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 :المقدمة

واسطته يتم الحكم على فاعلية  العملية يعد التقويم عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية؛ فب  

التعليمية وقدرتها على تحقيق األهداف التربوية المنشودة، كما يتم عن طريقه تحسين وتطوير 

وبيانات  مؤشرات عناصر العملية التعليمية  المختلفة نظرا لما يوفره من معلومات وما يقدمه من

 . مهمة عن جوانب القوة ونقاط الضعف في هذه العناصر

تعدد أنماط التقويم التربوي إال أن التقويم المستمر يعتبر من أبرز هذه األنماط نظرا لما ورغم   

يشكله من أهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية؛ فهو يساعد الطالب في معرفة مدى تقدمه 

مدى تحقيق  ويعرف أولياء األمور بمستويات أداء أبنائهم، كما يزود المعلم بمعلومات مهمة حول

طلبته لألهداف التعليمية، ويساعده في تحسين أساليب وطرق التدريس فبذلك هو يعمل على تفعيل 

الشراكة الحقيقية بين جميع الفئات المعنية بتعليم وتعلم الطلبة من خالل تكامل األدوار والمسؤوليات 

 من أجل تحقيق الجودة في التعليم.

م وهو نظام 1998/1999ظام التقويم المستمر منذ العام الدراسي وزارة التربية والتعليم نوتطبق   

 يتسم بالتنوع واالستمرارية والشمول وتعدد أدوات التقويم مما يسهم في تجويد عملية التعلم.

والوثيقة التي بين يديك أخي المعلم أختي المعلمة هي دليلك إلى تطبيق نظام التقويم المستمر في    

دريسها؛ فهي تقدم إطارا نظريا موجزا لمفهوم التقويم المستمر والمفاهيم المرتبطة المادة التي تقوم بت

به، ومبادئه واسسه، ومراحله وخطواته. كما أنها توفر لك إطارا مرجعيا لكيفية تنفيذ أدوات التقويم 

المستمر من خالل توضيح آليات تنفيذ هذه األدوات والمواصفات الفنية الالزمة عند إعدادها 

نفيذها، باإلضافة إلى آليات رصد الدرجات وإعداد تقارير األداء. لذا تعد وثيقة تقويم تعلم الطلبة وت

في المادة الدراسية من األدوات المهمة في تطبيق الحصة الدراسية بفاعلية، وإنجاح العملية 

 وة.التعليمية، فكان لزاما عليك االطالع عليها وقراءتها بإمعان لتحقق االستفادة المرج

ونأمل منك أخي المعلم أختي المعلمة، بضرورة االطالع على ما ورد في الوثيقة العامة لتقويم    

( من تشريعات وأسس تنظم عملية تقويم تعلم الطلبة، والتي ترتبط 12-1تعلم الطلبة للصفوف )

ويم تعلم الطلبة، بتقويم تعلم طلبتك في المادة الدراسية، فهي بمثابة اإلطار العام الذي يحدد نظام تق

ويحدد ضوابط ومعايير نجاح الطلبة، وغيرها من المواضيع ذات العالقة بتقويم أدائهم. وأن تستفيد 

من هذه الوثيقة غاية االستفادة لتطوير قدراتك وصقل مهاراتك في تجويد عملية التقويم، وأن تضيف 
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فيذ في اطار المحددات من خبراتك وإبداعاتك ما يساعدك على سهولة التطبيق ومرونة التن

والضوابط المعتمدة في الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة وهذه الوثيقة، وتتكون هذه الوثيقة من ثالثة 

المصطلحات المرتبطة بالتقويم المستمر، والمبادئ العامة في  الفصل األولحيث يتناول فصول 

اف العامة والخاصة لمادة الرياضة واألهد ،التقويم المستمر، ومراحل وخطوات التقويم المستمر

توزيع  فيتناول الفصل الثانيأما وأخيرا تقارير األداء.  المدرسية، ونماذج العبارات الوصفية،

. ويتضمن درجات مادة الرياضة المدرسية، واستمارات األداء، والتعريف بأدوات التقويم المستمر

 ئلين هللا سبحانه وتعالى لك التوفيق والتيسير.  ( . ساللقياسات العملية المالحق)نماذج الفصل الثالث
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دإرية  معلومات إ 

 م2019إلنسخة سبمترباترخي 

للصفوف  اضة المدرسيةالطلبة في مادة الري تعلم تقويم وثيقة في التعديالت سجل

(11– 12 ،) 

اترخي إلنسخة 

 إجلديدة

اترخي إلنسخة  وصف إلتعديالت

 إملعدةل

 

 

 

 

 م2019 سبمترب

 تعديل الفصلين الثاني والثالث كاألتي:

  بعض الحاالت المرضية والخاصة  : يعدل إلى ) 29في الصفحة  العنوانتعديل

  (المهاريةوكيفية التعامل معها في االختبارات 

  في حالة عدم قدرة الطالب على  (29)ص  في الحالة الثانية جراءاتاإلتعديل:

 الفصل الدراسي االول لظروف صحية:أداء االختبارات المهارية في 

  .يشترط التوثيق بتقرير طبي 

 حتسب له أدوات التقويم المستمر تعادل له درجة االختبار المهاري بحيث ت

االختبارات القصيرة + المالحظة( وتضرب مجموع درجتي )بالمعادلة األخرى 

 (، 3.5)  في

 :مهاريةتوصيف االختبارات ال -2

  عشر:الصف الحادي 

 يحذف االختبار األول ويكتفى باالختبار الثاني فقط. اختبارين،ة الكرة الطائرة يوجد في وحد

 الصف الثاني عشر:

 في اختبار المرونة: -

 40 - 41ثم  42 - 43آخر ثالث خانات في المسافة )  55صفحة في جدول الذكور  تعديل

 ( 39ثم أقل من 

ثم  38 - 39ثم  40 - 41ثم  42 - 43ناث كذلك آخر أربع خانات في المسافة ) وجدول اإل

 ( 37أقل من 

 

 

 

 

 م2018سبمترب
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: المصطلحات  والمفاهيم: أوًلا

 (Continuous  Assessment)التقويم المستمر  -

 مفهوم التقويم المستمر: ( أ

تشخيص مواطن القوة هو التقويم المنظم خالل مسار عمليتي التعليم والتعلم، الذي يهدف إلى    

والضعف في أداء المتعلمين واالرتقاء بأدائهم ، وتفعيل " مبدأ المتعلم محور العملية التعليمية"، 

والتركيز على عملية التعلم من خالل تكامل المهارات والمعارف والمعلومات وتطبيقاتها المختلفة 

المهارات والكفايات، وتحديد الصعوبات وتنمية القدرات العقلية العليا للمتعلم وتزويده بمجموعة من 

التي يواجهها كل منهم أثناء عملية التعلم، واتخاذ ما يلزم من أساليب العالج، ومساعدة المتعلم في 

التعرف على قدراته وإمكاناته وتنميتها واقتراح سبل ووسائل تحسينها إلى أقصى حد ممكن، ومن ثَم 

ب في نهاية كل صف دراسي، كما أن هذا النوع من إصدار حكم واقعي يحدد مستوى أداء الطال

المنهج، طرق وأساليب  (التقويم يسهم في الكشف عن جوانب القوة والضعف في البرنامج التعليمي

التدريس و أداء المعلم،.. الخ( بغرض مراجعة مكوناته وتعديله وتطويره ويتضمن التقويم المستمر 

 نوعين يكمل أحدهما األخر هما: 

 : (Formative Assessment)  م التكويني)البنائي(التقوي  ( ب

هو التقويم الذي يالزم عملية التدريس اليومية ، و يهدف إلى تزويد المعلم والمتعلم بنتاائج األداء 

نواحي القوة والضعف ، و مادى باستمرار ، وذلك لتحسين العملية التعليمية ، أي أنه يستخدم لتعرف 

من نتائج التقويم ومن التغذية الراجعة في تعديل المسار نحو تحقيق هذه تحقيق األهداف ، واالستفادة 

األهداف ، وتطوير عملياة التعلايم فهاو جازء ال يتجازأ مان عملياة التادريس والاتعلم وباذلك يساهم فاي 

عملية تحسين التعلم من خالل توفير التغذية  الراجعة. كما يطلق على هاذا الناوع مان التقاويم التقاويم 

         Assessment for learning تعلمال من أجل

وإجرائيا، فإن هذا النوع من التقويم يتطلب أنشطة متعلقة بمهارات وأهداف المادة، من أجل التعارف 

علااى مسااتوى الطالااب، وإعطائااه التغذيااة الراجعااة المناساابة، بحيااث يااتم تعزيااز جوانااب القااوة لديااه، 

وتنويااع طاارق  يراهااا المعلاام فااي إطااار تطااوير ومعالجااة جوانااب الضااعف، بالطريقااة المناساابة التااي

 . ومما ينبغي االنتباه إليه: التدريس، وال يهدف لرصد الدرجة بشكل نهائي
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التقويم التكويني كأداة بحث للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مدى تعلم  استخدام -

وة بين مستواهم الحالي وما هو طالبه وما يستطيعون عماه وماذا يحتاجون من أجل التغلب على الفج

 متوقع منهم ومطلوب تحقيقه من األهداف والمخرجات التعلمية.

بتفريد ويمكن للمعلم أن يقوم   .التركيز على الطالب الضعاف في التحصيل أثناء تنفيذ الدرس -

ته بحيث يندمج الطالب في مهمات تعليمية تتناسب مع حاجاته، وقدراته الخاصة، ومستويا التعليم

المعرفية والعقلية، ونمط تعلمه لتحقيق األهداف، من خالل األنشطة أو طريقة التدريس أو األدوات 

 والمواد التعليمية الخ ...، وبذلك يتم إتاحة الفرصة لكل طالب التقدم في تحصيله الدراسي والتعلم.

م في تعلمهم مما يؤدي إلى توظيف التقويم التكويني إلثارة دافعية الطلبة والتزامهم للتعلم واشراكه -

 تغيير ثقافة المتعلم نحو تحقيق النجاح في تعلمه.

التنويع في تدريبات األنشطة والواجبات البيتية بما يتناسب مع مستويات الطلبة في تحقيقهم  -

ويتم تدريجيا رفع مستوى  ألهداف الدرس ، بحيث يكلف كل طالب بإعداد ما يتناسب مع مستواه،

ع تحسن أداء الطالب، من خالل تقديم الدعم الالزم ومساعدته على احراز التقدم في هذه األنشطة م

 .تعلمه ليصل في النهاية إلى مستوى األداء المطلوب تحقيقه  والتخطيط لها مسبقا في خطة التحضير

 .تقديم التغذية الراجعة المباشرة ألعمال الطلبة، وعدم االكتفاء بالتصحيح وإعطاء الدرجة -

 (Summative Assessment) ويم الختامي)التجميعي(التق ( ت

هو التقويم الذي يهدف لقياس تعلم الطلبة أي اصدار حكم على مدى نجااح الماتعلم فاي اساتيفاء   

معايير التقاويم لقيااس أهاداف / مخرجاات الاتعلم بنهاياة تادريس وحادة معيناة أو مجموعاة دروس أو 

بنهاياة الفصال الدراساي ويساتخدم إلعطااء الدرجاة مخرجات تعلم محددة خاالل الفصال الدراساي أو 

النهائية لقياس األداء ولتوفير بيانات ومؤشرات  التخاذ القرار لنقل المتعلم لمستوى جديد او المرحلة 

التالية من التعليم أو تخرجه من التعليم المدرسي، وبذلك تعتبر صحة وموثوقية التقويم الختاامي ذات 

يم الاادليل للطالااب وولااي أمااره وغياارهم ماان التربااويين عاان المسااتوى أهميااة قصااوى فهااو يصاامم لتقااد

التحصيلي الحقيقي للطالب ، تقدم هذه المؤشرات علاى هيئاة درجاات أو رماوز أو تقاارير تشاير إلاى 

( لدى الطالب. والتقويم الختامي يسامح باساتخدام Assessment of learningمستوى جودة التعلم)

داف / مخرجات التعلم المحاددة وباذلك فهاو ياوفر معلوماات ذات قيماة أدوات تقويم متنوعة لقياس أه

 .تشخيصية وبنائية لتعلم الطالب  
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وإجرائيا، فإن هذا النوع من التقويم يتطلب أنشطة تقويمية متعلقة بمهارات وأهاداف الماادة، مان 

 أجل قياس مدى تعلم ورصد درجاة )مساتوى( للطالاب تعكاس مساتوى تحصايله الدراساي لمخرجاات

 وينبغي التنبيه هنا إلى ما يأتي:التعلم / أهداف المادة ، وال يعاد تطبيقه إال بعذر مقبول. 

يااتم تنفيااذ تقااويم الااتعلم للمخرجااات أو األهااداف التعليميااة للمااادة باسااتخدام أدوات التقااويم المتنوعااة  -

 . المحددة في الوثيقة

 . التقويم المستمرال بد أن يعد المعلم لنفسه خطة لتنفيذ هذا النوع من  -

علااى الطالااب نفسااه بعااد تنفيااذها إال لعااذر ماان التقااويم  أدوات هااذا النااوع  بإعااا ت بطبياا ال يساامح  -

 رسمي، والبد أن تعد وتنفذ بصورة تضمن تحقيق الصدق والثبات والموضوعية

تسجل الدرجة التي يحصل عليها كل طالب في هذه المرحلة في سجل الدرجات الموجود عند كل  -

معلم ، ثم تسلم األداة إلى الطالب لالستفادة من المالحظات الواردة فيها ، ثم تعاد للمعلم لحفظها في 

 .ملف الطالب

إلى المعلومات التي يحصل عليها عن  باإلضافةفي ضوء مؤشرات التقويم الختامي  –يقوم المعلم  -

ية المتنوعة بهدف تحسين وتطوير بإعداد الخطط العالجية و اإلثرائ –الطالب من التقويم التكويني 

 التعلم. 

عايير كل أداة تقويمية مضرورة إعالم الطلبة بآليات التقويم واألدوات التي سيقوم الطالب بها، و -

  منذ بداية الفصل الدراسي.

 :العالقة بين التقويم التكويني والتقويم الختامي كمكونين للتقويم المستمر 

تمر للطلبة على أنها مزيج من التقويم التكويني يمكن وصف عملية التقويم المس

الذي يهدف إلى االستفادة من التغذية الراجعة في بناء مهارات التعلم وتطوير وتحسين 

مستويات أداء الطلبة، وتمكينهم من المعلومات والمعارف والمهارات الالزمة لتحقيق 

ليومية. ومن التقويم الدراسية خالل عملية التدريس ا مخرجات/ أهداف تعلم المادة

 الختامي للحكم على مدى التعلم. ويوضح الشكل اآلتي هذه العالقة:

 
 

 

 

 إلتقومي إملس متر طوإل إلعام إدلرإيس

ددإ  وهو إرخمراات إلتعليمةةإلتقومي   إلتووي ي لأه
ددإ  وهو إرخمراات إلتعليمةة إملنهتةة  إلتقومي إخلتايم لأه
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 :(Self- assessment) التقويم الذابي 

مشاركة الطلبة في تحديد مستويات ومحكات بغرض تطبيقها على أعمالهم ، وإصدار أحكام تتعلق 

 بمدى تحقيقهم لهذه المحكات والمستويات 

 : (peer - assessment)األقران بقويم -

قيام جماعة صغيرة غير متجانسة من المتعلمين بالتعاون الفعلي لتقويم عمل أنجزه أحد أعضائها أو 

مجموعة أخرى ، وذلك لتحقيق هدف أو أهداف مرسومة في إطار اكتساب معرفي أو اجتماعي 

 . ود عليهم من خالل تقويم المعلم لهميعود عليهم جماعة وأفرادا بفوائد تعليمية متنوعة أفضل مما يع

 : (Portfolio)  ملف أعمال الطالب -

هو عبارة عن ملف وثائقي يتم فيه  حفظ  نماذج من األنشطة الصفية وأعمال الطالب المتنوعة     

،التي تم تقييمها من قبل المعلم والتي تشير إلى مستوى أدائه وتوضح مدى اكتسابه للمخرجات أو  

مع تحديد ملف واحد لكل طالب في جميع  في أي مكان في المدرسةم، ويحفظ هذا الملف أهداف التعل

المواد الدراسية ،ويعتبر هذا الملف مرجعا للمعلم ولمدير المدرسة ولولي األمر، ولغيرهم من 

المتابعين لمستوى الطالب وبيان مدى تقدم تعلمه، مع ضرورة اطالع ولى األمر على هذا الملف 

 .على األقل شهريا مرة واحدة

 : ( Moderation ) الفحص والتدقي  -

يعرف الفحص والتدقيق بأنه عملية المتابعة التي تتم للتأكد من التطبيق السليم ألدوات التقويم    

المستمر، ومصداقية الدرجات المعطاة للطلبة في ضوء المعايير والمواصفات الفنية الواردة في 

 .ينقسم الى  : الفحص والتدقيق المستمر ، والفحص والتدقيق النهائيوثائق تقويم تعلم الطلبة ،  و

 

 

 

 (:12 -1الفحص والتدقي  المستمر )

هو عملية المتابعة المستمرة خالل العام الدراسي التي تتم للتأكاد مان تطبياق المعلماين    

اء جمياع ألدوات التقويم تطبيقا دقيقا وثابتا ، يضمن الموضوعية والمصداقية فاي تقيايم أد

الطلبة وفق الضوابط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلام الطلباة فاي الماواد 
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ينفاذ الفحاص والتاادقيق المساتمر مان قلبال  المعلمااين  داخال المدرساة أو المعلاام  .الدراساية

األول أو المشاارف أو عضااو التقااويم فااي المديريااة التعليميااة بالمحافظااة أو فااي المديريااة 

 لتقويم التربوي.العامة ل

 

 : أهداف الفحص والتدقي  المستمر

 :( إلى12 – 1يهدف الفحص والتدقيق المستمر طوال العام الدراسي للصفوف )

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

 .ئق التقويمالتأكد من فهم المعلمين لعملية التقويم المستمر واّطالعهم على وثا .2

 .تقديم المقترحات الخاصة بمعالجة أوجه القصور في التقويم .5

  .متابعة خطة المعلم في تقويم تعلم الطلبة .6

 .تطوير الممارسات التى يقوم بها المعلمون لتقويم أداء الطلبة .7

 .تطوير فهم المعلمين لمعايير التقويم في أدوات التقويم المختلفة .8

 . اقية وموضوعية الدرجات المعطاه للطلبةالتأكد من مصد.9

 :الفحص والتدقي  النهائي للصف الثاني عشر

يقصد بالفحص والتدقيق النهائي عملية المتابعة التي تتم في نهاية كل فصل دراسي للتأكد من    

تطبيق معلمي الصف الثاني عشر أدوات التقويم المستمر بصورة صحيحة وفق المعايير 

نية الواردة في وثائق تقويم تعلم الطلبة في المواد الدراسية، وتنفذ من قبل والمواصفات الف

    . المحافظات التعليمية بإشراف المديرية العامة للتقويم التربوي

 :  أهداف الفحص والتدقي  النهائي 

  : يهدف الفحص والتدقيق النهائي إلى

لة على أدوات التقويم المستمر  االطالع على ملفات أعمال الطلبة والتحقق من توافر األد .1

   . المحددة في وثيقة تقويم تعلم الطلبة في كل مادة دراسية

التحقق من مطابقة أدوات التقويم المستمر للمواصفات الفنية والمعايير الواردة بوثائق تقويم  .2

تعلم الطلبة  لضمان المصداقية والعدالة في تقويم األداء على مستوى جميع طلبة الصف 

 .اني عشرالث

 . التأكد من دقة رصد المعلم للدرجات وتعديلها إن لزم .3
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رصد المالحظات الفنية الخاصة بتطبيق المعلمين ألدوات التقويم المستمر في االستمارة  .4

 .المخصصة

االنماء المهني المقترحة للمعلمين في مجال التقويم التربوي في الجزء  نبرصد جوا .5

 .المخصص باالستمارة

  الفحص والتدقيق(.)انظر دليل  

 : مبا ئ عامة في التقويم المستمرثانيا: 
ينبغي من جميع المعنيين في الحقل التربوي، أثناء تنفيذهم ومتابعتهم للتقويم المستمر، مراعاة ما 

 يأتي :

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

 تم اكتشافه من جوانب القوة والضعف لديهم.الطلبة بناء على ما ي

 ربط عمليات التقويم بمخرجات أو أهداف التعلم الخاصة بكل مادة دراسية. .2

إتاحة الفرصة للمعلم في توظيف أدوات التقويم المتنوعة والمحددة في وثيقة تقويم تعلم  .3

 م.الطلبة في كل مادة دراسية بما يتناسب مع طبيعة كل مخرج من مخرجات التعل

مراعاة جوانب التعلم المختلفة لدى الطالب وتنمية فكره الناقد، وقدراته االبتكارية، ومهاراته  .4

 اإلبداعية.

 االستفادة من استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة و المتعددة في عمليات التقويم المختلفة . .5

ماله بنفسه، والحكم تشجيع التقويم الذاتي، وذلك بإتاحة الفرصة للطالب في تقويم بعض أع .6

 على مستوى أدائه في اكتسابه ألهداف ومخرجات الدرس أو وحدة معينة.

مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، مع االهتمام بالمجيدين دراسيا ، وتطوير قدراتهم من  .7

 خالل أنشطة تساعدهم على اإلجادة و اإلبداع .

مستوى اإلنجاز المطلوب، ممن يعانون من تقديم المساعدة المناسبة للطلبة الذين لم يحققوا   .8

 صعوبات في التعلم، أو طلبة التربية الخاصة وفق معطيات كل حالة وظروفها.

 تقديم التغذية الراجعة الفورية والمستمرة على أعمال الطالب ومشاركاته المتنوعة. .9

 ارتباط التقويم بعمليتي التعليم والتعلم. .10

كويني )التقويم من أجل التعلم( والختامي )تقويم التعلم( االهتمام بتطبيق كل من التقويم الت .11

  بشكل متوازن.
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تفعيل دور األسرة في عمليات التوجيه والمتابعة، وإشراكها في تنفيذ البرامج اإلثرائية والعالجية 

المقترحة، وتزويدها بالمخرجات أو األهداف التعلمية المطلوبة، وبمعلومات دقيقة عن مدى تقدم 

 عن الصعوبات التي يواجهونها.أبنائها و

 

 ثالثا :مراحل وخطوات التقويم المستمر :

 أخي المعلم..أختي المعلمة,,, إنه من الضروري عند قيامك بعملية تقويم تعلم الطلبة أن تتبع اآلتي:

وذلك أن  تكون على دراية بأهداف المادة الدراسية ألن ذلك ضروري التخطيط للتقويم:.  1

ويرجى منك الرجوع إلى المخرجات/األهداف ق التدريس والتقويم الفعال.للوصول إلى تحقي

.كما أن التخطيط ينبغي أن يراعي المعارف والمهارات والقيم  الموجودة في المنهاج الدراسي

واالتجاهات  التي سيتم تغطيتها في المنهج ،  وفي الوقت نفسه مراعاة الخبرات القديمة والحالية 

 كل طالب . ويعتبر التخطيط أمراً مهما ألنه يمكــّنك من:والقدرات وإمكانات 

  إعداد أنشطة مرتبطة  بأهداف  التعلم، والبعد عن العشوائية في عملية تقويم تعلم الطلبة

 ، بحيث تكون هذه األدوات مبنية وفق األوزان النسبية للمخرجات .

 اري وتمتاز في بعض التأكد من إعطاء الطلبة أنشطة تساعد على النمو المعرفي والمه

األحيان بالتحدي واالبتكار  وال تتصف بالصعوبة البالغة ، وتكون مناسبة لمستوى 

 الطلبة . 

  تقويمه في المخرج   -التقويم التكويني –توفير الفرص لكل طالب وطالبة إلعادة

 التعلمي الذي لم يحققه.

 .     استخدام مجموعة متنوعة من أدوات وأساليب التقويم 

 م الطلبة استمارة تُحدد موعدا محددا لتسليم الطلبة أعمالهم مثل: المشاريع والتقارير تسلي

وغير ها من األعمال لتقييمها، ويجب التأكيد من أن جميع أعمال أدوات التقويم الختامي 

 .) تقويم المعلم( تم االنتهاء منها قبل أداء الطلبة االمتحانات النهائية
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 :ء بنفيذك لألنشطة الصفية اليوميةالفعالة للتقويم أثنا الممارسة الطبيعية. 2

ينبغي أن يتم التقويم في الوقت المناسب أثناء العملية التعليمية التعلمية، على أن تضع  في    

اعتبارك بعض العوامل مثل استعداد الطلبة وطبيعة األهداف التي يتم تقويمها عند تحديد وقت 

الت يتم التقويم بشكل ختامي؛ في نهاية موضوع معين أو وحدة التقويم ونوعه. ففي بعض الحا

دراسية ، بينما في حاالت أخرى يتم التقويم لبعض مخرجات التعلم في مرحلة متقدمة من العملية 

 التعليمية التعلمية ، مع األخذ في االعتبار استمرارية عملية التقويم .

 قة مناسبة ومقنعة:وبسجيلها بطري لبة.  الدقة في رصد مستويات الط3

 إن رصد الدرجات وتسجيلها يعتبر أمراً حيوياً كأساس لمساعدتك على:

 . لبةتحديد احتياجات الط

 بتغذية راجعة عن مستوى تقدمهم . بةتزويد الطل

 تزويد أولياء األمور بتقارير تبين إنجاز أبنائهم  .

مي وأدواته وطرائق التدريس تقويم فاعلية البرنامج التعليإعطاء مؤشرات وبيانات تفيد في 

 المستخدمة .

وكذلك من  ،وينبغي أن تكون عملية رصد الدرجات وتحديد مستويات اإلنجاز سهلة وغير معقدة

المهم أن تقوم برصد الدرجات ذات األهمية والتي تعكس بوضوح ما حققه الطالب من تعلم وفق 

 وتقديم تغذية راجعة ألعمال الطالب. معايير واضحة ومحددة لألداء مسبوقة بكم كبير من التدريب

وحتى تكون األحكام حول مدى التقدم الذي يحققه الطالب دقيقة وصادقة فإنه من المهم أن تتضمن 

 معلومات تم جمعها من خالل األنشطة اليومية االعتيادية ومعلومات من أدوات التقويم.

اآلخرين من  .  إعطاء بغذية راجعة  للطالب وأولياء أمورهم  والمعلمين4

 خالل بقارير األ اء:

بإنجازه في الحسبان ، وهذا بشكل تقليدي  الطلبةإن مصطلح "تقرير األداء" يتضمن وضع ما قام   

هو هدف التقارير المدرسية ،وبالتالي فهي تشكل أساساً للتحاور بين المدرسة وولي األمر . ولكن 

 بطريقة أشمل من خالل:    على الرغم من ذلك فإن تقارير األداء يمكن أن توظف

حصول الطالب على مالحظات شفوية وكتابية حول أعمالهم مما سيساعدهم على تقويم ما قاموا به 

 حتى يكونوا مدركين لما يجب فعله أو يحتاجون إليه بعد ذلك.
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توفير معلومات واضحة حول اإلنجاز السابق لكل طالب ومدى التقدم الذي حققه متضمنة نقاط القوة 

لضعف لكي يستفيد منها المعلمون المعنيون بتدريس الطالب في المستقبل وذلك لتحقيق مبدأ وا

 التواصل واالستمرارية في التعليم والتعلم. 

 

 : (الوصفية)والتقارير  بقارير األ اء

 ،  وذلك على النحو اآلتي: طالبيتم فيها رصد مستوى أداء ال

 الصفوف

 (5- 12) 

 التقرير

 منتصف الفصل الدراسي األول. في تقرير وصفى

 تقرير بمستوى أداء الطالب في نهاية الفصل الدراسي األول.

 تقرير ختامي بمستوى أداء الطالب في نهاية العام الدراسي.

  

يماانح الناااجحون فااي الصااف العاشاار األساسااي شااهادة )الدراسااة العامااة للتعلاايم 

 األساسي(.

دبلااوم التعلاايم العااام ومااا فااي يماانح الناااجحون فااي الصااف الثاااني عشاار مؤهاال "

 مستواه ".
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 و مما ينبغي على المعلم اًلنتباه له ما يأبي : 

 أ . يحدد إنجاز الطالب في نهاية الفصل  الدراسي بحساب درجاته في أدوات التقويم المختلفة .

، و النهاية  درجة  100( 12-1ب . تكون النهاية الكبرى لجميع المواد الدراسية  في  الصفوف ) 

 درجة. 50الصغرى 

 (، في المادة على النحو اآلتي: 12 – 1ج. يتم تحديد مستوى الطالب في الصفوف ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 المستوى الرمز الدرجة

 ممتاز أ 100 – 90

 جيد جدا ب 89 – 80

 جيد ج 79 – 65

 مقبول د 64 – 50

 يحتاج إلى مساعدة هـ 50أقل من 
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، فالبد من أن تُكتب لكل طالب على حدة بما الوصفية لعبارات في التقاريرعند كتابة هذه ا**

 يتناسب مع أدائه الحقيقي وفقًا للمخرجات التعلمية للمادة الدراسية.

 أمثلة على العبارات الوصفية:

 العبارة م

 متمنين له مزيد من التقدم في المادة.ومتميز في الجوانب المعرفية والمهارية  1

 متمنين له مزيد من التقدم في المادة.والجوانب المعرفية والمهارية  جيد في 2

 بذل مزيد من الجهد في الجوانب النظرية والمعرفية للمادة. إلىمتميز في المهارات الرياضية المقررة، ويحتاج  3

 المعرفية للمادة.بذل مزيد من الجهد في الجوانب النظرية و إلىجيد في المهارات الرياضية المقررة، ويحتاج  4

5 
بذل مزيد من الجهد في تطبيق المهارات الرياضية  إلىمتميز في الجوانب النظرية والمعرفية للمادة، ويحتاج 

 المقررة.

6 
بذل مزيد من الجهد في تطبيق المهارات الرياضية  إلىجيد في الجوانب النظرية والمعرفية للمادة، ويحتاج 

 المقررة.

7 
مزيد من المتابعة والتدريب في المعارف  إلىالمعارف والمهارات المقررة ويحتاج  ضبع مقبول في أداء

 والمهارات األخرى.

 .هامتابعة في إلىمقبول في الجوانب المقررة بالمادة ويحتاج  8

 .هامتابعة في إلىجيد في الجوانب المقررة بالمادة ويحتاج  9

 .هامتابعة في إلىمتميز في الجوانب المقررة بالمادة ويحتاج  10

 جيد في أداء الجوانب المعرفية والمهارية للمادة إال أنه أحيانا ال يلتزم بإحضار الزي الرياضي. 11

 مقبول في أداء الجوانب المعرفية والمهارية للمادة إال أنه أحيانا ال يلتزم بإحضار الزي الرياضي. 12

 ب المعرفية والمهارية المقررة في مادة الرياضة المدرسية.مزيد من المتابعة في الجوان إلىمقبول ويحتاج  13

 رعاية ومتابعة مستمرة. إلىال يشارك في الحصة وال ينفذ الدروس والمهارات المقررة ويحتاج  14
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 الثانيالفصل 
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 أ وات التقويم المستمر الختامي

 تعلمهام،قياس متعددة تناسب عناصر  أدوات وفقهذه الصفوف  الطالب في أداء يتم تقويم         

-11بالصافوف )يبين توزيع هذه األدوات على عنصاري الاتعلم لماادة الرياضاة  التالي والجدول

 اآلتي:النحو  ( على12

 الدرجة  التقويمأ وات  عناصر التعلم

المعلومااات والمعااارف الرياضااية 

 درجة(40والصحية )

 درجات 10 االختبارات القصيرة

 درجة 30 ان نهاية الفصل الدراسيامتح

 الرياضات واأللعاب 

 درجة( 60)

اختبارات المهارات األساسية  -

 الرياضية
 درجة50

 للزي الرياضي  اتدرج (10) المالحظة -

 (2جدول رقم)

 (12-11لوحدات ما ت الرياضة المدرسية للصفين ) لالختبار القصير وزان النسبيةاأل

  فصل الدراسي األولال الفصل الدراسي الثاني

الثقافة 

والوعي 

 الصحي

كرة 

 اليد

كرة 

 السلة

كرة 

 الطائرة

التنظيم 

واإلدارة 

في 

الرياضة 

 المدرسية

كرة القدم 

بنين أو 

التمرينات 

الفنية 

 بنات

مسابقات 

الميدان 

 والمضمار

إعداد 

 بدني

 الوحدة

 

 الصف

الحادي  20% 20% 20% 40%  20% 20% 20% 40% 

 عشر
الثاني  20% 20% 20% 40%  20% 20% 20% 40% 

 عشر

 (3) جدول رقم
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 (12-11توزيع درجة االختبارات القصيرة للصفين )

الثقافة 

والوعي 

 الصحي

كرة 

 اليد

كرة 

 السلة

كرة 

 الطائرة

التنظيم 

واإلدارة 

في 

الرياضة 

 المدرسية

كرة القدم 

بنين أو 

التمرينات 

الفنية 

 بنات

مسابقات 

الميدان 

 والمضمار

إعداد 

 دنيب

 الوحدة

 

 الصف

الحادي  2 2 2 4 2 2 2 4

 عشر
الثاني  2 2 2 4 2 2 2 4

 عشر

 (4جدول رقم)

 (12-11مواصفات ورقة اًلختبار القصير للصفوف )

 )الفصل الدراسي األول( 

مجموع 

 الدرجات

 األسئلة المقالية

 

األسئلة 

 الموضوعية

 
 االختبار الوحدة

 الدرجة
عدد 

 األسئلة
 الدرجة

عدد 

 ئلةاألس

 اإلعداد البدني 2 1 1 1 2
اختبار 

(1) 2 1 1 1 2 
مسابقات الميدان 

 والمضمار

2 1 1 1 2 
التمرينات الفنية/كرة 

اختبار  القدم

(2) 
 التنظيم واإلدارة 2 2 1 2 4

 المجموع 8 5 4 5 10

 (5) جدول رقم
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 )الفصل الدراسي الثاني(

مجموع 

 الدرجات

 األسئلة المقالية

 

لة األسئ

 الموضوعية

 
 االختبار الوحدة

 الدرجة
عدد 

 األسئلة
 الدرجة

عدد 

 األسئلة

اختبار  كرة الطائرة 2 1 1 1 2

 كرة السلة 2 1 1 1 2 (1)

 كرة اليد 2 1 1 1 2
اختبار 

(2) 4 2 1 2 2 
 الثقافة والوعي الصحي

 

 المجموع  8 5 4 5 10

 ( 6 جدول رقم)
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 :فصل الدراسيامتحان نهاية ال

أداة تقويم ختامية يتم إعدادها على مستوى الوزارة ليتم تطبيقها في نهاية كل فصال دراساي وتتطلاب 

مواصفات تفصيلية يتم بناؤها مركزيا على مستوى الوزارة بحيث تأخذ في االعتبار تحديد مخرجات 

ونااوع األساائلة وعااددها أو أهااداف الماانهج ومسااتويات الااتعلم مقرونااة باااألوزان النساابية لكاال مسااتوى 

 درجة( 30) وعدد الجزئيات وعدد المفردات.

 (12-11للصفين )اًلمتحان مواصفات 

  مستوى الفصل الدراسي بحيث يشمل الوحدات الدراسية للفصل الواحد. االمتحان علىيصمم 

  .يتم إعداد االمتحان على مستوى الوزارة 

  ساعتان اإلجابة:زمن. 

 60 وأسئلة مقالية% 40موضوعية أسئلة  قسمين: تتكون الورقة االمتحانية من% 

  ( درجة30لالختبار: )الدرجة الكلية 

  الورقة نفسهاالحل في. 

 ( رجة 12موضوعي ) األول:السؤال 

 درجات( 6)نمط الصواب أو الخطأ  األول:الجزء  

 ( 6يتكون من)( مفردات   لكل مفردة )درجة واحدة 

 درجات( 6)نمط اختيار من متعدد  الثاني:الجزء 

  وينص أن تكون اإلجابة بوضع  مفردة،في نمط االختيار من متعدد يكون عدد البدائل أربعة لكل

 الصحيحة.الحرف الدال على اإلجابة  دائرة حول

 ( ( مفردات من نمط االختيار من متعدد لكل مفردة )درجة واحدة6يتكون من) 

 ( رجة18السؤال الثاني مقالي )

 .أدناهفي جدول المواصفات  كل وحدة سؤال حسب الدرجة المخصصة نمأسئلة، أربعة يتكون من 
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  األول/ الثاني لنهاية الفصل الدراسي  األولمتحان الدور اًلمواصفات 

 (12-11) فينللص

 

 

 الوحدة

 

 

الوزن 

 النسبي 

 

 درجة االختبار

األسئلة المقالية  %40األسئلة الموضوعية 

60% 

 

  ختيار من متعدداال الصواب والخطأ المجموع

عدد 

 األسئلة

 

 الدرجة
عدد 

 المفردات

عدد  الدرجة

 المفردات

 الدرجة

 6 3 1 2 2 1 1 %20 اإلعداد البدني

 6 3 1 1 1 2 2 %20 مسابقات الميدان

تمرينات -كرة القدم 

 فنية  

20% 1 1 1 1 1 4 6 

 12 8 1 2 2 2 2 %40 التنظيم واإلدارة

 30 18 4 6 6 6 6 %100 المجموع

 درجات 8مالحظة: سؤال التنظيم واإلدارة المقالي ممكن أن يكون السؤال ذا شقين أ، ب بمجموع 

 (7جدول رقم)

 الثانيمتحان الدور األول / الثاني لنهاية الفصل الدراسي اًل مواصفات 

 (12-11) ينللصف

 

 

 الوحدة

 

 

الوزن 

 النسبي

 درجة االختبار

سئلة المقالية األ %40األسئلة الموضوعية 

60% 

 

  االختيار من متعدد الصواب والخطأ المجموع

عدد 

 األسئلة

 

 الدرجة
عدد 

 المفردات

عدد  الدرجة

 المفردات

 الدرجة

 6 3 1 2 2 1 1 %20 الكرة الطائرة

 6 3 1 1 1 2 2 %20 كرة السلة

 6 4 1 1 1 1 1 %20 كرة اليد  

الثقافاااااة والاااااوعي 

 الصحي

40% 2 2 2 2 1 8 12 

 30 18 4 6 6 6 6 %100 المجموع

 درجات 8مالحظة: سؤال الثقافة والوعي الصحي المقالي ممكن أن يكون السؤال ذا شقين أ، ب بمجموع 

 (8جدول رقم)

 



 24 

 :(12-11)امتحان الدور الثاني في الصفوف 

ـ( فاي الرياضاة لقد نصت الوثيقة العامة للتقويم، الترباوي أناه يحاق للطالاب الحاصال علاى تقادير )ها

 المدرسية الجلوس للدور الثاني.

 وتكون مواصفات اختبار الدور الثاني على النحو التالي:

 امتحان الدور الثاني للصف الحا ي عشر:  

 المتحان الدور الثاني للصف الحادي عشر: أنواعيتم إعداد ثالثة 

)هااـ( فااي الفصاال الدراسااي  للفصاال الدراسااي األول للطالااب الحاصاال علااى تقاادير امتحااان دور ثااان  -أ

 30األول، وسيتم بناء االمتحان حسب جدول المواصفات )األوزان النسابية( ويكاون االمتحاان مان )

 درجة(.

للفصل الدراسي الثاني للطالاب الحاصال علاى تقادير )هاـ( فاي الفصال الدراساي  امتحان دور ثان  -ب

 30النسابية( ويكاون االمتحاان مان ) الثاني، وسيتم بناء االمتحان حسب جدول المواصفات )األوزان

 درجة(.

شامل للفصلين للطالب الحاصل على تقدير )هـ( فاي كاال الفصالين الدراسايين،  امتحان دور ثان   –ج 

المرفاق درجة( وذلاك حساب جادول المواصافات  30وسيعد االمتحان في ورقة امتحانيه واحدة من )

 في الصفحة التالية.

 اني عشر: امتحان الدور الثاني للصف الث

 إعداد نوعين المتحان الدور الثاني للصف الثاني عشر: يتم

امتحان دور ثاني للفصال الدراساي األول للطالاب الحاصال علاى تقادير )هاـ( فاي الفصال الدراساي -أ

األول، وساايتم بناااء االمتحااان حسااب جاادول المواصاافات )األوزان النساابية( الموضااح فااي الوثيقااة   

 جة(.در 30ويكون االمتحان من )

امتحان دور ثاني للفصل الدراسي الثاني للطالب الحاصل علاى تقادير )هاـ( فاي الفصال الدراساي -ب

الثاااني، وساايتم بناااء االمتحااان حسااب جاادول المواصاافات )األوزان النساابية( الموضااح فااي الوثيقااة  

 درجة(. 30ويكون االمتحان من )

ن الدراسايين، سايمتحن ورقاة امتحاان الطالب الحاصل على تقدير )هـ( في كال الفصالي ** مالحظة:

 الدور الثاني للفصل األول، ثم ورقة امتحان الدور الثاني للفصل الثاني في نفس اليوم.
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 مواصفات امتحان الدور الثاني الشامل للصف الحا ي عشر 

 درجة االختبار 

  %60األسئلة المقالية  %40األسئلة الموضوعية  

 المجموع
  ار من متعدداالختي الصواب والخطأ 

عااااااااااااااااادد 

 األسئلة

 

 الدرجة
 

 الوحدت

عااااااااااااااااادد  الدرجة عدد المفردات

 المفردات

 الدرجة

 3.5 1.5 1 1 1 1 1 اإلعداد البدني

 3.5 1.5 1 1 1 1 1 مسابقات الميدان

تمرينااات  -كاارة القاادم 

 فنية

1 1   1 1.5 2.5 

 5.5 4.5 1 1 1   التنظيم واإلدارة

 3.5 1.5 1 1 1 1 1 كرة الطائرة

 3.5 1.5 1 1 1 1 1 كرة السلة

 2.5 1.5 1 1 1   كرة اليد  

الثقافاااااااااة والاااااااااوعي 

 الصحي

1 1   1 4.5 5.5 

 30 18 8 6 6 6 6 المجموع

 (9جدول رقم)
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  اءاأل بقييماستمارات 

 الرياضة المدرسية ( لما ت12-11)  التقويم بالصفوففي أ وات  الطالب أ اء متابعة ورصد استمارت

 ............  الفصل الدراسي :

 

 م

 

 االسم

 60الرياضات واأللعاب  40المعلومات والمعارف 

 

المجموع الكلي 

100 

 

 المستوى

 اختبارات قصيرة

10 

نهاية امتحان 

 الفصل الدراسي

30 

االختبارات 

 المهارية

 درجة 50

 10المالحظة 

 الزي الرياضي

10 
4 6 25 25 
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 (12-11بما ت الرياضة المدرسية للصفوف ) الزي الرياضي ًللتزام الطالب باربداء بطاقة المتابعة المستمرت

 اسم الطالب م

 الزي الرياضي

10 

            

            

            

            

            

  مالحظة:

  الزيالطالب الذي لم يحضر  اسمأمام تاريخ المعلم ال يدونضي الريا الزيفي خانة. 

   بإحضار الزي الرياضي. عن كل حصتين ال يلتزم بها الطالبيتم خصم درجة واحدة 

   ال تخصم درجة الزي في الحصة عن الطالب المريض، أو الطالب المتغيب عن المدرسة غيابا كامال أو الطالب الذي لديه عذر مقبول من

 ء الزي أو المشاركة في الحصة.ارتدا

 عذر مقبول. المدرسية بدونحصة الرياضة  حضور تخصم درجة الزي الرياضي في حالة تسرب الطالب عن 
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 ........ محافظةالمديرية العامة للتربية والتعليم لـ

 )    (شعبة       ...................ياضة المدرسية للصفبما ت الر المهارية بنفيذ اًلختباراتكشف 

  اًلختبار: ......................اسم 

 وحدت قياس اًلختبار: ............

 المالحظات الدرجة القياس اسم الطالب م
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 في اًلختبارات المهارية بعض الحاًلت المرضية والخاصة وكيفية التعامل معها

الصفين الحادي عشر والثاني عشر ضمن مجموعة نظرا ألن مادة الرياضة المدرسية في 

جميع  أداءفإنه يجب على الطالب االلتزام ب اختيارها،المواد االختيارية التي تتيح للطالب حرية 

 رادته.إى اعتبار أنه اختار المادة بمحض عل الوثيقة،أدوات التقويم الواردة في 

االختبارات المهارية في أي من الفصلين  أداء تعرضه لظروف صحية منعته منفي حالة  ولكن 

 ، يتم التعامل معه كاآلتي:يينالدراس

 
 . تثبت الحالة الصحية تقرير طبيإحضار  (1

 ينتعادل له درجة االختبار االختبارين المهاريين على أداء الطالبحالة عدم قدرة في  (2

تحتسب له أدوات التقويم المستمر األخرى بالمعادلة )مجموع درجتي  بحيث ينالمهاري

 .(3.5يرة + المالحظة( وتضرب في ) االختبارات القص

ادل له درجة االختبار تع حد االختبارات المهاريةحالة عدم قدرة الطالب على أداء أ في (3

من أدائه خر بحيث تضرب الدرجة الحاصل عليها في االختبار الذي تمكن المهاري اآل

 (.2في)

 .كل فصل دراسي على حدةفي الطالب  حالة التعامل مع يتم مالحظة:
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 ( 12-11للصفين )آلية التقييم 

 (12-11الخطة الزمنية التقويمية للصفوف )

 
 اًلختبارات القصيرت

نهاية اًلختبار التحريري 

 الفصل الدراسي
 المالحظة اًلختبارات المهارية

 √    سبتمبر

 √ √  √ أكتوبر

 √    نوفمبر

 √ √  √  يسمبر

 √  يناير
 

 

   فبراير
 

√ 

 √ √  √ مارس

   ابريل
 

√ 

 √ √ √ √ مايو

 (10) جدول رقم

 وفيما يلي توضيحا ألدوات قياس تقويم عناصر تعلم المادة في هذه المرحلة:

 (: 12-11اًلختبارات القصيرت للصفوف )-أ 

قبل المعلم لتقويم مستوى الطلبة في نهاية درس أو مجموعة من الدروس  أداة تقويم يتم إعدادها من  

أو وحدة دراسية، وفق المواصفات الفنية الواردة بوثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراساية، بحياث ال 

( دقيقة كحد أقصى، ثم تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة المباشارة عان االختباار فاور 30يتجاوز مدته )

وتتضمن الحقائق العلمية والنواحي الفنية، والقواعد القانونية والخططية والثقافة  ، وأدائههاء من االنت

للمهارات األساسية الرياضاية، حياث يقاوم المعلام بإعاداد اختباارين  داءاأل والوعي الصحي، وطرق 

 6ني مان )درجاات( واالختباار الثاا4قصيرين للفصل الدراسي الواحد حيث أن االختباار األول مان )

 درجات(.10درجات( ليكون مجموعهما )

العملاي  األداء قيااس  مان خاالل المهااري داءاأل قيااس  إلاىهادف أداة تقويمياة ت  العملاي: األ اء  -ب

للمهارات الرياضية األساسية لأللعاب والرياضات المقررة حسب دليل االختبارات المهارية للصفين 
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أن يتم اًللتزام بتنفيذ اختبارات المهارات األساسية المقاررت على ( المرفق مع هذه الوثيقة 11-12)

 .في كل فصل  راسي على حدت، بحيث يختبر الطالب اختبارين من وحدبين مختلفتين

  : مالحظات

ماان عنصااريين مختلفيااين ماان  اختبااارين يمكاان أن يختباار الطالاابفااي وحاادة اإلعااداد الباادني  -

 أخاارى ةاختبااار آخاار ماان وحااد يختباارلااى أن ع ،درجااة 25بمجمااوع  عناصاار اللياقااة البدنيااة

 .ولبالفصل الدراسي األ

 الرياضااي زيتااديا الاامااع التأكيااد عنااد تنفيااذ االختبااارات العمليااة يجااب أن يكااون الطالااب مر -

 ى.اآلخركبقية الحصص العملية  المناسب

 المالحظة: -ج

ناء الدروس ويتم ذلك لمدى التزام الطالب بارتداء الزي الرياضي أث وبكون من خالل مالحظة المعلم

من خالل استمارة المتابعة المخصصاة لاذلك والمرفقاة فاي هاذه الوثيقاة، بحياث يساجل المعلام تااريخ 

 .عدم إحضار الزي في خانة الزي الرياضي أمام اسم الطالب الذي لم يحضر الزي

 ويسجل المعلم الدرجة الكلية للطالب في أداة الزي الرياضي وفق اآلتي:

 ة واحدة عن كل حصتين ال يلتزم بها الطالب بإحضار الزي الرياضي.يتم خصم درج -

ال تخصم درجة الزي في الحصة عن الطالاب الماريض، أو الطالاب المتغياب  * مالحظة:

عن المدرسة غيابا كامال أو الطالب الذي لديه عذر مقباول مان ارتاداء الازي أو المشااركة 

غياار مقبااول فتخصاام درجااة الاازي  فااي الحصااة، أمااا الطالااب المتساارب ماان الحصااة بعااذر

 الرياضي عن تلك الحصة.
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 الثالثالفصل 
)المالحق(
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 ملح  اًلختبارات المهارية

 

 للصفين الحا ي عشر والثاني عشر  بوصيف اًلختبارات المهارية

 األولى حتى الثامنة(الوحدات الدراسية )من 

 بوصيف اًلختبارات المهارية للصف الحا ي عشر أوًل:

  البدني:اإلعدا   األولى:وحدت ال

  مالحظة:

 25) بمجموع الوحدةمن هذه لعنصريين مختلفيين  اختبارين فقط  ن للطالب اختياريمك -

 درجة(. 25اختبار آخر من وحدة أخرى من الفصل الدراسي األول ) اختياردرجة(، و

نتائج الطلبة من تحليل عداد البدني من خالل جداول المعيارية لقياسات وحدة اإلتم بناء ال -

 مختلف المحافظات التعليمية.

  Push Upالقوت العضلية  أوًل:

 )ذكور(

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار

 8.5 25 12.5 فأكثر 40

38-39 12 24 8 

36-37 11.5 23 7.5 

34-35 11 22 7 

32-33 10.5 21 6.5 

30-31 10 20 6 

28-29 9.5 19 5.5 

 5 فأقل 18 9 26-27
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 إناث() 

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار 

 8.5 17 12.5 فأكثر 25

24 12 16 8 

23 11.5 15 7.5 

22 11 14 7 

21 10.5 13 6.5 

20 10 12 6 

19 9.5 11 5.5 

فأقل10 9 18  5 
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 Sit Upالتحمل( العضلي ) ثانيا: الجلد

 )ذكور(

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار 

 8.5 25-24 12.5 فأكثر 40  

38-39 12 22-23 8 

36-37 11.5 20-21 7.5 

34-35 11 18-19 7 

32-33 10.5 16-17 6.5 

30-31 10 14-15 6 

28-29 9.5 12-13 5.5 

 5 فأقل 11 9 26-27

 

 )إناث( 

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار

 8.5 16 12.5 فأكثر 31

29-30 12 15 8 

27-28 11.5 14 7.5 

25-26 11 13 7 

23-24 10.5 12 6.5 

21-22 10 11 6 

19-20 9.5 10 5.5 

 5 فأقل 9 9 17-18
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 لألمام من الثبات  وثب-العضلية  ثالثا: القدرت

 )ذكور( 

 

 الدرجة المسافة الدرجة المسافة

 8.5 سم 139- 130 12.5 فأكثر    سم 210 

 8 سم 129- 120 12 سم 209- 200

 7.5 سم 119- 110 11.5 سم 199- 190

 7 109 - 100 11 سم 189- 180

 6.5 99  - 95 10.5 سم 179 – 170

 6 سم 94- 90 10 سم      169- 160

 5.5 سم 89- 85 9.5 سم 159- 150

 5 سم 85أقل من  9 سم 149- 140

 

 )إناث(

 

 الدرجة المسافة الدرجة المسافة

 8.5 سم 104- 100 12.5 فأكثر    سم 170 

 8 سم 99- 95 12 مس 169- 160

 7.5 سم 94- 90 11.5 سم 159- 150

 7 سم 89- 85 11 سم 149- 140

 6.5 سم 84 – 80 10.5 سم 139- 130

 6 سم 79 – 75 10 سم 120-129

 5.5 سم 74 – 70 9.5 سم 119 – 110

 5 سم 70أقل من  9 سم 109 – 105
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 لألعلى من الثبات  وثب-العضلية  ثالثا: القدرت

 ()ذكور 

 الدرجة المسافة الدرجة المسافة

 8.5  40 – 39 12.5 فأكثر سم 55  

53- 54  12 37- 38  8 

51 – 52  11.5 35 – 36  7.5 

49 – 50  11 34  7 

47 – 48  10.5 33  6.5 

45 – 46  10 32  6 

43 – 44  9.5 31  5.5 

 5 سم فأقل 30 9  42  - 41

 

 )اإلناث(

 

 الدرجة افةالمس الدرجة المسافة 

 8.5  32 12.5 سم فأكثر 40

39  12 31  8 

38  11.5 30  7.5 

37  11 29  7 

36  10.5  28 6.5 

35  10 27  6 

34  9.5 26  5.5 

 5 سم فأقل 25 9  33
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  رابعا: المرونة

سم على حافة الصندوق  50وال  األرض،على مستوى  100المسطرة الصفر من أعلى وال  )تكون 

 لى( من أع

 )ذكــــور( 

 الدرجة المسافة الدرجة المسافة

 8.5 50 - 49 12.5 سم فأكثر 65

63 - 64 12 47 - 48 8 

61 - 62 11.5 45 - 46 7.5 

59 - 60 11 43 - 44 7 

57 - 58 10.5 41 - 42 6.5 

55 - 56 10 39 - 40 6 

53 - 54 9.5 37 - 38 5.5 

 5 سم فأقل 36 9 52 - 51

 )إناث(

 الدرجة المسافة الدرجة افةالمس

 8.5 50 - 49 12.5 سم فأكثر 65

63 - 64 12 47 - 48 8 

61 - 62 11.5 45 - 46 7.5 

59 - 60 11 43 - 44 7 

57 - 58 10.5 41 - 42 6.5 

55 - 56 10 39 - 40 6 

53 - 54 9.5 37 - 38 5.5 

 5 سم فأقل 36 9 52 - 51

 

 



39 
 

 (امتر 50جري خامسا: السرعة )

 

 ذكـــور()

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 9   10.49 – 10.00 12.5 ثانية 7.00أقل من 

7.00 –  7.49  12 10.50 – 10.99   8.5 

7.50 –  7.99  11.5 11.00 – 11.49   8 

8.00 – 8.49   11 11.50 – 11.99   7.5 

8.50 – 8.99   10.5 12.00 – 12.49   7 

9.00 – 9.49   10 12.50 - 12.99   6 

 5 ثانية فأكثر 13.00 9.5   9.99 – 9.50

 

 )إناث(

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 9  12.49 – 12.00 12.5 ثانية 9.00اقل من 

9.00 – 9.49 12 12.50 - 12.99   8.5 

9.50 – 9.99 11.5 13.00 – 13.49  8 

10.00 – 10.49 11 13.50 – 13.99   7.5 

10.50 – 10.99 10.5 14.00 – 14.49   7 

11.00 – 11.49 10 14.50 – 14.99  6 

 5 ثانية فأكثر 15.00 9.5 11.99 – 11.50
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 سا سا: الرشاقة )لمرت واحدت فقط(

 )ذكـــور( 

 

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 8.5 11.49 – 11.00 12.5 ثواني  7.50اقل من 

7.50 – 7.99 12 11.50 – 11.99 8 

8.00 – 8.49 11.5 12.00– 12.49 7.5 

8.50 – 8.99 11 12.50 – 12.99 7 

9.00 – 9.49 10.5 13.00 – 13.49 6.5 

9.50 – 9.99 10 13.50 – 13.99 6 

10.00 – 10.49 9.5 14.00 – 14.49 5.5 

 5 ثانية فأكثر 14.50 9 10.99 – 10.50

 اث()إنـ

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 8.5 13.49 – 13.00 12.5 ثواني  9.50اقل من 

9.50 – 9.99 12 13.50 – 13.99 8 

10.00 – 10.49 11.5 14.00– 14.49 7.5 

10.50 – 10.99 11 14.50 – 14.99 7 

11.00 – 11.49 10.5 15.00 – 15.49 6.5 

11.50 – 11.99 10 15.50 – 15.99 6 

12.00 – 12.49 9.5 16.00 – 16.49 5.5 

 5 أكثرف ثانية 16.50 9 12.99 – 12.50
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 مسابقات الميدان والمضمار الثانية:الوحدت 

  رجة( 25الرمح )رمي  أوًل:

  رجات( 10) ال أ اء   رجة( وبكنيك 15)المسافة 

 )ذكور( 

 الدرجة المسافة

 15 متر فأكثر 25.00

24.00 –  24.99   14 

23.00  – 23.99   13 

22.00 –   22.99   12 

21.00– 21.99   11 

20.00 – 20.99   10 

19.00 –   19.99   9 

18.00 – 18.99    8 

17.00 – 17.99   7 

16.00 – 16.99   6 

 5 متر 16.00اقل من 

 )إناث(

 الدرجة المسافة

 15 فأكثرمتر  12.00

 14  متر 11.99 – 11.00

 13 متر   10.99 – 10.00

 12 متر      9.99   –9.00

 11 متر      8.99 – 8.00

 10 متر 7.99 – 7.00

 9 متر 6.99 – 6.00

 8 متر 5.99 – 5.00

4.00-4.99 7 

3.00-3.99 6 

 5 متر   3.00قل من أ
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  رجة( 25متر ) 100 ثانيا: عدو

 )ذكور(

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 17  16.99 – 16.50 25 ثانية 13.00قل من أ

13.00 – 13.49    24 17.00 – 17.49  16 

13.50 – 13.99   23 17.50 – 17.99  15 

14.00 – 14.49   22 18.00 – 18.49  14 

14.50 – 14.99   21 18.50 –  18.99  13 

15.00 –  15.49   20 19.00 – 19.49  12 

15.50 – 15.99  19 19.50 – 19.99  11 

 10 ثانية فأكثر 20.00 18  16.49 – 16.00

 

               

 )إناث(

 الدرجة الزمن رجةالد الزمن

 17  18.99 – 18.50 25 ثانية 15.00قل من أ

15.00 –  15.49  24 19.00 – 19.49   16 

15.50 – 15.99   23 19.50 – 19.99   15 

16.00 – 16.49   22 20.00 – 20.49  14 

16.50 – 16.99   21 20.50 – 20.99  13 

17.00 – 17.49   20 21.00 – 21.49  12 

17.50 – 17.99  19 21.50 – 21.99  11 

 10 فأكثر ثانية 22.00 18  18.49 – 18.00
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 القدم للذكور الثالثة: كرتالوحدت 

 ()التمرير-أ 

 

 حظات:مال

  جماعي.يؤّ ى اًلختبار بشكل فر ي وليس 

  الهرولة.أجزاء القدم المختلفة وذلك من خالل  االختبار واستخدام أداء على الكرة أثناء  السيطرة-بالكرت: التقدم 

  الكاارة بشااكل صااحيح علااى مقعااد سااويدي مائاال سااطحه باتجاااه الملعااب وارتاادادها    تمرياار-الحائطيااة: التمريـااـرت

 حيح.الصللمكان 

  زميال وإعادتهاا لاه قبال التهيئاة  إلىالكرة بين طالبين )دون السماح لهما بقطع الكرة(  تمرير- البينية:التمريرت

 للتصويب

  :الكرة بأي جزء من القدم باتجاه المرمى وبشكل قوي وال يعّول على التسجيل أو عدمه وإنما  تصويب-التصويب

 التصويب.طريقة 

 مرمى كرت قدم(المرمى )حارس  اختبار-ب 

 

 التعليمات

 ( 18بصويب الكرات يكون من الثبات ومن خارج منطقة الجزاء .)يار ت 

  ذلك بجدية والتزام.يتم اختيار طالب أو أكثر للقيام بعملية التصويب على المرمى على أن يتم 

 ( بصويبات نحو المرمى.3يتم بنفيذ ) 

 اسم الطالب م
 المجموع التصويب التمريرة البينية التمريرة الحائطية المشي بالكرة

 درجة 25 درجات 5 درجات 5 درجات  10 درجات  5

       

 اسم الطالب م
 عدم صد أي كرة صد كرة واحدة كرتين صد كرات 3صد 

 درجات 10 درجة 15 درجة 20 درجة 25
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  لإلناث: اإليقاعية  الفنية  الثالثة: التمريناتالوحدت 

 

 اسم الطالبة
 الدخول

 داءاأل 

 الفردي

التوافق 

 الحركي 

 ياإليقاع

التوافق 

مع 

المجموع

 ة

التشكيال

 ت
 المجموع الخروج

4 5 4 4 4 4 25 

        

        

 

 ف:التوصي

 :لمجموعة وتخصم درجتان تعطى أربع درجات لجميع طالبات المجموعة الواحدة على كيفية دخول ا الدخول

 .المجموعةلتزمات بنسق الغير مللطالبات 

  الجذع ...الخ(   –ليونة األطراف العليا والسفلى  –خالل فنية وجمالية الحركة )األمشاط  يقيّم من الفر ي:  اءاأل 

  الموسيقى.تقيم الطالبة من خالل تسلسل الحركات وانسجامها مع ي: اإليقاع التواف  الحركي 

  تقيم الطالبة من خالل توافق أدائها العام حركة وإيقاع مع المجموعة. المجموعة:التواف  مع 

 :تقيّم الطالبة من خالل تنوع تشكيالت المجموعة وكيفية استغالل مساحة الفراغ. التشكيالت 

 :ن وتخصم درجتا ،خروج المجموعةدرجات لجميع طالبات المجموعة الواحدة على كيفية تعطى أربع  الخروج

 ملتزمات بنسق خروج المجموعالغير للطالبات 
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 الطائرت الخامسة: الكرتالوحدت 

 درجة(25الجانبي. )الضرب الساحق  سم اًلختبار:ا

 ملعب بلوازمه. –كرات طائرة  اًل وات:

أو أحد الطالب المجيدين برمي الكرة للزميل المختبر الذي يقوم  يقوم المعلم : اءاأل طريقة 

 بالضرب الساحق الجانبي.

 التكنيك اسم الطالب م

(15) 

 المجموع الدرجة (نالكل محاولة درجت )المحاوالت

(25) 

   1محاولة    1

   2محاولة

   3محاولة 

   4محاولة

   5محاولة

 *أسلوب التقدير:

  رجة: (15) التكنيك

-االرتقاء-االقترابيحاسب فيها الطالب على تكنيك جميع مراحل الضرب )خطوات  -

 الهبوط(.– الضرب-الطيران

 (  رجات:10المحاوًلت)

ن ايمنح الطالب لكل محاولة درجت ، حيثاندرجتلكل محاولة و ،( محاوالت5يمنح الطالب ) -

 عدم إيصالها.ودرجة في حالة  المقابل،في حالة إيصال الكرة للملعب 
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 السلة السا سة: كرتالوحدت 

 اسم اًلختبار: التمرير والتصويب الخطافي + الهجوم الخاطف

 اًلختبار:أغراض 

 مهارات الجري بالتنطيط والسيطرة وتسليم وتسلم الكرة. أداء قياس سرعة الطالب في  -

 قياس إتقان الطالب لمهارة التمريرة والتصويبة الخطافية -

 ى تطبيق خطة هجوميةقدرة الطالب عل -

 األ وات الالزمة:

  –سلة قانوني  هدف-كرة سلة قانونية  -

 ين:أ: يتكون اًلختبار من جزإجراءات بنظيم اًلختبار

 (  رجة25والتصويب الخطافي ) األول: التمريرالجزء 

  عان خاط  امتار14يقف الطالب المختبر ممساكا باالكرة فاي وساط الملعاب عناد خاط المنتصاف والاذي يبعاد

 هاية.الن

  وعنادما يصال عناد قاوس الاثالث رمياات يمارر ، البدء يتقدم الطالب لألمام بتنطيط الكرة  إشارةعند سماع

ثاام يجااري الطالااب المختباار للجهااة  النهايااة،الواقااف عنااد خااط  اليمنااى لزميلااهالكاارة تمرياارة خطافيااة للجهااة 

النهاياة )كماا فاي الشاكل( يساتلم عن خط  أمتار 3وعندما يصل عند العالمة التي تبعد  الملعب،ى من خراأل

تصويبة خطافية واحدة  أداءويقوم ب النقطة،الكرة مرة أخرى من زميله الذي مررها له لحظة وصوله لتلك 

 البداية.ثم الرجوع مسرعا جهة خط  السلة،نحو 

  التقدير:أسلوب 

  رجة( 25)الدرجة الكلية لهذا اًلختبار: 

 أجزاء:ار على ثالثة الطالب في هذا االختب أداء يتم قياس 

 .تمنح الدرجة بناء على سرعة تنفيذ الهجمة والسيطرة على الكرة   رجات( : 5) -أوًل 

 تعطى على التكنيك الصحيح للتمريرة الخطافية    رجات ( :  10)-ثانيا 
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 إن نجح بإدخال الكرة  في السلة . رجات (  10) -ثالثا 

 السلة.لم تدخل الكرة في ( إن أصاب الحلقة فقط و رجات 8)         

 فقط.إن أصاب لوحة التصويب  ( رجات 6)         

 ولم تالمس الحلقة أو اللوحة.  ا( إذا كان تكنيك التصويب سليم رجات 4)         

 

 شروط اًلختبار:

 ينبه الطالب للخطأ ثم تعاد المحاولة. (داءاأل حدوث أية أخطاء قانونية في  )عند -1

 االختبار.مواصفات هذا يتم التقيد بشروط و  -2

 المحاولة.نه يقوم بإحضار الكرة وإعادة إف داءاأل إذا ابتعدت الكرة عن الطالب أثناء  -3

 .المعلم(يمكن للمعلم أن يعطي أي طالب محاولة إضافية. )ويتوقف ذلك على تقدير  -4

 االختبار.إذا تسبب المهاجم الزميل بفقدان الكرة يعاد  -5

 التصويب.ب الذي يستخدم اليد اليسرى في يراعى تبديل االتجاهات للطال -6

 

 نموذج كشف تسجيل االختبار المهاري في كرة السلة

 م

 اسم الطالب

 داءاأل سرعة 

 والسيطرة على الكرة

 درجات 5 

تكنيك التمريرة 

 الخطافية

 درجات 10 

التصويب 

 على السلة

 درجات10

 المجموع

 

 درجة 25

1.       

2.       
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 (11رة السلة للصف توضيحي الختبار ك )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتصف-خط البداية 

 الطالب المختبر

 طالب زميل

 متر 14

عالمة )توضح مكان استالم 

 الكرة والتصويب(

 متر عن خط النهاية 3وتبعد 
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 (  رجة25الجزء الثاني: الهجوم الخاطف )

   

  -الحظات: م      

  لديه.يقوم المعلم باختيار بعض تشكيالت الهجوم الخاطف وبما يناسب مستويات الطلبة    

  وتسليم الكرة والحركة بشكل صحيح وحسب التشكيل كما هو في الدليل.  استالم: ال أ اء بكنيك 

  المختلفة.المهارات  أداء قياس سرعة الطالب في  :ال أ اء سرعة 

  أو بدونها والتصويب على السلة. المنافس بالكرة اجتياز: المنافسالمرور من 

 وإذا ( درجات3، وإذا لمست الحلق يمنح)( درجات5على السلة وتسجيل نقطة يمنح ) التصويب: التصويب 

 ( درجة لمحاولته التصويب.1خرجت يمنح) وإذا درجة،( 2يمنح ) لمست اللوح        

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب مـ

 تكنيك 

 داءاأل

 سرعة 

  داءألا

المرور من 

 المنافس  
 المجموع التصويب

(10 )

 درجات

(5 )

 ( درجات5) (  درجات5) درجات 

د (25)

 رجة

1       

2       
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 اليــد السابعة: كرتالوحدت 

  (بجمع  رجات الجزئين ) رجة 25كل جزء  ؛ينأاًلختبار من جز يكون

 اًلختبار: التصويب بالطيران. اسم-الجزء األول 

 وقائية.مراتب  يد،ملعب كرة  يد،كرات  :وبنظيمهااأل وات 

يقوم الطالب بتنطيط الكرة من الجري في اتجاه المرمى ثم التصويب على المرمى  :ال أ اء طريقة 

 المراتب.هبوط على بالطيران وال

 .الطالب في كل المحاوالت أداء وتسجل الدرجات على  متتالية.محاوالت  3الطالب  : يعطىالتقديرسلوب أ

 في المحاوالت الثالث. أداء ودرجة التكنيك هي أفضل 

  رجات. 5كل بصويبة يسجل منها هدف بحسب  -

 . رجات 4كل بصويبة ًل يسجل منها هدف و اخل حدو  المرمى بحسب  -

  رجات. 3كل بصويبة ًل يسجل منها هدف وخارج حدو  المرمى بحسب  -

 

 داءاأل تكنيك  اسم الطالب م

 درجات 10

 المجموع درجة15التصويب 

 درجة 25

 1م

5 

 2م

5 

 3م

5 

 

1.        

2.        
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 اًلختبار: خطة هجومية اسم-الجزء الثاني 

 

    .قافإيساعة  يد،ملعب كرة  يد، كرات :وبنظيمهااأل وات 

ضمن  هجومي )منتقوم المجموعة باختيار خطة  مجموعات، إلىالطالب  يقسم :ال أ اء طريقة 

 المدافعين.وتنفذها على  المعلم(الخطط الموجودة في دليل 

  :التقديرأسلوب 

 

 مالحظات:

الخطة على ورقة وتسلم للمعلم قبل التنفيذ  المجموعة. )تكتبالموضوعة من  الخطة الهجوميةتقيم  -

 وتعطى نفس الدرجة للمجموعة كاملة(

 (.واالستالم والتصويب )التمرير المهارات األساسيةيقيم المعلم  -

 .القانونيةاربكابه لألخطاء  الطالب بعدميقيم  -

 الخطة.يقيم تنفيذ الخطة في مدى فاعلية كل طالب في تنفيذ واجباته في  -

 وتحتسب الدرجة للمجموعة كاملة. التسجيل،لحظة ما قبل  إلىالهجومية يقيم مدى نجاح الخطة  -

 درجات  5في حالة تسجيل الهدف تحتسب  -

 درجات. 4قوائم المرمى تحتسب  بين التصويبةفي حالة التصويب وعدم التسجيل وكانت   -

 درجة. 2في حالة عدم تسجيل هدف وخروج الكرة خارج حدود المرمى تحتسب  -

 الخطة  اسم الطالب م

 

3 

المهارات 

 األساسية

5 

االلتزام بالنواحي 

 القانونية

2 

تنفيذ 

 الخطة

5 

نجاح 

   الخطة

5 

تسجيل 

 الهدف

5 

المجموع 

 الكلي

25 

1         
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 بوصيف اًلختبارات المهارية للصف الثاني عشر

  البدنية: اللياقة  األولى:الوحدة  

(، درجة 25الوحدة )من هذه  لعنصريين مختلفيين اختبارين فقط يمكن للطالب اختيار مالحظة:

 درجة(. 25اختبار آخر من وحدة أخرى من الفصل الدراسي األول ) اختيارو

 : دقيقة واحدةزمن اختبار القوة العضلية والجلد العضلي

  Push Upالقوت العضلية  أوًل:

 )ذكور( 

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار

 8.5 25 12.5 مرت فأكثر 40  

38-39 12 24 8 

36-37 11.5 23 7.5 

34-35 11 22 7 

32-33 10.5 21 6.5 

30-31 10 20 6 

28-29 9.5 19 5.5 

 5 فأقل 18 9 26-27

 )إناث(

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار 

 8.5 18 12.5 مرت فأكثر 26

25 12 17 8 

24 11.5 16 7.5 

23 11 15 7 

22 10.5 14 6.5 

21 10 13 6 

20 9.5 12 5.5 

مرات فأقل 11    9 19  5 
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 متر 50 يا: السرعة: عدوثان

 )ذكـــور( 

 

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 9   10.49 – 10.00 12.5 ثانية 7.00أقل من 

7.00 –  7.49  12 10.50 – 10.99   8.5 

7.50 –  7.99  11.5 11.00 – 11.49   8 

8.00 – 8.49   11 11.50 – 11.99   7.5 

8.50 – 8.99   10.5 12.00 – 12.49   7 

9.00 – 9.49   10 12.50 - 12.99   6 

 5 ثانية فأكثر 13.00 9.5   9.99 – 9.50

 

 )إناث(

 الدرجة الزمن الدرجة الزمن

 9  12.49 – 12.00 12.5 ثانية 9.00اقل من 

9.00 – 9.49 12 12.50 - 12.99   8.5 

9.50 – 9.99 11.5 13.00 – 13.49  8 

10.00 – 10.49 11 13.50 – 13.99   7.5 

10.50 – 10.99 10.5 14.00 – 14.49   7 

11.00 – 11.49 10 14.50 – 14.99  6 

 5 ثانية فأكثر 15.00 9.5 11.99 – 11.50
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 ثالثا: المرونة

  سم على حافة الصندوق من أعلى( 50وال  األرض،على مستوى  100المسطرة الصفر من أعلى وال  )تكون

 )ذكــــور(

 الدرجة فةالمسا الدرجة المسافة

 8.5 53 - 52 12.5 سم    فأكثر 68

66 - 67 12 50 - 51 8 

64 - 65 11.5 48 - 49 7.5 

62 - 63 11 46 - 47 7 

60 - 61 10.5 44 - 45 6.5 

58 - 59 10 42 - 43 6 

56 - 57 9.5 40 - 41 5.5 

 5 سم 39أقل من  9 55 - 54

  

 إنـــاث()

 الدرجة المسافة الدرجة المسافة

 8.5 51 - 50 12.5 سم فأكثر 66

64 - 65 12 48 - 49 8 

62 - 63 11.5 46 - 47 7.5 

60 - 61 11 44 - 45 7 

58 - 59 10.5 42 - 43 6.5 

56 - 57 10 40 - 41 6 

54 - 55 9.5 38 - 39 5.5 

 5 سم ذ37أقل من  9 53 - 52
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 العضلي والجلد الدوري التنفسي رابعا: الجلد

 المائل من الوقوف( )االنبطاح    

 ()ذكور

 

 الدرجة التكرار الدرجة التكرار 

 8.5 27-26 12.5 فأكثر 42  

40-41 12 24-25 8 

38-39 11.5 22-23 7.5 

36-37 11 20-21 7 

34-35 10.5 18-19 6.5 

32-33 10 16-17 6 

30-31 9.5 14-15 5.5 

 5 فأقل 13 9 28-29

 

 )إناث(

 لدرجةا التكرار الدرجة التكرار

 8.5 17-16 12.5 فأكثر 32  

30-31 12 14-15 8 

28-29 11.5 12-13 7.5 

26-27 11 10-11 7 

24-25 10.5  8- 9 6.5 

22-23 10  6- 7 6 

20-21 9.5  4- 5 5.5 

 5 فأقل 3  9 18-19
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  رجة (25 الجلة الثانية: ) فعالوحدت 

 رجات(د 10 ال أداء درجة وتكنيك  15ويكون لها  )المسافة

                      كغم / ذكور  5-أ

 الدرجة المسافة

 15 متر فأكثر 8.00

7.50 – 7.99 14 

7.00 – 7.49 13 

6.50– 6.99 12 

6.00– 6.49 11 

5.50 –5.99 10 

5.00 – 5.49 9 

4.50 – 4.99 8 

4.00 – 4.49 7 

3.50 – 3.99 6 

3.00 – 3.49 5 

2.50 – 2.99 4 

2.00 – 2.49 3 

1.50 – 1.99 2 

1.00 – 1.49 1 

 0.5 متر 1.00اقل من 

 

 / ذكور كغم 4-ب -

 

 الدرجة المسافة

 15 متر فأكثر 9.00

8.50 – 8.99 14 

8.00 – 8.49 13 

7.50 – 7.99 12 

7.00 – 8.49 11 

6.50 – 6.99 10 

6.00 – 6.49 9 

5.50 – 5.99 8 

5.00 – 5.49 7 

4.50 – 4.99 6 

4.00 – 4.49 5 

3.50 – 3.99 4 

 2 متر3.50اقل من 
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 كغم / إناث 3-جـ  -

 

 الدرجة المسافة

 15 فأكثر 7.00

6.50– 6.99 14 

6.00– 6.49 13 

5.50 –5.99 12 

5.00 – 5.49 11 

4.50 – 4.99 10 

4.00 – 4.49 9 

3.50 – 3.99 8 

3.00 – 3.49 7 

2.50 – 2.99 6 

2.00 – 2.49 5 

1.50 – 1.99 4 

1.00 – 1.49 3 

 1 متر1.00أقل من 

 

 / إناث كغم 2-د  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة المسافة

 15 فأكثر 8.00

7.50 – 7.99 14 

7.00 – 7.49 13 

6.50 – 6.99 12 

6.00 – 6.49 11 

5.50 – 5.99 10 

5.00 – 5.49 9 

4.50 – 4.99 8 

4.00 – 4.49 7 

3.50 – 3.99 6 

3.00 – 3.49 5 

2.50 – 2.99 4 

2.00 – 2.49 3 

1.50 – 1.99 2 

1.00 – 1.49 1 

 0.5 متر1.00أقل من 
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 الوحدة الثالثة:

 

 القدم للذكور كرة-أوال: 

 

  رجة( 25القدم )خطط اللعب في كرت  اسم اًلختبار /

 –مرمى كرة القدم  –ملعب كرة القدم  األ وات المستخدمة /

 كرات قدم –أقماع 

 / اًلختبار أ اء طريقة 

كل مجموعة  مجموعات،عدة  إلىيتم تقسيم طالب الصف  

على أن يتم تكرار  ج(. ب، أ،تتكون من ثالثة طالب )

لتبادل المراكز  مجموعة، وذلكاالختبار ثالث مرات لكل 

وضمان تقييم الطالب الثالثة في جميع مراكز اللعب المحددة 

 في الخطة.

 -بالتالي:  )أ(حيث يقوم الطالب 

 رة بين األقماعالجري بالك -

 من جانب الملعب بدون كرة خلفه، والتحركتمرير الكرة للزميل)ب( والجري من  -

 استالم الكرة من الطالب المهاجم )ج( للجري بها أماما -

 )ب(من الملعب للطالب  اآلخرتمرير الكرة بشكل عرضي للجانب  -

 -بالتالي:  )ب(يقوم الطالب 

  )أ(استالم الكرة من الطالب  -

 اآلخروالجري بسرعة وتغيير مركزه للجانب  )ج(رة للطالب المهاجم تمرير الك -

 ج()ومن ثم تمريرها للطالب المهاجم  أ(الطالب  )من اآلخرمن الجانب  الكرة القادمةاستالم  -

 الذي يقوم بعملية التصويب
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 -بالتالي:  )ج(يقوم الطالب 

 الطالب )ب(استالم الكرة القادمة له من  -

 قاطعا لألمام على جانب الملعب  والذي يتحركالقادم من الخلف  أ()تمرير الكرة للطالب  -

 وتهيئة نفسه الستقبال الكرة من الطالب )ب( ( تقريبا18 )خطالتحرك أماما عند منتصف  -

 التصويب على المرمى وتسجيل هدف -

 

بشكل جماعي في نفس التوقيت مع تقيم كل طالب على حسب حركته  داءاأل  يتم /أسلوب التقدير 

 مركزه في الملعبو

 -كاآلتي: م يحيث يتم التقي

 التقدير المهمة الالعب والمركز

 )أ(مركز 

 درجتان الجري بالكرة

 درجتان )ب( إلىالتمرير 

 درجتان تبادل المراكز

 درجات 3 الدقة في تمرير الكرة العرضية

 مركز )ب(

 درجتان استالم الكرة من )أ(

 درجتان لملعبمن ا اآلخرسرعة الجري للجانب 

 درجتان تمرير الكرة وتهيئتها للمهاجم )ج(

 مركز )ج(
 درجتان سرعة استقبال وتمرير الكرة

 درجات 3 التصويب على المرمى

 داءاأل توقيت  المجموعة ودقةاالنسجام مع أفراد 

)يؤدي دوره في الوقت المناسب دون التسبب في تعطيل أدوار  

 زمالئه(

 درجات 5

 درجة 25 المجموع
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 ختبارالطالب في اال أداء دول رصد نتائج ج

 م
اسم 

 الطالب

مجموع   )ج(المركز  )ب(المركز  )أ(المركز 

 الدرجة

الجري 

 بالكرة
 التمرير

تبادل 

 المراكز

الكرة 

 العرضية

استالم 

 الكرة
 السرعة

تمرير 

 الكرة

 وتهيئتها

سرعة 

استقبال 

 وتمرير

 التصويب

انسجام 

التوقيت 

مع 

 المجموعة

2 2 2 3 2 2 2 2 3 5 25 

             

 

 داءاأل واحدة في كل مركز مع عدم إعادة  تكرارات لمرة 3ختباراال أداءيقوم الطالب ب مالحظة:

 .ختبارالب فرصة المحاولة قبل البدء باالويمكن إعطاء الط ، للطالب في نفس المركز
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 الفنية لإلناث التمرينات- ثانيا:

 اإليقاعية   حركاتال-ب 

 المجموع

25 

 درجة

 الخروج

2.5 

 درجة

 التشكيالت 

 درجات5

 التحكم في الشريط

 درجات5

 الفردي ال أداء 

 درجات10

 الدخول 

 

 درجة2،5

اسم 

 الطالب

 م

تكون 

الدرجة 

موحدة 

للمجموعة 

 المؤدية

درجة 

 واحدة

 درجات4 درجات3 درجات3 نادرجت نادرجت

انسجامه 

مع 

مختلف 

 حركاتال

عدم 

سقوطه 

على 

 رضاأل

عدم تعقد 

 الشريط

 

التوافق 

 داءاألفي 

 العام و

 اإليقاع

االنسجام 

مع 

 الموسيقى

 

تسلسل 

 الحركات

 

            

            

 أسلوب التقدير:

طالبات المجموعة الواحدة على كيفية دخول المجموعة وتخصم  ( لجميعدرجة2.5)تعطي  الدخول: -

 .ملتزمات بنسق دخول المجموعةالغير  لباتونصف للطادرجة 

 لطالبة من خالل تسلسل الحركات وانسجامها مع الموسيقى.اتقيم  الفر ي:  اءاأل  -

 ومن خالل توافق أدائها العام حركة وإيقاع مع المجموعة.                      

 العام و داءاأل التوافق في -( درجات3االنسجام مع الموسيقى ) –( درجات 4تسلسل الحركات )

 ( درجات.3) اإليقاع

 خالل:يقيم التحكم في الشريط من  الشريط:التحكم في  -

  (ناجتدر )الشريطعدم تعقد 

  ن(ادرجتاألرض )عدم سقوطه على 

  درجة واحدة()الحركات انسجامه مع مختلف 

 .الدرجة موحدة للمجموعة المؤدية التشكيالت: -

وتخصم  خروج المجموعةلمجموعة الواحدة على كيفية لجميع طالبات ا درجة( 2.5)تعطى  الخروج: -

 المجموعة.ملتزمات بنسق خروج الغير  ونصف للطالباتدرجة 
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 الطائرت الخامسة: الكرتالوحدت 

 درجة(.25: خطة العداء في الكرة الطائرة)اسم اًلختبار

 صافرة. -ملعب كرة طائرة –كرات طائرة  –شبك كرة طائرة  األ وات المستخدمة:

 قة اًلختبار:طري

 (:1يقف الطالب كما في الشكل )

يحدد المعلم للطالب المختبر )العداء( مركز للوقوف فيه، مع الصافرة يتحرك العداء للشبكة بالطريقة 

لذي يقوم بإعدادها في يقوم رامي الكرات برمي الكرة للطالب المختبر ا –الصحيحة حسب مركزه 

 مامية ألحد الضاربين.المنطقة األ

 (1الشكل)

 

 

 

 

 *أسلوب التقدير:

  رجات(:10**)التحرك لوقفة اًلستعدا  

 الدرجة كالتالي: احتسابويتم 

 المعلم.مركزه الذي حدده  إلىتحرك الالعب  -

 اليمين. باتجاهتحريك الالعب الذي أمامه  -

 القرب من الشبك. -

 أقصر الطرق. واختيارطريقة الدخول  -

 ؤية المعلم.توزيع الدرجات حسب ر *

  رجات(: 10**)إعدا  الكرت في المنطقة األمامية 

وفي حالة عدم إعدادها في المنطقة  الضاربين،يقوم العداء بإعداد في المنطقة األمامية ألحد  -

 األمامية يرجع تقدير الدرجة للمعلم حسب بعد الكرة عن المنطقة األمامية.

  رجات(: 5 ال أ اء **)بكنيك 

 الجسم وارتخاءب الوضعية الصحيحة لإلعداد بلعب الكرة أمام الجبهة الطال اتخاذ -

 ويكون جانب الجسم األيمن للشبك وليس ظهر الالعب.

2 3 4 

 العداء 6
 رامي الكرات
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 *بحركات العداء:

 :1شكل

 

 

 

 

 :2شكل

 

 

 

 

 

 :3شكل

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 4 

 رامي الكرات

2 

3 

4 

6 

 رامي الكرات

2 3 

4 

5 

رامي 

 الكرات
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  رجة(25اسم اًلختبار: حائط الصد )

 صافرة. -مقعد سويدي -كرات طائرة –ه ملعب كرة طائرة بلوازم األ وات المستخدمة:

 طريقة اًلختبار:

ثالث طالب يمسكون بكرات ويقفون على مقعد سويدي في الملعب المقابل، يتم تطبيق االختبار 

 بشكل فردي.

 م

 

 

 

 

 اسم الطالب

 

 

 

تنفيذ حائط صد  داءاأل تكنيك

 هجومي

تنفيذ حائط صد 

 دفاعي

 المجموع

 ةدرج25 درجات5 درجات5 درجة 15

    

 أسلوب القياس:

  رجة(:15:)ال أ اء بكنيك  

ن على مثنيتين، الذراعين مثنيتيالركبتين  متباعدتين،الطالب قريب من الشبك، القدمين  اًلستعدا :-1

 درجات(5اتجاه الكرة) والنظر فيارتفاع الصدر 

 –ة التقاطع طريق –طرق حركات القدمين )طريقة النقل  إحدىيختار الطالب  القدمين:حركة -2

 درجات( 10السريع( )طريقة الركض 

 (: رجات 10=   رجات لكل نوع5نفيذ حائط صد هجومي و فاعي )ب 

ينفذ الطالب حائط صد هجومي ودفاعي وذلك بلمس الكرة التي يمسك بها الزميل على  التنفيذ:-

 .صابعاألوالمقعد السويدي في الملعب المقابل مع التركيز على حركة اليد والرسغ 

 الهبوط:-

 سحب الذراعين-

 عدم لمس الشبكة-

 الهبوط على مشطي القدمين وثني الركبتين.-

 توزيع الدرجات حسب تقدير المعلم. مالحظة:**
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 كرت السلةالوحدت السا سة: 

 

 دفاع المنطقة خطة-أ االختبار:اسم 

 صافرة-ملعب كرة سلة –كرات سلة  المستخدمة:األدوات 

 

  طريقة االختبار:

 طالب. 5وكل مجموعة  مجموعات، إلىم الطالب يقس -

الخطاط الموجاودة فاي الادليل ويقاوم بتشاكيل طاالب مجموعتاه فاي  أناواعيكلف الطالاب فاي المجموعاة بناوع مان  -

  فقط.الملعب من وضع الثبات 

يقاة مختلاف الجهاات وتقاوم المجموعاة باالتحرك بالطر إلاىثم تقوم المجموعاة بتطبياق خطاة دفاعياة بحياث تنقال الكارة  -

 الصحيحة.

 ه.ئزمال إلىيقيم كل طالب حسب حركته ونقل الكرة  -

 أسلوب التقدير

 ياة حساب طلاب المعلام من خالل قدرة الطالب علاى توزياع مجموعتاه لتشاكيل خطاة دفاع يقيّم (:الخطط )بشكيل

 دون استخدام الكرة من الثبات.

  تقيّم من خالل قدرة المجموعة على تنفيذ خطة دفاعية معينة بالشكل الصحيح. (:الدفاعية )الخطة 

 ( الفر ي ال أ اء):  الطالب ومهاراته الفردية وتعاونه مع المجموعة. أداء يقيّم من خالل 

 

 اسم الطالب م
 تشكيل الخطط

الخطة 

 دفاعيةال
 المجموع الفردي داءاأل 

 درجة 25  درجات 10 درجات 10 درجات 5
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 كرت السلة

 درجة( 25تار )الس ألعاب-ب االختبار:اسم 

 صافرة-ملعب كرة سلة –كرات سلة  المستخدمة:األدوات         

ثالثة أدوار  أداءيقوم كل طالب ب طالب بحيث 3مجموعات وكل مجموعة  إلىيقسم الطالب  االختبار:طريقة 

 -فقط: ومدافعا وقائما بالستار( ويقيّم على دوره في عمل الستار  )مهاجما

 أسلوب التقدير

   رجات(: 5)سيس الستار أموقع المدافع وب إلىالتحرك  

 وقوس الثالثمكان بين منطقة الرمية الحرة  إلىوالتحرك  ،الوقوف في منتصف الملعب

 م تحرك زميله المهاجم ومعه المدافع المراقب له باتجاه الستار.ث ،رميات

 : رجات( 10ستار للتصويب ) 

وقوف الطالب بين زميله المهاجم والمدافع المراقب له ويكون الوقوف أمام المدافع إلعطاء 

 الفرصة لزميله المهاجم من التصويب بحرية.

 : رجات( 10ستار للقطع ) 

لستار بالوقوف أو التحرك بشكل يعطل حركة المدافع وإعطاء وقوف الطالب القائم بعمل ا

 الفرصة للزميل المهاجم بالقطع والتحرك نحو السلة

 

 

 

 اسم الطالب م

موقع المدافع وتأسيس  ىإلالتحرك 

 الستار 

ستار 

 للتصويب

 ستار للقطع
 المجموع

 درجة 25  درجات 10 درجات 10 درجات 5
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 كرت اليــدالسابعة: الوحدت 

 (25الخاطف ) الهجوم-اًلختبار: أاسم 

  صافرة-ملعب كرة يد –كرات يد  المستخدمة:األ وات 

  طالب يقفون أمام منطقة المرمى ومعهم  3مجموعات وكل مجموعة  إلىالطالب  يقسم :اًلختبارطريقة

هجوم الخاطف مع تبادل تقوم المجموعة بالجري بسرعة واالنطالق بال شارةاإلكرة واحدة. عند سماع 

 3تعطى كل مجموعة  المرمى.والتصويب على  اآلخرمنطقة مرمى الهدف  إلىتمرير الكرة للوصول 

 محاوالت.

  التقدير:أسلوب 

 الخاطف.الهجوم  أداء أثناء  التمرير واًلستالميقيم كل طالب على مهارتي  (:)التمرير واًلستالم

بسرعة بنفيذها للهجوم يتم تقييم المجموعة  (:القانونية حي)سرعة بنفيذ الهجمة وًللتزام بالنوا

  .القانونيةلألخطاء  عدم اربكابه الخاطف

في حالة عدم تسجيل هدف  درجات، 10هدف تحتسب للطالب  حالة بسجيلفي  (:)بسجيل هدف 

في حالة عدم تسجيل هدف وكانت التصويبة  درجات، 8وكانت التصويبة في حدود المرمى تحتسب 

 درجات. 6حدود المرمى تحتسب خارج 

 مالحظة:

يجب إعطاء كل طالب فرصة للتصويب على المرمى )من المحاوالت الثالث( أثناء تنفيذ الهجوم 

 .في المحاولة الثانية وهكذا اآلخرفي كل محاولة يصوب أحد طالب المجموعة ثم  الخاطف،

 

 

التمرير  اسم الطالب م

 واالستالم

 درجات 10 

عة تنفيذ الهجمة وااللتزام سر
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  رجة( 25( )6-0) و فاع المنطقةالدفاعية  المهارات-ب اًلختبار:اسم 

 كرات يد  يد،ملعب كرة  وبنظيمها:األ وات 

 6تقف المجموعة على قوس ال  طالب، 6كل مجموعة من  مجموعات، إلىيتم تقسيم الطالب  :اًلختبارطريقة 

بينماا تقاوم مجموعاة أخارى باالهجوم ومحاولاة إحاراز  (6 – 0)طريقة دفاع المنطقة  داءأمتار أل

 جميع الطلبة.  حتى يتم تقييم داءاأليستمر  هدف،

 التقدير:أسلوب 

  :)الوقفة والتحركات الدفاعية ومقابلة المهاجم(  

 ادته لوضعية االستعداد والحركات الدفاعية ضد المهاجم.يقيّم كل طالب ومدى إج

  اًللتزام بتنفيذ واجبات الخطة الدفاعية(:)  

 المنطقة.خطة دفاع  الدفاعية فييقيم كل طالب بمدى التزامه وفاعليته في تنفيذ واجباته 

 ( الدفاعيةنجاح الطريقة:)  

 اعية ومنع إحراز الهدف.طالب المجموعة في نجاح الطريقة الدف درجات لكلتعطى عشر  -

 تعطى ست درجات لكل طالب المجموعة في حال إحراز هدف. -
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