية األوىل
4 

19 11 11 5 27 

 33 7 13 13 13 10 10 %54 الزراعة والصناعة الثانية

 60 12 24 24 42  18 18 %100 اجملموع
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 للصف احلادي عشر ملادة اجلغرافيا االقتصادية امتحان هناية الفصل الدراسي الثاني أمنوذج مواصفات 

الوزن  احملتوى
 النسيب

 األسئلة املوضوعية
 30% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 70%

جمموع 
 الدرجات

عدد  الدرجات عدد املفردات  عنوان الوحدة الوحدة
 املعرفة الدرجات األسئلة

40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

والتجارة  النقل واالتصاالت الثالثة
 7 7 %41 الدولية

4 
17 10 10 4 24 

 36 8 14 14 25 11 11 %59 السياحة الرابعة

 60 12 24 24 42  18 18 %100 اجملموع
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  أمنوذج مواصفات امتحان هناية الفصل الدراسي األول ملادة احلضارة اإلسالمية للصف احلادي عشر

الوزن  احملتوى
 النسيب

 األسئلة املوضوعية
 30% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 70%

جمموع 
 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

أصوهلا  :احلضارة اإلسالمية األوىل
 5 5 %29 وخصائصها

4 

12 7 7 3 17 

 43 9 17 17 30 13 13 %71 االسالمية نظم احلضارة الثانية

 60 12 24 24 42 18 18 %100 اجملموع
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 ملادة احلضارة اإلسالمية للصف احلادي عشرامتحان هناية الفصل الدراسي الثاني أمنوذج مواصفات 
  

األسئلة املوضوعية  الوزن النسيب احملتوى
30% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 70%

جمموع 
 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 الثالثة
احلضارة اإلسالمية يف آسيا 

إفريقيا ودور العمانيني  يوشرق
 فيها

56% 10 10 
4 

24 14 14 6 34 

أثر احلضارة اإلسالمية يف  الرابعة
 26 6 10 10 18 8 8 %44 اأوروب

 60 12 24 24 42  18 18 %100 اجملموع
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 ملادة الدراسات االجتماعية ) هذا وطين ( للصف الثاني عشرامتحان هناية الفصل الدراسي األول أمنوذج مواصفات 

الوزن  احملتوى
 النسيب

 األسئلة املوضوعية
25% 

 األسئلة املقالية
جمموع  درجات مستويات التعلم 75%

 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 

 ز.. اجناالتاريخ العماني األوىل
 6 6 %33 حضاري وتواصل ثقايف

9 

17 9 9 5 23 

البيئة العمانية بني النمو  الثانية
 26 6 10 10 19 7 7 %36 السكاني وتأثريات التنمية

الشباب العماني بني املواطنة  الثالثة
 21 5 8 8 16 5 5 %31 والعوملة

 70 16 27 27 52  18 18 %100 اجملموع
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 ملادة الدراسات االجتماعية ) هذا وطين ( للصف الثاني عشر  امتحان هناية الفصل الدراسي الثاني أمنوذج مواصفات 

 احملتوى
 الوزن النسيب

 األسئلة املوضوعية
25% 

 األسئلة املقالية
 درجات مستويات التعلم 75%

جمموع 
 الدرجات

عدد  عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 10 10 %57 السياحة..صناعة املستقبل الرابعة

9 

30 16 16 8 40 

العمل واإلنتاج بني الواجب  مسةاخلا
 22 4 9 9 16 6 6 %30 الوطين واملستجدات

الوطن...فضاء رحب للحياة  السادسة
 8 2 3 3 6 2 2 %13 والعطاء

 70 14 28 28 52 18 18 %100 اجملموع
 

  .  
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 أمنوذج مواصفات امتحان هناية الفصل الدراسي األول ملادة اجلغرافيا والتقنيات احلديثة للصف الثاني عشر
 
 

 

 احملتوى
الوزن 
 النسيب

 األسئلة املوضوعية
25% 

 األسئلة املقالية
75% 

 التعلم درجات مستويات
جمموع 
عنوان  الوحدة الدرجات

 الوحدة
عدد 
 املفردات

 الدرجات
عدد 
 األسئلة

 عرفةامل الدرجات
30% 

 فهم وتطبيق
50%  

 قدرات عليا
20%  

%50 علم اخلرائط األوىل  9 9 

9 
 

26 10 18 7 35 

 الثانية
علم املساحة 
 وتطبيقاته

50% 9 9 26 10 18 7 35 

%100 اجملموع  81  18 25  20 36 14 70 
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 ملادة اجلغرافيا والتقنيات احلديثة للصف الثاني عشرامتحان هناية الفصل الدراسي الثاني أمنوذج مواصفات 

 احملتوى
الوزن 
 النسيب

 األسئلة املوضوعية
25%  

 قاليةاألسئلة امل
75%  

جمموع  التعلم درجات مستويات
 الدرجات

عدد  عنوان الوحدة الوحدة  
 املفردات 

 الدرجات 
عدد 
 األسئلة 

 الدرجات 
 معرفة
30% 

فهم 
 وتطبيق
50%  

قدرات 
 عليا
20%  

االستشعار عن  الثالثة
 بعد

40% 7 7 

9 
 

21 8 14 6 28 

 الرابعة
نظم املعلومات 
 اجلغرافية

60% 11 11 31 13 21 8 42 

%100 اجملموع  18 18 25  21 35 14 70 
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  ملادة العامل من حويل للصف الثاني عشرامتحان هناية الفصل الدراسي األول أمنوذج مواصفات 

األسئلة املوضوعية  الوزن النسيب احملتوى
25% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 75%

جمموع 
 الدرجات

 عدد  عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

عاملنا...عامل متسارع متغري  األوىل
 5 5 %28 وبال حدود

9 

15 8 8 4 20 

 28 6 11 11 21 7 7 %41 الطاقة بني الواقع واملستقبل الثانية

عاملنا...متنوع الثقافات  الثالثة
 22 4 9 9 16 6 6 %31 ألفكارمتجدد ا

 70 14 28 28 52  18 18 %100 اجملموع
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  ملادة العامل من حويل للصف الثاني عشرامتحان هناية الفصل الدراسي الثاني أمنوذج مواصفات 
 

األسئلة املوضوعية  الوزن النسيب احملتوى
25% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 75%

جمموع 
 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة وحدةال
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

حتمية احلوار...أنا  الرابعة
 5 5 %27 واآلخر

9 

14 8 8 3 19 

 23 5 9 9 17 6 6 %33 الرتاث العاملي...بني أيدينا اخلامسة

عاملنا...كيف نسعد  السادسة
 28 6 11 11 21 7 7 %40 ؟فيه

 70 14 28 28 52  18 18 %100 اجملموع

 يرجى متابعة  النشرة التوجيهية الصادرة من املديرية العامة لتطوير املناهج مع بداية كل عام دراسي . * مالحظة:
 



47 

 

 فصل الدراسي األول والثانيلل ملادة الدراسات االجتماعية ) هذا وطين ( للصف احلادي عشر المتحان الشاملامواصفات منوذج 

 األسئلة املوضوعية الوزن النسيب احملتوى
30% 

 األسئلة املقالية
جمموع  درجات مستويات التعلم 70%

 الدرجات

عدد  الوزن النسيب عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 

 5 5 %28 عمان..املكان واحلضارة ىلاألو

4 

12 7 7 3 17 

اجملتمع العماني بني األصالة  الثانية
 13 3 5 5 9 4 4 %22 واملعاصرة

االقتصاد العماني..منو  الثالثة
 15 3 6 6 11 4 4 %25 وتطور

 15 3 6 6 10 5 5 %25 عمان..الدولة العصرية الرابعة
 60 12 24 24 42  18 18 %100 اجملموع
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 للفصل الدراسي األول والثاني ملادة اجلغرافيا االقتصادية للصف احلادي عشر االمتحان الشاملصفات موامنوذج 

األسئلة املوضوعية  الوزن النسيب احملتوى
30% 

األسئلة املقالية 
 درجات مستويات التعلم 70%

جمموع 
 الدرجات

عدد   عنوان الوحدة الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات سئلةاأل
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

 4 4 %23 املوارد الطبيعية األوىل

4 

10 6 6 2 14 

 16 4 6 6 11 5 5 %27 الزراعة والصناعة الثانية

النقل واالتصاالت والتجارة  الثالثة
 12 2 5 5 8 4 4 %20 الدولية

 18 4 7 7 13 5 5 %30 السياحة الرابعة

 60 12 24 24 42  18 18 %100 اجملموع
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 ملادة احلضارة اإلسالمية للصف احلادي عشر للفصل الدراسي األول والثاني االمتحان الشاملمنوذج مواصفات 

 األسئلة املقايل %30األسئلة املوضوعية  الوزن النسيب احملتوى
 درجات مستويات التعلم 70% 

جمموع 
 الدرجات

عدد   ةعنوان الوحد الوحدة
عدد  الدرجات املفردات

 املعرفة الدرجات األسئلة
40% 

الفهم 
 والتطبيق
40% 

القدرات 
 العليا
20% 

أصوهلا  :احلضارة اإلسالمية األوىل
 3 3 %14 وخصائصها

4 

6 4 4 1 9 

 20 4 8 8 14 6 6 %34 نظم احلضارة االسالمية الثانية

 الثالثة
احلضارة اإلسالمية يف آسيا 

ا ودور العمانيني وشرق إفريقي
 فيها

29% 5 5 12 7 7 3 17 

أثر احلضارة اإلسالمية يف  الرابعة
 14 2 6 6 10 4 4 %23 أوروبا

 60 10 25 25 42  18 18 %100 اجملموع
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ملادة الدراسات االجتماعية )الشبكة(  الورقة االمتحانيةخمطط توزيع درجات  منوذج  أ
 (12-11للصفوف )

 
 عية )منط االختيار من متعدد(:: األسئلة املوضو-أ

 
 
 رقم
 املفردة

 الوحدة/املوضوع

 عنصر التعلم

 الصفحة
 املعرفة

الفهم 
 والتطبيق

 القدرات العليا

      

      

 
 : األسئلة املقالية : -ب
 

 السؤال
 

 الوحدة/املوضوع املفردة اجلزئية

 الصفحة عنصر التعلم

 املعرفة
الفهم 
 والتطبيق

القدرات 
 علياال
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 للصفوف خمطط  منوذج اإلجابة ملادة الدراسات االجتماعية وذج  أمن
(11-12) 

 
 :)األسئلة املوضوعية )منط االختيار من متعدد 

 
 إجابة السؤال األول

 الصفحة الدرجة البديل الصحيح املفردة

1    

2    

  اجملموع

 
  : األسئلة املقالية 

 
 لسؤال ......إجابة ا

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة املفردة اجلزئية

     

     

  اجملموع
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 لب استمارة فهرس حمتويات ملف الطا   منوذج أ

 الفصل الدراسي .......

 
 
 

 
 النموذج قابل للتعديل حسب رؤية املعلم وفق املرحلة الدراسية اليت يدرسهاملحوظة: *     

 

 
 م

 
 سم الطالبا

 
 أدوات التقويم

 

 
 مالحظات

 
 تقرير

 
 أسئلة قصرية

 
 اختبارات قصرية
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 أمنوذج  اختبار قصري يف مادة الدراسات االجتماعية  ) هذا وطين (

 للصف الثاني عشر           
 
    .....................سم الطالب / ..................ا
 
 

  
 

 ضع دائرة حول الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة فيما يلي  :    السؤال األول :
      ـ   عاصمة عمان  يف عهد  اإلمام أمحد بن سعيد :                                                                                 1

                              ب ـ نزوى                                                   أ ـ مسقط          
 د ـ صحار                ج ـ الرستاق                     

                                               ـ تعد أحد أشكال املوارد املائية السطحية يف السلطنة :       2
                       ب ـ األودية                                                   ـ األحواض             أ  

 د ـ العيون             ج ـ األفالج                           
    
                              صاحب أول كتابة منهجية تارخيية يف عمان العالمة  :                             .3    
                     ب ـ  جابر بن زيد                                أ ـ الفراهيدي                     

 د ـ العوتيب                           ج ـ الربيع بن حبيب             
               

 
 
 
 

      
                                                                                                    

 

 ـــــــــــــــ

10 
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  السؤال الثاني:
 :أجب عن األسئلة التالية

البيئية فيهما حسب  : أهم املشكالتحيثالباطنة من  حمافظةأ ـ قارن بني حمافظة ظفار و
 :اجلدول اآلتي

 

 احملافظة  أهم املشكالت البيئية 

   1 ........  )........ 
  2 ..................  ) 

 
 ظفار

  1 ...............)....... 
  2 ..... )................ 

 
 الباطنة

 
خالل يف منطقة احمليط اهلندي  والسالم واالستقراراألمن  يف نشرب ـ   " كان للعمانيني دور 

 العصر اإلسالمي"                          
            ؟تثبت  العبارة السابقة ما  الدالئل اليت   

...................................................

...................................................

...................................................
................................................... 
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 أدرس اخلريطة اليت أمامك ثم أجب عن األسئلة اليت تليها :  الثالث:السؤال 
 
 

 
 (    ما اسم  اجلزيرة املشار إليها  بالرمز ) ب ( ........................... 1
(  استخرج من اخلريطة أمساء  مناطق التوسع البحرر الربتغايل على الساحل الغربي للهند يف  2

 مليالدر .   مطلع القرن السادس عشر ا
منطقة االمتداد العماني على  السواحل الشمالية لبحر عمان واخلليج العربي زمن اليعاربة  ظلل(    3

 :على اخلريطة  باستخدام  الرمز املساحي اآلتي
 
 
 

 هناية االختبار
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 ة واجب منزيلمنوذج ورقأ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :          تكويين         ختامي تقوميي واجب
                                                                

 ......................................مادة :      .......................................................................................مدرسة : 

 ...................................التاريخ :   ............................................................عنوان الوحدة / الدرس : 
 .............................................................................................................................:  لواجباهلدف من ا

 .....................................الصف :  ................................................................................اسم الطالب : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمتوى الواجب املنزيل :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

 الفاضل ويل

 األمر

 ك / ابنتكم اهلدف من هذا الواجب.لقد حقق ابن    
 ك / ابنتكم اهلدف من هذا الواجب.بناحيقق  مل        
 .مماثلة ية يرجى تدريبه إن أمكن على واجبات منزل        

 
 واجب منزيل
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 احلادي عشرليومية ألداء الطالب يف مواد الدراسات االجتماعية للصف أمنوذج استمارة رصد الدرجات واملتابعة ا
 

 

 

 م

 

أمساء 
 الطالب

 أدوات التقويم املستمر
ع 

مو
ج

لم
ا

1
0

0
 

ى
تو

س
لم

ا
 

 األعمال الشفوية
4 

 األسئلة القصرية
10 

 التقرير
6 

االختبارات 
 القصرية

20 

متحان هناية ا
الفصل 
 60الدراسي

    10 10  5 5 املتوسط 4 4  

1             

2             

3             

4             

5             
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 الثاني عشرأمنوذج استمارة رصد الدرجات واملتابعة اليومية ألداء الطالب يف مواد الدراسات االجتماعية للصف 

 
 

 
 
 م

 
 

 سم الطالبا

 أدوات التقويم املستمر

وع 
جملم
ا

10
0

 

وى
ست
امل

 

 الشفويةاألعمال 
4 

 األسئلة القصرية
6 

 االختبارات القصرية
20 

امتحان هناية 
الفصل 
 70 الدراسي

    10 10 3 3 املتوسط 4 4  
1            
2            
3            
4            
5            
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  الدراسات االجتماعية "هذا وطين"  للصف الثاني عشر –احلديثة اجلغرافيا والتقنيات  –ضوابط الفحص والتدقيق ملواد: العامل من حويل  منوذجأ

 
 اإلجراء معايري التقويم الدرجة األداة *

األعــــــمــــــال 
 4 الشفوية

ضـــــــرورة تباين درجات الطلبة يف األعمال الشـــــــفوية وفقا للفروق الفردية  -
 بينهم.

درجة الطالب يف األعمال الشـــــــفوية مع درجاته يف األدوات  انســـــــجام -
 رى.األخ
 
 

عاة الفروق الفردية تكتب  مالحظة على يف حال عدم مرا
 .املعلم
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 اإلجراء معايري التقويم الدرجة *األداة 

األسئلة 
 6 القصرية

 درجات لكل تقويم ختامي . 3تقوم مرتني بواقع  _
ضرورة مراعاة عناصر التعلم املختلفة هبذه األنشطة وأن تعكس مستوى  -
 .التعلم املختلفة لطالب يف قدرات ا
 أن تكون مرتبطة بأهداف املنهج.   -
 وع بني األسئلة املوضوعية واألسئلة املقالية.أن تتن -
صوأن تشــتمل على  - سئلة التعامل مع اخلرائط أو ال أو االشكال أو الرسوم أو  رأ

 .لاجلداو
أن تكون مصـــححة ومتابعة ) تقديم التغذية الراجعة(، ومت وضـــع الدرجة  -

 .عليها
 .سئلةصحة املعلومات الواردة يف األ -

عناصر التعلم املختلفة  األسئلة القصرية علىإذا مل تشمل  -
 مالحظة على املعلم .تكتب 

وضـــوعية باألســـئلة املســـئلة منط األيف حالة عدم وجود  -
 مالحظة على املعلم.القصرية تكتب 

حال عدم تســـــــليم الطالب لدليل على تنفيذه هلذه يف  -
على ذلك  بتحمله ملســـؤولية ذلك التصـــرف ويف  يوقعاألداة 

 حال رفض الطالب ذلك يوقع مدير املدرسة على ذلك.
يف حال رصــــــد الدرجة للطالب يف ســــــجل الدرجات  -

يل على ذلك تكتب  لدل مالحظة اخلاص باملعلم ومل يوجد ا
 املعلم وحتذف الدرجة. على
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تعلم  احملددة لشروط تقويم الطالب يف خمتلف أدوات التقويم الواردة يف الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطالب وكذلك الوثيقة اخلاصة بتقويم * الرجوع للمعايري
 الطلبة يف املادة.

 اإلجراء معايري التقويم الدرجة األداة*

رات االختبا
 20 القصرية

 أن تكون مرتبطة بأهداف املنهج.  -
 دقيقة . 30ال يتجاوز وقت االختبار القصري  -

 التدريسية يف احلصة الدراسية.  تأن يكون مصاحباً للممارسا -

 املختلفة.عناصر التعلم  تراعي األسئلةأن  -

 اجعة له.درجته، مع تقديم التغذية الرمت تصحيحه ووضعت  قد أن يكون االختبار -

 درجات لكل اختبار. 10اختبارين يف كل فصل دراسي بواقع ينفذ املعلم   -
 أسئلة :يتكون كل اختبار من ثالثة    -

ـــــ   السؤال األول : مفردات  لكل مفردة درجة واحدة  ويكون من  (3)موضوعي   ـ
 . بأربع بدائلمنط االختيار من متعدد 

 (  درجات 4) مقايل  :   ـ السؤال الثاني :
 درجات(.3) مقــايل :  ـ السؤال الثالث :

و حتليل األشكال خلرائط أــــ جيب أن تشمل األسئلة املقالية على مهارات التعامل مع 
 أو اجلداول أو الرسومات البيانية.والصور 

 يضع املعلم منوذج إجابة لالختبار القصري. -

 درجة االختبار القصري للطالبرصد  إذا مت -
ت اخلاص باملعلم ومل يوجد يف ســـــــجل الدرجا

لك تكتب  يل على ذ لدل مالحظة على املعلم ا
 وحتذف الدرجة.

طالب هبدف  - بار القصـــــــري لل عاد االخت ال ي
 حتسني درجته.

يف حالة اقتصـــــــار االختبار القصـــــــري على  -
تذكر فقط ، تكتب مالحظة على مســـــــتوى ال

 .املعلم

اختباريني قصـــــريين يف حالة وجود أكثر عن  -
مال الطالب ال يتم رصــــــد أفضــــــل يف ملف أع

 الدرجات بل يتم أخذ متوسطها.

 ةجتمع درجات االختبارات القصــــرية يف هناي -
 الفصل الدراسي فقط.


