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  :المقدمة

   ً ً  یعد التقویم عنصرا   فاعلیة العملیة من عناصر العملیة التعلیمیة؛ فبواسطتھ یتم الحكم على  أساسیا

التعلیمیة وقدرتھا على تحقیق األھداف التربویة المنشودة، كما یتم عن طریقھ تحسین وتطویر عناصر  

 ً بیانات مھمة عن و ت مؤشرا لما یوفره من معلومات وما یقدمھ من العملیة التعلیمیة المختلفة نظرا

  العناصر.جوانب القوة ونقاط الضعف في ھذه 

ً  یُعدّ تعدد أنماط التقویم التربوي إال أن التقویم المستمر ورغم    لما یشكلھ  من أبرز ھذه األنماط نظرا

فمن أھمیة كبیرة في تطویر العملیة التعلیمیة؛ فھو یساعد الطالب في معرفة مدى تقدمھ  أولیاء   ویُعِرّ

األمور بمستویات أداء أبنائھم، كما یزود المعلم بمعلومات مھمة حول مدى تحقیق طلبتھ لألھداف 

على تفعیل الشراكة الحقیقیة  فبذلك ھو یعمل التعلیمیة، ویساعده في تحسین أسالیب وطرق التدریس 

من أجل تحقیق  بین جمیع الفئات المعنیة بتعلیم وتعلم الطلبة من خالل تكامل األدوار والمسؤولیات 

  الجودة في التعلیم. 

م وھو نظام  ١٩٩٩/ ١٩٩٨وزارة التربیة والتعلیم نظام التقویم المستمر منذ العام الدراسي وتطبق   

  شمول وتعدد أدوات التقویم مما یسھم في تجوید عملیة التعلم.یتسم بالتنوع واالستمراریة وال

أختي المعلمة ھي دلیلك إلى تطبیق نظام التقویم المستمر في   /والوثیقة التي بین یدیك أخي المعلم   

 ً ً  المادة التي تقوم بتدریسھا؛ فھي تقدم إطارا لمفھوم التقویم المستمر والمفاھیم المرتبطة  موجزاً  نظریا

ً أبادئھ وبھ، وم ً  سسھ، ومراحلھ وخطواتھ. كما أنھا توفر لك إطارا لكیفیة تنفیذ أدوات التقویم   مرجعیا

المستمر من خالل توضیح آلیات تنفیذ ھذه األدوات والمواصفات الفنیة الالزمة عند إعدادھا وتنفیذھا،  

 المادة تعلم الطلبة في لذا تعد وثیقة تقویم باإلضافة إلى آلیات رصد الدرجات وإعداد تقاریر األداء.

ً   الدراسیة  من األدوات المھمة في تطبیق الحصة الدراسیة بفاعلیة، وإنجاح العملیة التعلیمیة، فكان لزاما

  حقق االستفادة المرجوة. الع علیھا وقراءتھا بإمعان لتُ علیك االطّ 
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الوثیقة العامة لتقویم تعلم الع على ما ورد في  االطّ   ، بضرورةأختي المعلمة  /ونأمل منك أخي المعلم   

ترتبط بتقویم تعلم  ، والتي  عملیة تقویم تعلم الطلبة) من تشریعات وأسس تنظم  ١٢-  ١الطلبة للصفوف (

طلبتك في المادة الدراسیة، فھي بمثابة اإلطار العام الذي یحدد نظام تقویم تعلم الطلبة، ویحدد ضوابط  

أن تستفید من ھذه الوثیقة  . وذات العالقة بتقویم أدائھم  الموضوعات ومعاییر نجاح الطلبة، وغیرھا من  

غایة االستفادة لتطویر قدراتك وصقل مھاراتك في تجوید عملیة التقویم، وأن تضیف من خبراتك  

المحددات والضوابط المعتمدة في   طارافي  بداعاتك ما یساعدك على سھولة التطبیق ومرونة التنفیذ وإ

الفصل وتتكون ھذه الوثیقة من ثالثة فصول حیث یتناول    ،الطلبة وھذه الوثیقةالوثیقة العامة لتقویم تعلم  

والمبادئ العامة في التقویم المستمر، ومراحل  ،المصطلحات المرتبطة بالتقویم المستمر األول

 ً ویم  التعریف بأدوات التق  فیتناول الفصل الثانيتقاریر األداء. أما  وخطوات التقویم المستمر، وأخیرا

ویتضمن   مواصفات امتحان نھایة الفصل الدراسي األول والثاني. المستمر، وتوزیع الدرجات، و

سائلین هللا سبحانھ وتعالى لك التوفیق .  )، ... الخرات قصیرةالختبا (نماذج المالحق الفصل الثالث

  والتیسیر.  
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  الفهرس 

    

 الصفحة   احملتويات 
  ٢  الفهرس 
  ٣  املصطلحات أولًا:  
  ٣ التقويم املستمر          
  ٣ مفهوم التقويم املستمر   أ)                     
  ٣  التكويين (البنائي)    التقويم ب)                    

  ٤  ت) التقويم اخلتامي                 
  ٦  العالقة بني التقويم التكويين والتقويم اخلتامي كمكونني للتقويم املستمر                 

  ٦ الذاتي التقويم           
  ٦ األقران   تقويم          
  ٦   ملف أعمال الطلبة          
  ٧  الفحص والتدقيق           

  ٧  ) ١٢  - ١الفحص والتدقيق املستمر(           
  والتدقيق املستمر أهداف الفحص                    
  

٨  
  ٨ الفحص والتدقيق النهائي للصف الثاني عشر         
  والتدقيق النهائي أهداف الفحص                 

 
٨  

  ٩  مبادئ عامة يف التقويم املستمرثانيا:  
  ١٠ ثالثا :مراحل وخطوات التقويم املستمر 

    ) الوصفية (والتقارير    تقارير األداء رابعا:  
 

١٣  
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  المصطلحات أوًال:

  (Continuous  Assessment)التقویم المستمر  - 

  مفھوم التقویم المستمر:  )أ

ھو التقویم المنظم خالل مسار عملیتي التعلیم والتعلم، الذي یھدف إلى تشخیص مواطن القوة     

والضعف في أداء المتعلمین واالرتقاء بأدائھم، وتفعیل " مبدأ المتعلم محور العملیة التعلیمیة"، والتركیز  

ا المختلفة وتنمیة القدرات على عملیة التعلم من خالل تكامل المھارات والمعارف والمعلومات وتطبیقاتھ 

، وتحدید الصعوبات التي یواجھھا كل  ه بمجموعة من المھارات والكفایات العقلیة العلیا للمتعلم وتزوید 

منھم أثناء عملیة التعلم، واتخاذ ما یلزم من أسالیب العالج، ومساعدة المتعلم في التعرف على قدراتھ  

ینھا إلى أقصى حد ممكن، ومن ثَم إصدار حكم واقعي مكاناتھ وتنمیتھا واقتراح سبل ووسائل تحس إو

یحدد مستوى أداء الطالب في نھایة كل صف دراسي، كما أن ھذا النوع من التقویم یسھم في الكشف  

المنھج، طرق وأسالیب التدریس و أداء المعلم،..  (عن جوانب القوة والضعف في البرنامج التعلیمي

خر وتطویره ویتضمن التقویم المستمر نوعین یكمل أحدھما اآلالخ) بغرض مراجعة مكوناتھ وتعدیلھ 

  ھما:  

  : (Formative Assessment)   (البنائي) التقویم التكویني    )ب

و یھدف إلى تزوید المعلم والمتعلم بنتائج األداء  ھو التقویم الذي یالزم عملیة التدریس الیومیة ،

نواحي القوة والضعف، ومدى  وذلك لتحسین العملیة التعلیمیة ، أي أنھ یستخدم لتعرف  ؛باستمرار

تحقیق األھداف ، واالستفادة من نتائج التقویم ومن التغذیة الراجعة في تعدیل المسار نحو تحقیق ھذه  

یم فھو جزء ال یتجزأ من عملیة التدریس والتعلم وبذلك یسھم في عملیة  األھداف، وتطویر عملیة التعل

  كما یطلق على ھذا النوع من التقویم التقویم من أجل  الراجعة.  تحسین التعلم من خالل توفیر التغذیة

            Assessment for learning التعلم

 ً ، فإن ھذا النوع من التقویم یتطلب أنشطة متعلقة بمھارات وأھداف المادة، من أجل التعرف وإجرائیا

على مستوى الطالب، وإعطائھ التغذیة الراجعة المناسبة، بحیث یتم تعزیز جوانب القوة لدیھ، ومعالجة  
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س، وال وتنویع طرق التدری جوانب الضعف، بالطریقة المناسبة التي یراھا المعلم في إطار تطویر

  . ومما ینبغي االنتباه إلیھ:  یھدف لرصد الدرجة بشكل نھائي

التقویم التكویني كأداة بحث للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مدى تعلم  استخدام -

وماذا یحتاجون من أجل التغلب على الفجوة بین مستواھم الحالي وما ھو   عملھطالبھ وما یستطیعون 

  متوقع منھم ومطلوب تحقیقھ من األھداف والمخرجات التعلمیة. 

 التعلیم بتفریدیقوم ویمكن للمعلم أن   .لتحصیل أثناء تنفیذ الدرسالتركیز على الطالب الضعاف في ا -

مھمات تعلیمیة تتناسب مع حاجاتھ، وقدراتھ الخاصة، ومستویاتھ المعرفیة  بحیث یندمج الطالب في 

والعقلیة، ونمط تعلمھ لتحقیق األھداف، من خالل األنشطة أو طریقة التدریس أو األدوات والمواد 

  للتعلم والتقدم في تحصیلھ الدراسي. وبذلك یتم إتاحة الفرصة لكل طالب  ؛الخ  ...لیمیةالتع

شراكھم في تعلمھم مما یؤدي إلى  إللتعلم و توظیف التقویم التكویني إلثارة دافعیة الطلبة والتزامھم - 

  تغییر ثقافة المتعلم نحو تحقیق النجاح في تعلمھ. 

في تحقیقھم ألھداف  تیة بما یتناسب مع مستویات الطلبةوالواجبات البی التنویع في تدریبات األنشطة  -

ویتم تدریجیا رفع مستوى ھذه األنشطة   الدرس ، بحیث یكلف كل طالب بإعداد ما یتناسب مع مستواه،

حراز التقدم في تعلمھ لیصل في  إمن خالل تقدیم الدعم الالزم ومساعدتھ على  ،مع تحسن أداء الطالب 

  .والتخطیط لھا مسبقا في خطة التحضیر  مستوى األداء المطلوب تحقیقھ  النھایة إلى

  .وعدم االكتفاء بالتصحیح وإعطاء الدرجة ألعمال الطلبة، المباشرة تقدیم التغذیة الراجعة -

  )Summative Assessment( (التجمیعي) التقویم الختامي   )ت

صدار حكم على مدى نجاح المتعلم في استیفاء  إھو التقویم الذي یھدف لقیاس تعلم الطلبة أي   

معاییر التقویم لقیاس أھداف / مخرجات التعلم بنھایة تدریس وحدة معینة أو مجموعة دروس أو  

ویستخدم إلعطاء الدرجة  ،مخرجات تعلم محددة خالل الفصل الدراسي أو بنھایة الفصل الدراسي

و المرحلة  أھائیة لقیاس األداء ولتوفیر بیانات ومؤشرات  التخاذ القرار لنقل المتعلم لمستوى جدید الن

صحة وموثوقیة التقویم الختامي ذات أھمیة    تُعدّ التالیة من التعلیم أو تخرجھ من التعلیم المدرسي، وبذلك  
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ن عن المستوى التحصیلي  فھو یصمم لتقدیم الدلیل للطالب وولي أمره وغیرھم من التربویی  ؛قصوى

ُ و الحقیقي للطالب،  ھذه المؤشرات على ھیئة درجات أو رموز أو تقاریر تشیر إلى مستوى جودة  دم قَّ ت

یسمح باستخدام أدوات تقویم   )Assessment of learning(  لدى الطالب. والتقویم الختامي التعلم

وبذلك فھو یوفر معلومات ذات قیمة تشخیصیة وبنائیة   ،متنوعة لقیاس أھداف / مخرجات التعلم المحددة

  .لتعلم الطالب 

وإجرائیا، فإن ھذا النوع من التقویم یتطلب أنشطة تقویمیة متعلقة بمھارات وأھداف المادة، من 

تعكس مستوى تحصیلھ الدراسي لمخرجات  مستواه، إذ ورصد درجة  الطالب  أجل قیاس مدى تعلم

  : ھنا إلى ما یأتي  ینبغي التنبیھوالتعلم / أھداف المادة ، وال یعاد تطبیقھ إال بعذر مقبول.  

وات التقویم المتنوعة المحددة یتم تنفیذ تقویم التعلم للمخرجات أو األھداف التعلیمیة للمادة باستخدام أد   -

  . في الوثیقة

  . المعلم لنفسھ خطة لتنفیذ ھذا النوع من التقویم المستمر عدّ ال بد أن یُ  -

، عذر رسميبعلى الطالب نفسھ بعد تنفیذھا إال من التقویم  أدوات ھذا النوع تطبیق بإعادةال یسمح  -

  . الصدق والثبات والموضوعیةوالبد أن تعد وتنفذ بصورة تضمن تحقیق 

د عند كل تسجل الدرجة التي یحصل علیھا كل طالب في ھذه المرحلة في سجل الدرجات الموجو -

لطالب لالستفادة من المالحظات الواردة فیھا، ثم تعاد للمعلم لحفظھا في ملف معلم، ثم تسلم األداة إلى ا

  .الطالب 

إلى المعلومات التي یحصل علیھا عن   باإلضافةالختامي  في ضوء مؤشرات التقویم –قوم المعلم ی -

    . المتنوعة بھدف تحسین وتطویر التعلم  واإلثرائیةبإعداد الخطط العالجیة    –  الطالب من التقویم التكویني

عاییر كل أداة تقویمیة منذ  مضرورة إعالم الطلبة بآلیات التقویم واألدوات التي سیقوم الطالب بھا، و -

   بدایة الفصل الدراسي.
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  :العالقة بین التقویم التكویني والتقویم الختامي كمكونین للتقویم المستمر  

والتقویم   یمكن وصف عملیة التقویم المستمر للطلبة على أنھا مزیج من التقویم التكویني

 إلى االستفادة من التغذیة الراجعة في بناء مھارات التعلم وتطویر   التقویم التكویني  یھدف  الختامي. حیث 

وتمكینھم من المعلومات والمعارف والمھارات الالزمة لتحقیق   الطلبة،أداء مستویات  وتحسین

التقویم الختامي للحكم   ویھدف الدراسیة خالل عملیة التدریس الیومیة. مخرجات/ أھداف تعلم المادة

  على مدى التعلم. ویوضح الشكل اآلتي ھذه العالقة: 

  
 

 

  

  :(Self- assessment) التقویم الذاتي 

وإصدار أحكام تتعلق بمدى    أعمالھم،مشاركة الطلبة في تحدید مستویات ومحكات بغرض تطبیقھا على  

 تحقیقھم لھذه المحكات والمستویات 

  : (peer - assessment)تقویم األقران -
أعضائھا أو  قیام جماعة صغیرة غیر متجانسة من المتعلمین بالتعاون الفعلي لتقویم عمل أنجزه أحد 

وذلك لتحقیق ھدف أو أھداف مرسومة في إطار اكتساب معرفي أو اجتماعي یعود  أخرى،مجموعة 

  .لھمعلیھم جماعة وأفرادا بفوائد تعلیمیة متنوعة أفضل مما یعود علیھم من خالل تقویم المعلم 

  : (Portfolio)  ملف أعمال الطالب -
  المتنوعة، التي ھو عبارة عن ملف وثائقي یتم فیھ حفظ نماذج من األنشطة الصفیة وأعمال الطالب      

 أو أھدافتم تقییمھا من قبل المعلم والتي تشیر إلى مستوى أدائھ وتوضح مدى اكتسابھ للمخرجات 

المواد  مع تحدید ملف واحد لكل طالب في جمیع في أي مكان في المدرسةالتعلم، ویحفظ ھذا الملف 

ھذا الملف مرجعا للمعلم ولمدیر المدرسة ولولي األمر، ولغیرھم من المتابعین   الدراسیة، ویعتبر

 التقومي املس�متر طوال العام ا�رايس
 التقومي التكویين لٔ�هداف ٔ�و ا�ر�ات التعلميیة

خل لٔ�هداف ٔ�و ا�ر�ات التعلميیة املنهتیة  التقومي اخلتا
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لمستوى الطالب وبیان مدى تقدم تعلمھ، مع ضرورة اطالع ولى األمر على ھذا الملف مرة واحدة على  

  .األقل شھریا

  : ( Moderation ) الفحص والتدقیق  -

ق السلیم ألدوات التقویم  والتدقیق بأنھ عملیة المتابعة التي تتم للتأكد من التطبییعرف الفحص    

، ومصداقیة الدرجات المعطاة للطلبة في ضوء المعاییر والمواصفات الفنیة الواردة في وثائق  المستمر

  .تقویم تعلم الطلبة ،  وینقسم الى  : الفحص والتدقیق المستمر ، والفحص والتدقیق النھائي

  

  

  

  ):١٢ -١الفحص والتدقیق المستمر (

ھو عملیة المتابعة المستمرة خالل العام الدراسي التي تتم للتأكد من تطبیق المعلمین ألدوات التقویم    

تطبیقا دقیقا وثابتا ، یضمن الموضوعیة والمصداقیة في تقییم أداء جمیع الطلبة وفق الضوابط  

ینفذ الفحص والتدقیق  .ویم تعلم الطلبة في المواد الدراسیةوالمواصفات الفنیة الواردة في وثائق تق 

المستمر من قِبل  المعلمین  داخل المدرسة أو المعلم األول أو المشرف أو عضو التقویم في المدیریة  

  التعلیمیة بالمحافظة أو في المدیریة العامة للتقویم التربوي.

  

  : أھداف الفحص والتدقیق المستمر

  :) إلى١٢  – ١والتدقیق المستمر طوال العام الدراسي للصفوف ( یھدف الفحص 

    .التأكد من التطبیق السلیم ألدوات التقویم المستمر لضمان الدقة والثبات  . ١

  .التأكد من فھم المعلمین لعملیة التقویم المستمر واّطالعھم على وثائق التقویم . ٢

  .التقویمتقدیم المقترحات الخاصة بمعالجة أوجھ القصور في  . ٣

قالفحص والتدقی

النھائي المستمر
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   .في تقویم تعلم الطلبة متابعة خطة المعلم . ٤

  .یقوم بھا المعلمون لتقویم أداء الطلبة التيتطویر الممارسات  . ٥

  .تطویر فھم المعلمین لمعاییر التقویم في أدوات التقویم المختلفة . ٦

  .للطلبة  المعطاةالتأكد من مصداقیة وموضوعیة الدرجات  . ٧

  :عشر الفحص والتدقیق النھائي للصف الثاني

یقصد بالفحص والتدقیق النھائي عملیة المتابعة التي تتم في نھایة كل فصل دراسي للتأكد من تطبیق     

معلمي الصف الثاني عشر أدوات التقویم المستمر بصورة صحیحة وفق المعاییر والمواصفات الفنیة  

التعلیمیة بإشراف  الواردة في وثائق تقویم تعلم الطلبة في المواد الدراسیة، وتنفذ من قبل المحافظات 

     .التربويالمدیریة العامة للتقویم 

  :النھائيأھداف الفحص والتدقیق   

   : یھدف الفحص والتدقیق النھائي إلى

المستمر االطالع على ملفات أعمال الطلبة والتحقق من توافر األدلة على أدوات التقویم  . ١

    . في وثیقة تقویم تعلم الطلبة في كل مادة دراسیة المحددة

التحقق من مطابقة أدوات التقویم المستمر للمواصفات الفنیة والمعاییر الواردة بوثائق تقویم   . ٢

عدالة في تقویم األداء على مستوى جمیع طلبة الصف الثاني المصداقیة وال الطلبة لضمانتعلم 

  .عشر

  .لزمالتأكد من دقة رصد المعلم للدرجات وتعدیلھا إن  . ٣

رصد المالحظات الفنیة الخاصة بتطبیق المعلمین ألدوات التقویم المستمر في االستمارة   . ٤

  .المخصصة

االنماء المھني المقترحة للمعلمین في مجال التقویم التربوي في الجزء المخصص   نب رصد جوا . ٥

  .باالستمارة

   (انظر دلیل الفحص والتدقیق). 
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  : مبادئ عامة في التقویم المستمر : ثانیا

ینبغي من جمیع المعنیین في الحقل التربوي، أثناء تنفیذھم ومتابعتھم للتقویم المستمر، مراعاة ما 

  یأتي: 

  ینبغي من جمیع المعنیین في الحقل التربوي، أثناء تنفیذھم ومتابعتھم للتقویم المستمر، مراعاة ما یأتي: 

على تطویر مسار تعلم الطلبة ممارسة عملیة التقویم بشكل مستمر أثناء التعلم الیومي، والعمل  . ١

  بناء على ما یتم اكتشافھ من جوانب القوة والضعف لدیھم.

 ربط عملیات التقویم بمخرجات أو أھداف التعلم الخاصة بكل مادة دراسیة. . ٢

إتاحة الفرصة للمعلم في توظیف أدوات التقویم المتنوعة والمحددة في وثیقة تقویم تعلم الطلبة  . ٣

 یتناسب مع طبیعة كل مخرج من مخرجات التعلم.  في كل مادة دراسیة بما

مراعاة جوانب التعلم المختلفة لدى الطالب وتنمیة فكره الناقد، وقدراتھ االبتكاریة، ومھاراتھ   . ٤

 اإلبداعیة. 

 المختلفة.في عملیات التقویم  والمتعددةاالستفادة من استراتیجیات التعلیم والتعلم المختلفة   . ٥

الذاتي، وذلك بإتاحة الفرصة للطالب في تقویم بعض أعمالھ بنفسھ، والحكم على  تشجیع التقویم   . ٦

 مستوى أدائھ في اكتسابھ ألھداف ومخرجات الدرس أو وحدة معینة.

وتطویر قدراتھم من خالل  دراسیا،مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة، مع االھتمام بالمجیدین  . ٧

 اإلبداع. أنشطة تساعدھم على اإلجادة و 

تقدیم المساعدة المناسبة للطلبة الذین لم یحققوا مستوى اإلنجاز المطلوب، ممن یعانون من    . ٨

 صعوبات في التعلم، أو طلبة التربیة الخاصة وفق معطیات كل حالة وظروفھا. 

 لى أعمال الطالب ومشاركاتھ المتنوعة.تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة والمستمرة ع . ٩

 ارتباط التقویم بعملیتي التعلیم والتعلم. . ١٠

االھتمام بتطبیق كل من التقویم التكویني (التقویم من أجل التعلم) والختامي (تقویم التعلم) بشكل   . ١١

  متوازن.
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یة  تفعیل دور األسرة في عملیات التوجیھ والمتابعة، وإشراكھا في تنفیذ البرامج اإلثرائ  . ١٢

والعالجیة المقترحة، وتزویدھا بالمخرجات أو األھداف التعلمیة المطلوبة، وبمعلومات دقیقة 

 عن مدى تقدم أبنائھا وعن الصعوبات التي یواجھونھا. 

 

  المستمر:وخطوات التقویم    ثالثا: مراحل
  الطلبة أن تتبع اآلتي:  تعلمالمعلمة,,, إنھ من الضروري عند قیامك بعملیة تقویم   المعلم. أختيأخي 

على درایة بأھداف المادة الدراسیة ألن ذلك ضروري   أن تكون كوذل للتقویم: التخطیط .  ١

األھداف الموجودة المخرجات/منك الرجوع إلى    ىویرج   الفعال.للوصول إلى تحقیق التدریس والتقویم  

  واالتجاھات التي أن التخطیط ینبغي أن یراعي المعارف والمھارات والقیم  . كماالدراسيفي المنھاج 

الوقت نفسھ مراعاة الخبرات القدیمة والحالیة والقدرات وإمكانات كل  المنھج، وفيسیتم تغطیتھا في 

  ویعتبر التخطیط أمراً مھما ألنھ یمكــّنك من:  طالب.

 الطلبة،، والبعد عن العشوائیة في عملیة تقویم تعلم مرتبطة بأھداف التعلمأنشطة إعداد  •

 للمخرجات.بحیث تكون ھذه األدوات مبنیة وفق األوزان النسبیة 

أنشطة تساعد على النمو المعرفي والمھاري وتمتاز في بعض  الطلبةالتأكد من إعطاء  •

  الطلبة.وتكون مناسبة لمستوى  البالغة،  تتصف بالصعوبة واالبتكار والاألحیان بالتحدي  

في المخرج التعلمي  تقویمھ -التقویم التكویني  – إلعادةوطالبة توفیر الفرص لكل طالب  •

 .الذي لم یحققھ

 . استخدام مجموعة متنوعة من أدوات وأسالیب التقویم •

لتسلیم الطلبة أعمالھم مثل: المشاریع والتقاریر محددا تسلیم الطلبة استمارة تُحدد موعدا  •

، ویجب التأكید من أن جمیع أعمال أدوات التقویم الختامي لتقییمھااألعمال وغیر ھا من 

 .االمتحانات النھائیة الطلبة قبل أداء المعلم) تم االنتھاء منھا (تقویم
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  الیومیة: الممارسة الطبیعیة الفعالة للتقویم أثناء تنفیذك لألنشطة الصفیة . ٢
ینبغي أن یتم التقویم في الوقت المناسب أثناء العملیة التعلیمیة التعلمیة، على أن تضع  في اعتبارك     

وطبیعة األھداف التي یتم تقویمھا عند تحدید وقت التقویم ونوعھ.  لبةبعض العوامل مثل استعداد الط

، بینما في   دراسیة أو وحدة معین ففي بعض الحاالت یتم التقویم بشكل ختامي؛ في نھایة موضوع

حاالت أخرى یتم التقویم لبعض مخرجات التعلم في مرحلة متقدمة من العملیة التعلیمیة التعلمیة ، مع 

  ار استمراریة عملیة التقویم . األخذ في االعتب

  وتسجیلھا بطریقة مناسبة ومقنعة: لبة .  الدقة في رصد مستویات الط٣
  إن رصد الدرجات وتسجیلھا یعتبر أمراً حیویاً كأساس لمساعدتك على: 

 الطلبة. تحدید احتیاجات  •

 تقدمھم. بتغذیة راجعة عن مستوى  بةتزوید الطل •

 أبنائھم. تزوید أولیاء األمور بتقاریر تبین إنجاز  •

أدواتھ وطرائق التدریس تقویم فاعلیة البرنامج التعلیمي وإعطاء مؤشرات وبیانات تفید في  •

 .المستخدمة

وكذلك  ،وینبغي أن تكون عملیة رصد الدرجات وتحدید مستویات اإلنجاز سھلة وغیر معقدة •

ألھمیة والتي تعكس بوضوح ما حققھ الطالب من تعلم  من المھم أن تقوم برصد الدرجات ذات ا

وفق معاییر واضحة ومحددة لألداء مسبوقة بكم كبیر من التدریب وتقدیم تغذیة راجعة ألعمال  

وحتى تكون األحكام حول مدى التقدم الذي یحققھ الطالب دقیقة وصادقة فإنھ من المھم    الطالب.

طة الیومیة االعتیادیة ومعلومات من أدوات أن تتضمن معلومات تم جمعھا من خالل األنش 

  التقویم. 
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اآلخرین من خالل    أمورھم والمعلمینوأولیاء    راجعة للطالب.  إعطاء تغذیة  ٤
  تقاریر األداء: 

وھذا بشكل تقلیدي ھو   الحسبان،بإنجازه في  الطلبةإن مصطلح "تقریر األداء" یتضمن وضع ما قام   

ً للتحاور بین المدرسة وولي األمر . ولكن على   المدرسیة، وبالتاليھدف التقاریر  فھي تشكل أساسا

 الرغم من ذلك فإن تقاریر األداء یمكن أن توظف بطریقة أشمل من خالل:   

اموا بھ  حصول الطالب على مالحظات شفویة وكتابیة حول أعمالھم مما سیساعدھم على تقویم ما ق

 حتى یكونوا مدركین لما یجب فعلھ أو یحتاجون إلیھ بعد ذلك.

توفیر معلومات واضحة حول اإلنجاز السابق لكل طالب ومدى التقدم الذي حققھ متضمنة نقاط القوة  

والضعف لكي یستفید منھا المعلمون المعنیون بتدریس الطالب في المستقبل وذلك لتحقیق مبدأ التواصل  

  في التعلیم والتعلم.  واالستمراریة
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    )الوصفیة(والتقاریر   تقاریر األداءرابعًا: 
  على النحو اآلتي:  ، وذلكالطالب  /یتم فیھا رصد مستوى أداء التلمیذ 

  

  الصفوف 

٤  – ١  

  

  التقریر 

  تقریر وصفى أول في منتصف الفصل الدراسي األول.

  الدراسي األول.تقریر وصفى ثان في نھایة الفصل 

 تقریر وصفى ثالث في منتصف الفصل الدراسي الثاني.

مالحظة: بالنسبة إلى مواد المھارات الفردیة والمھارات الحیاتیة وتقنیة 

المعلومات یتم إعداد تقریر وصفي واحد فقط في نھایة الفصل الدراسي 

  األول 

  نھایة العام الدراسي.تقریر ختامي لجمیع المواد بمستوى أداء التلمیذ في 

  الصفوف 

 )١٢ -٥ (  

  تقریر وصفى أول في منتصف الفصل الدراسي األول.

  تقریر بمستوى أداء الطالب في نھایة الفصل الدراسي األول.

 تقریر وصفى ثان في منتصف الفصل الدراسي الثاني.

 تقریر ختامي لجمیع المواد بمستوى أداء الطالب في نھایة العام الدراسي.

مالحظة: بالنسبة إلى مواد المھارات الفردیة والمھارات الحیاتیة وتقنیة 

المعلومات یتم إعداد تقریر وصفي واحد فقط في منتصف الفصل 

  الدراسي األول.

یمنح الناجحون في الصف العاشر األساسي شھادة (الدراسة العامة للتعلیم 

  األساسي). 

لوم التعلیم العام وما في مستواه  یمنح الناجحون في الصف الثاني عشر مؤھل "دب

." 
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    یأتي:ینبغي على المعلم االنتباه لھ ما  ومما 

  المختلفة. بحساب درجاتھ في أدوات التقویم  الفصل الدراسي. یحدد إنجاز الطالب في نھایة  أ

النھایة  درجة  ، و  ١٠٠) ١٢- ١(  الدراسیة في الصفوف. تكون النھایة الكبرى لجمیع المواد  ب 

  درجة. ٥٠الصغرى 

  مادة على النحو اآلتي:  ال، في ) ١٢ –  ١(توى الطالب في الصفوف . یتم تحدید مسج

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  المستوى   الرمز  الدرجة

  ممتاز   أ  ١٠٠ –  ٩٠

  جید جدا  ب   ٨٩ –  ٨٠

  جید   ج  ٧٩ –  ٦٥

  مقبول   د   ٦٤ –  ٥٠

  یحتاج إلى مساعدة   ھـ  ٥٠أقل من 



١٥          الفصل األول: التقویم المستمر –  ین الناسع والعاشرالطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم   

  

  ٕاداریة معلومات 

  م٢٠١٩س�متربال�س�ة �رخي 

 للصفین التاسع والعاشر،الطلبة مادة الریاضیات  تعلم تقویم وثیقة في التعدیالت سجل

  الفصل األول

  

�رخي ال�س�ة 
  اجلدیدة

�رخي ال�س�ة   وصف التعدیالت
  املعد�

وٕاضافة تفصیالت حول  تقس�مي الوثیقة ٕاىل فصول  م٢٠١٨س�مترب
  الفحص والتدق�ق.

٢٠١٤ /
٢٠١٥  

تعدیل عنوان الفصل أ�ول �ق�صاره فقط �ىل   م٢٠١٩س�مترب
  الصفني التاسع والعارش

  م٢٠١٨س�مترب

  
  



١ 

  

  
  
  
  
  

          
      
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

 م٢٠١٩مرب سبت

  وثيقة تقويم تعلم الطلبة
  مادة الرياضيات

 ١٠، ٩ للصف�
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  الفهرس 
 الصفحة   احملتويات 

  ٢  الفهرس 
  :  ٤ أدوات التقويم املستمر  أوالً

  ٤ :  التعريف بأدوات التقويم املستمر يف مادة الرياضيات. ١-١
  ٤ :  األعمال الشفوية   ١- ١-١
  ٦ : األسئلة القصرية ٢- ١-١
  ٦ املنزلية : الواجبات  ٣- ١-١
  ٨ :  املشروع ٤- ١-١
  ١١ االختبارات القصرية :  ٥- ١-١

  ١١ : املواصفات الفنية لالختبار القصري ١- ٥- ١-١
  ١٢ : توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمر ٢- ١

  ١٣ األهداف العامة واملستويات املعرفية  ملادة الرياضيات    -   ثانيا 
  ١٣ ) ١٠  - ٥(   : األهداف العامة للمادة يف الصفوف ١- ٢
  ١٣ املستويات املعرفية):   عناصر التقويم (    :    ٢-   ٢
  ١٥ : األنشطة واألساليب ٣- ٢

  ١٦ التاسع والعاشر للصفني  جداول األوزان النسبية    - ثالثًا 
  ١٧ التاسع والعاشر   للصفني  تمارة رصد الدرجات  : اس رابعا

  ١٧ التاسع للصف    : استمارة رصد الدرجات  ١-٤
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  ١٨ العاشر   : استمارة رصد الدرجات للصف ٢- ٤
  ١٩ التاسع والعاشر   للصفني  : مواصفات األوراق االمتحانية   خامسا 

  ١٩ للصف التاسع : مواصفات الورقة االمتحانية لنهاية الفصل الدراسي    ١-٥
  ٢٠ امتحان هناية الفصل الدراسي األول والثاني وامتحان الدور الثاني للصف التاسع   :مواصفات   ١- ١-٥
 ٢١ )  ٩-   ٥: حتديد الدرجات وفق الوحدة/ مستويات التعلم الختبار مادة الرياضيات للصفوف ( ٢- ١-٥

  ٢٢ : مواصفات الورقة االمتحانية لنهاية الفصل الدراسي للصف العاشر   ٢- ٥
  ٢٣ :مواصفات امتحان هناية  الفصل الدراسي األول والثاني وامتحان الدور الثاني للصف العاشر   ١- ٢- ٥
  ٢٤ صف العاشر : حتديد الدرجات وفق الوحدة/ مستويات التعلم الختبار مادة الرياضيات لل ٢- ٢- ٥
  ٢٥ مراحل وخطوات التقويم املستمر    -   سادسا 
  ٢٥ : التخطيط للتقويم: ١- ١-٦
  ٢٥ : جعل التقويم جزءاً رئيسياً من املمارسات الطبيعية أثناء تنفيذ األنشطة اليومية : ٢- ١-٦
  ٢٦ : رصد وتسجيل تقدم الطلبة بطريقة مناسبة  ٣- ١-٦
  ٢٧ : إعطاء تغذية راجعة للطلبة وأولياء أمورهم   واملعلمني اآلخرين ٤- ١-٦

  ٢٨ : خطوات آلية التقويم ٢- ٦
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  ني التاسع والعاشريف مادة الرياضيات للصف أدوات التقويم املستمر – أولًا
       

  
  
  
  

  

                                          ) ٩-   ٥(ف املشروع للصفو     * أداة
  

  
  الرياضيات. التعريف بأدوات التقويم املستمر يف مادة  :   ١- ١
ويتم تطبيقها من خالل مواقف تعليمية  تعلمية خمتلفة  : Oral work:  األعمال الشفوية  ١- ١- ١

للحصول على استجابات شفهية من الطلبة حول قضية أو موضوع ما، وعادة ما يتم بني طرفني أو أكثر( بني املعلم 
  . الشفويتتضمن احلوار والعرض  واليتوالطالب أو بني جمموعة من الطلبة أو بني الطالب وزميله)، 

  عتبار الشروط التالية:مع األخذ يف اال 
  تقيس خمرجات أو أهداف املنهج الدراسي.    •
  قد تتضمن األسئلة القصرية الشفوية واليت تتطلب إجابة حمددة وسريعة. •
    للحصة.تكون يف اجلو الطبيعي  -تكون مصاحبا للممارسات التدريسية اليومية.  •
  أو الفكرة من طالب إىل طالب آخر.  ميكن أن يطرح السؤال •
 ميكن أن تستهدف يف كل مرة فئة حمددة من طالب الفصل. •

  
ملوضوع ما،  أو شرح بأنه تقديم كالم معد أو شرح ملصق أو عرض فكرة    ١ويعرف العرض الشفوي/ التقديم 

  ومن أمثلة العرض الشفوي ما يلي:
ف ليوضح لطالب الص )لصق/ لوحةمب االستعانةشفويا (مع إمكانية  الطالب) ميكن أن يشرح أحد ١

  كيفية قياس زاوية ما.
  ) ميكن أن يشرح أحد الطالب بعض الطرق إلجياد الطول الكلي ملبنى املدرسة.٢

 

م يف مادة الرياضيات للصف السادس األساسي (الطبعة التجريبية /). دليل املعلم يف التقوي٢٠٠٢وزارة الرتبية والتعليم. ( ١
 ئرة مناهج العلوم والرياضيات.األوىل). مسقط، سلطنة عمان: وزارة الرتبية والتعليم، دا

 

أدوات التقویم المستمر

إمتحان نھایة 
الفصل الدراسي

اإلختبارات 
القصیرة *المشروع األسئلة 

القصیرة
الواجبات 
المنزلیة

األعمال 
الشفویة

 ني التاسع والعاشرأدوات التقومي املستخدمة يف الصف ):١شكل (
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، ويعرضها ويرتبها تصاعدياًالصحف لبعض الكسور العشرية ) ميكن أن جيمع الطالب بيانات من ٣
  أمام زمالئه.

 صحيح مع توضيح مبثال أو مثالني) ميكن أن يشرح الطالب لزمالئه طريقة قسمة كسر ما على عدد ٤
    مبلصق يف عرض ذلك. يستعني الطالبوميكن أن 

(وال مينع هبذه األداة    الطلبةأداء  نح درجة  كنموذج مل  يباملعيار اآلتوميكنك أخي الفاضل /أخيت الفاضلة االستعانة  
ا لتحقق من خالله  املعيارية واملنهجية يف الدرجات املمنوحة)من أن تقوم بإعداد معيار آخر مبا تراه مناسب:  

  الوصف  التدر�ج   الدرجة
  دائماً  ٥

�ستخدم الرموز والمصطلحات الر�اض�ة والعلم�ة للتعبیر عن   •
 أف�اره/مشار�اته/إجا�اته   بدقة.

  و�عرض أف�ار/مشار�ات/إجا�ات مترا�طة وواضحة إلى زمالئه ومعلمه. •
  مناقشات زمالئه و�قومها.و�تت�ع أف�ار/طرق حل/ إجا�ات/  •
 . و�عطي إجا�ات دق�قة على األسئلة في جم�ع عناصر التقو�م الثالثة •

  غالً�ا   ٤
  أح�اًنا   ٣
  قل�ًال   ٢
  نادًرا  ١
  أبًدا ال ٠

ام هذه األداة منها منح الدرجات بنوتوجد العديد من املمارسات اخلاطئة يف استخدا على اء:  
  الفصل.سلوك الطالب يف  •
 عمال الكتابية كتنظيم الدفرت أو إعداد وسائل تعليمية أو حل الواجبات.األ •
 حضوره وغيابه عن املدرسة •

على طول الفصـل الدراسـي ألحد الصـفوف الذي حيتوي على ثالث  األعمال الشـفوية) توزيع ٢ويوضـح الشـكل (
عملية مجع البيانات حول أداء الطالب ووضــع  حتبري) بعدومواضــع اكتمال رصــد الدرجات ( وحدات دراســية

                      وتعديلها.درجات 
 

  الثالثةالوحدة   الثانيةالوحدة  الوحدة األوىل 
 

) لدرجة ٢الرصد النهائي(
 األعمال الشفوية

) ١(الرصد النهائي 
 لدرجة األعمال الشفوية

الرصد املبدئي  
الشفوية  لألعمال

ومجع املالحظات 
 حوهلا

 ٩للصف  لفصل دراسي األعمال الشفوية): خمطط ٢شكل (

  الرابعةالوحدة 
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أداة تقويم تـستخدم أثناء احلـصة الدراـسية للتأكد من اكتـساب   ):Quizzes(  القـصرية   األـسئلة   : ٢- ١-١
ارات وتكون يف حـدود الطـاـلب للمعلوـمات واملـعارف  ة ال تتجـاوز  الثالث مفرداتأو  املفردتنيواملـه يف فرتة زمنـي

  .الطالب كتابياً، وجييب عنها املستويات املعرفية (عناصر التقويم املختلفة) عياوتر دقائقعشر 
      

فيها  يكون   التدريس والذيمن عملية  مسـتمرة كجزءبصـورة  القصـرية التكوينيةيسـتخدم املعلم الكثري من األسـئلة 
ل لمـعارف ومـهارات  تـعدـي  األســــئـلة القصــــرية التكوينـية ـهذهأـهداف  املعلم أـحدطريـقة ـتدريس  الـطاـلب وتـعدـي

ية لقياس التقدم يف احد لكل وحدة دراـسـ ، بينما يســتخدم املعلم ســؤال قصــري وباالســتفادة من التغذية الراجعة
الدراســي ألحد الصــفوف الذي توزيع األســئلة القصــرية على طول الفصــل  ح) يوضــ ٣(، والشــكل حتصــيل طالبه

  حيتوي على ثالث وحدات دراسية.
  
  
  
  
    
  
  
  
ات : ٣- ١-١ ة الواجـب ممنهجـة وخمطط هلـا وموجهـة لتحقيق هي تعيينـات  ): Homework(املنزلـي

على أن يراعي  املنزل،ـحيددـها املعلم ويكلف الـطاـلب ـبأدائـها يف  .من املقرر اـلدراســــي أـهداف وخمرـجات معيـنة
ـكل ـطاـلب،  وأن يقوم بتصــــحيحـها ـبدـقة، وتعريف ـكل ـطاـلب ـبأخـطائه لمـناســــبتـها  و  م الفروق الفردـية للطلـبة املعل

  أوال بأول.
ت اليت يقدمها  ل التعليماطالب من خاللل واضــــحةأداءه طريقة تكون جيب أن يكون الواجب املنزيل خمطط له وأن 

، وأن يكون الواـجب لطلبـته مـناســـــبة مـقداروعلى ـمدى  املعلم، والـبد أن يركز املعلم على دور الواجـبات يف التعلم
ــاـعد الـطاـلب يف بـناء وتكوين ل مـعارـفه   تصــــحيح الواـجب مرفق بتـغذـية راجـعة وتوجيـهات مـناســـــبة ليســ وتـعدـي

  ومهاراته.
  
  
  

 

  الثالثةالوحدة   الثانيةالوحدة  الوحدة األوىل 

سؤال 
 )١قصري(

سؤال 
 )٢قصري(

سؤال 
 )٣قصري(

األسئلة القصرية  
 التكوينية

 ): خمطط األسئلة القصرية لفصل دراسي٣شكل (
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 لفصل دراسي املنزلية الواجبات ): خمطط ٤شكل (

الواجبات املنزلية  
، ومجع التكوينية

 البينات حوهلا.

  الثالثةالوحدة   الثانيةالوحدة  الوحدة األوىل 
 

رصد درجة 
 الواجبات املنزلية

  
.) الواجبات املنزلية (ألحد الصفوف الذي حيتوي على ثالث وحدات دراسيةطريقة تنفيذ  ) ٤الشكل (يوضح و

  ها بنهاية الفصل الدراسي. تمستمرة وخمطط هلا على أن ترصد درج ةبصور
    

  
    
  
  
  

(وال مينع من أن تقوم بإعداد معيار آخر هبذه األداة الطلبة أداء نح درجة كنموذج مل يباملعيار اآلتاالستعانة وميكن 
  واملنهجية يف الدرجات املمنوحة):مبا تراه مناسبا لتحقق من خالله املعيارية 

  الوصف  التدر�ج   الدرجة
  دائماً  ٥

�صحة ودقة وخطوات الحل مشروحة، و�ستط�ع إعادة �صفة مستمرة �حل الواج�ات  •
 .حلها في الحصة متى طلب منه ذلك

�ستفید من التغذ�ة الراجعة على واج�اته السا�قة و�ستط�ع حل مهام م�افئة  و  •
  مستقبل�ة. 

  

  غالً�ا   ٤

  أح�اًنا   ٣

  قل�ًال   ٢

  نادًرا  ١

  أبًدا ال ٠

�صحة ودقة وخطوات الحل �صفة مستمرة �حل الواج�ات  دائمادرجات إذا كان  ٥يعطى الطالب  •
التغذ�ة الراجعة   �ستفید من ودائًما .مشروحة، و�ستط�ع إعادة حلها في الحصة متى طلب منه ذلك

 على واج�اته السا�قة و�ستط�ع حل مهام م�افئة مستقبل�ة.
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 ,املهاريعتمد على العمل اإلجرائي املشروع هو أداة تقويم ت  : (Project) املشروع : ٤- ١- ١
ظاهرة أو واالستقصاء للوصول إىل نتائج أو تفسريات علمية، يقوم فيه الطالب أو جمموعة من الطلبة بدراسة 

مشكلة ما، حبيث جيمعون حوهلا املعلومات من مصادر خمتلفة للتوصل إىل النتائج واخلروج بفكرة، أو حل مقرتح ، 
  ول سري العمل يف املشروع ونتائجه.ثم كتابة تقرير حأو تصميم منوذج،  أو خطة حمددة، أو توصيات معينة ،

ف حياتية مرتبطة حبياة الطالب وأن يعطي فرصة للطالب وجيب أن يضمن املعلمون بأن املشروع يبنى من مواق  
احلرية يف اختيار   للطلبةليقوم بالتخطيط والعمل وإعداد التقرير ويتم التخطيط هلا مبشاركة املعلم والطلبة وقد يرتك  

لوا إليها املشروع يناقش املعلم الطلبة حول ما قاموا به إىل جانب املالحظات والنتائج اليت توص املشروع وبنهاية
  ومير املشروع خبطوات رئيسية هي:   ويفضل أن يعرض الطلبة املشروع يف الصف ويناقشوا النتائج اليت توصلوا إليها.

  .اختيار موضوع املشروع.١
  املشروع.. وضع خطة عمل ٢
  . إعداد أدوات العمل يف املشروع.٣
  .. تنفيذ املشروع وتقويم نتائجه٤
  املشروع وتنفيذه والنتائج اليت مت التوصل إليها.. كتابة تقرير حول خطوات ٥
  .عرض املشروع أمام اآلخرين وشرح نتائجه.٦

  
  ضوابط تطبيق املشروع: 

  جيب أن يكون موضوع املشروع مرتبط بأهداف املنهج الدراسي.  •
 مالءمته لقدرات الطالب العقلية واملهارية ومناسبته للمرحلة العمرية •
احمليطة  البيئة املتوفرةاألمر حبيث ميكن استخدام خامات ومصادر  يف حدود إمكانات الطالب وويل •

 بالطالب.
 ميكن للمعلم أن يقرتح جمموعة من املواضيع وخيتار الطالب أحدها لعمل املشروع. •
 التأكيد على إجرائية املشروع. •
 .آخر يوم لتسليم املشروععلى ان يتم حتديد تاريخ  ، املشروعة كافية إلجناز يعطي الطالب فرت •
 قصري حول املشروع. تقريركتابة  •
التأكد أن  بجي ،)٥- ٢(، فرياعى أن يكون عدد الطالب إذا كان املشروع يقوم به جمموعة من الطلبة •

  دور كل طالب واضحا.
للتكامل  مواد حتقيقاميكن تقديم املشروع الواحد ألكثر من معلم مادة إذا كان خيدم موضوعًا يف عدة  •

 .بيف املواد الدراسية وكذلك حتقيقا لتكامل املعرفة واملهارات لدى الطال
 مراعاة قواعد األمان والسالمة يف تنفيذ املشروع. •
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مع اختالف البيانات واملعاجلة من كل  طالبن الواحد من قبل أكثر م اختيار املوضوعيتم ميكن أن  •
   طالب. 

 .وهتدف املشاريع إىل تنمية قدرات التفكري العلمي ومهاراته إىل جانب تنمية العمل اجلماعي والتعاوني
بصفحة موضح عليها بعض التعليمات ملساعدته عند تنفيذ أن يزود الطالب  )٩-٥ (ومن املناسب يف الصفوف

، آلية تصحيح املشروع لتعريف الطالب بطريقة تقدير درجاتهو تتكون من خطوات القيام باملشروع ع،املشـرو
 : الرياضيات وهيوتساعد أداة املشروع على تقويم قدرات مهارات حل املشكالت يف 

ويشمل ذلك مهارات طرح األسئلة وحتديد املشكالت وتكوين األفكار األولية  :املبادرة والتخطيط . ١
  .بدئيةواخلطط امل

طريق   األدلة عنويتطلب ذلك مهارات تنفيذ خطة العمل اليت تشتمل على مجيع    :التنفيذ وتدوين املالحظات . ٢
 واملواد.احلاالت تشتمل أيضا على التعامل يدويا مع األدوات  بعض املالحظة ويف

تطلب ذلك مهارات اختبار املعلومات واألدلة ملعاجلة وعرض البيانات حبيث ميكن ي و :التحليل والتفسري . ٣
 النتائج. تفسريها وأيضا مهارات تفسري وتقويم وتطبيق 

مثلها مثل ااالت األخرى  الرياضياتتعد هذه املهارة من املهارات األساسية يف  :االتصال وعمل الفريق . ٤
مهارات  أنها وتفسريها ومناقشتها واالتفاق عليها، كما خصوصا يف مرحلة تكوين األفكار واختيار

ن تكوين األفكار العلمية وتطبيقها عملية تتطلب العمل اجلماعي أو ما يعرف بعمل الفريق تعد أيضا مهمة أل
أن حيدد القدرات اليت  وعلى املعلم  .قدراً من املشاركة والتعاون يف كل من اتمع وداخل غرفة الصف

   ا يف كل مشروع.يتم اختباره
  آلية تصحيح املشروع 

مبا أن املشروع هو جزء من عمل ينفذ عادة بشكل فردي ويشرتك فيه الطالب يف استقصاء مهمة ما تتطلب 
لذلك يتم إعطاء  به.منه القيام بتحليل مشكلة معينة واختيار اسرتاتيجية وتنفيذ العمل وتقديم تقرير حول ما قام 

املشاريع باستخدام استمارة يوزعها املعلم للطالب ويتم التصحيح وفق معايري يتم وضعها من قبل املعلم حسب 
طبيعة املشروع وقد يتم أحياناً تصحيح املشروع حسب منوذج مقرتح حيتوي على موضوعات التخطيط والعمل 

  والتقرير كما هو موضح أدناه:
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  الدرجة  ) املعايري(  املشروع وصف  بنود التقويم

  التخطيط
  ختطيط جيد وواضح. -١
 ختطيط واضح ولكن حيتاج تعديل. -٢
  يوجد بعض التخطيط ولكن غري واضح. -٣

٣  
٢  
١  

  العمل
  عمل يقوم على أدلة دقيقة وجيدة وواضحة. -٤
 عمل واضح ولكن ال يقوم دائمًا على أدلة دقيقة. -٥
  واألدلة ضعيفة.عمل غالبًا غري واضح وغري دقيق،  -٦

٤  
٢ - ٣  

١  

  التقرير
  تقرير جيد وواضح والعرض جيد مع أسباب منطقية. -٧
 تقرير غري واضح يف بعض اجلزئيات والعرض غري جيد مع بعض األسباب املنطقية. -٨
  تقرير غري جيد، عرض ضعيف وال توجد أسباب منطقية. -٩

٣  
٢  
١  

    ١٠  اموع
  أمثلة على املشاريع: 

  األرضية ومن ثم وضع تصور لتأثيث الغرفة: جدران غرفتك وتبليطإذا كلفت بطالء  ?
  املشروع.اذكر اخلطوات اليت يتعني عليك إجراؤها قبل تنفيذ املطلوب ثم أحسب تكلفة 

  * عند تقويم املشروع على املعلم أن يراعي ما يلي: 
  البالط.أن يتضمن املشروع خمطط هندسي ألرضية الغرفة باستخدام نوع أو أكثر من  -أ

  أن حيسب الطالب تكلفة التبليط معتمداً على نوع وسعر البالط الذي سيستخدمه يف التبليط. -ب
  أن حيسب الطالب تكلفة طالء الغرفة معتمداً على نوع وسعر الدهان. _ج
  أن يعمل تصور لرتتيب أثاث الغرفة مستخدمًا مقياس رسم معني وحيدده. -د

أو االت أو  (اإلنرتنت املعلومات والبيانات اليت استخدمها يف املشروعأن يذكر الطالب مصادر  -هـ 
  .إعالنات دليل اهلاتف...) 

  للصف التاسع وتوضح املالحق التالية أمثلة لعدد من املشاريع يف  مالحظة: 
  : أمثلة ملشاريع يف الرياضيات٢-الفصل الثالث                                   
  : أمثلة ملشاريع للصف التاسع يف مادة الرياضيات١-٢-الفصل الثالث                    
  : منوذج أداء الطالب ملشروع٢-٢-الفصل الثالث                    
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أداة تقويم يتم إعدادها من قبل املعلم ليتم تطبيقها  :) Short Tests( : االختبارات القصرية ٥- ١- ١
عن ال يتجاوز مدة االختبار القصري    ، حبيثالقصريالفنية لالختبار  واصفات  فق املاحملتوى املقرر ويف هناية جزء من  

الطلبة بالتغذية الراجعة  يتم تزويد دقيقة يف الصف العاشر، ثم ٣٠وعن  للصف التاسع أقصى دقيقة كحد ٢٠
  مع األخذ يف االعتبار الشروط التالية: املباشرة عن االختبار فور االنتهاء من أداءه،

  حتقق أهداف املنهج الدراسي.  •
    الدراسية.تكون مصاحبة للممارسات التدريسية اليومية يف احلصة  •
 لتنفيذها.ال حيدد هلا جدول معني  •
 سي. اختبارين قصريين يف الفصل الدرا •

 
والشفوية) يف أن الطالب أثناء االختبار القصري  (التحريريةخيتلف االختبار القصري عن األسئلة القصرية 

حمكوم مبدة زمنية حمددة لإلجابة على السؤال على أن يؤدي مجيع تالميذ الفصل االختبار القصري يف وقت واحد 
وخالل نفس املدة الزمنية كما أنه جيب أن يكون يف هناية املوقف التعليمي أي بعد أن ينهي الطالب دراسة جزء معني 

  توى املقرر حسب ما حيدده املعلم، وذلك للتأكد من مدى حتقيق الطلبة ملخرجات/ألهداف هذا احملتوى. من حم
 : املواصفات الفنية لالختبار القصري ١- ٥- ١- ١

 درجات) ١٠لكل اختبار (الدراسي اختبارين قصريين يف الفصل  •
  .١٠للصف دقيقة  ٣٠ال يتجاوز ،    ٩ للصف دقيقة ٢٠ال يتجاوز  اإلجابة:زمن  •
  (سؤال موضوعي، وآخر مقايل) سؤالني من االختبارتكون ي •
درجات تطبيق، ٥درجات معرفة، ٣حبيث  أو عناصر التعلم (مستوياتتراعي الفروق الفردية للطالب  •

 . استدالل)درجتني 
 درجات ١٠ لالختبار:الدرجة الكلية  •
 .)٢-٩ اإلجابة (أنظر ملحق جاالختبار القصري ومنوذ ةيعد املعلم مواصفات االختبار وورق •
  وضع عمود للمستوى املعريف يف منوذج اإلجابة يقابل رقم املفردة لتوضيح املستوى املعريف لكل مفردة. •
  احلل يف نفس الورقة •

  درجات) ٤(  األول: موضوعيالسؤال 
  يسبق السؤال املوضوعي تعليمات خاصة به  •
 دائرة حولوينص أن تكون اإلجابة بوضع    مفردة،يف منط االختيار من متعدد يكون عدد البدائل أربعة لكل   •

 )٤- ١(للمفردات  احلرف الدال على اإلجابة الصحيحة
  )درجةمن منط االختيار من متعدد لكل مفردة ( ) مفردات٤يتكون من (  •

  درجات) ٦(السؤال الثاني: مقايل 
 .مفردات ٤ – ٣ تتكون من •

  ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع مادة الرياضيات١(قصري    منوذج الختبار  ١- ١- الفصل الثالثوتوضح امللحق 
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 للتقويم اخلتامي) (   املستمر توزيع الدرجات على أدوات التقويم  :  ٢- ١
  على النحو التايل:الصفني التاسع والعاشر يف  تم توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمري

  
  ) ١جدول(

  ١٠و  ٩الصفني عليها يف  تتوزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمر ومالحظا

  أدوات التقويم املستمر 
  الدرجة 

  مالحظات 

صف 
ال اسع
الت

صف   
ال اشر
الع

  

  الوحدات، جتزء درجتها على    توزع وفق معايري وال وبصورة مستمرة    قوم ت   ٥  ١٠  األعمال الشفوية 
  العاشر الصف    واحدة يف ومرة   ، الصف التاسع مرتني يف  هنائية: وترصد بصورة  

   درجات.  ٥ سؤال قصري ختامي كل    ١٠  ١٥  األسئلة القصرية 

  الوحدات، تقوم بصورة مستمرة وتوزع وفق معايري وال جتزء درجتها على    ٥  ٥  الواجبات املنزلية 
  وترصد بصورة هنائية مرة واحدة. 

  يتم التقويم مرة كل فصل الدراسي.   _  ١٠  املشاريع 
  اختبارين يف كل فصل دراسي.   ٢٠  ٢٠  اختبارات قصرية  

  الوزارة.   / احملافظة على مستوى     الدراسي   الفصل يعد  يف هناية    ٦٠  ٤٠  إمتحان هناية الفصل 
  . الدراسي   الفصل جمموع الدرجات يف هناية    ١٠٠  ١٠٠  اموع 
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ا  ملادة الرياضيات    واملستويات املعرفية    العامة األهداف    -   ثاني  
  : ) ١٠-   ٥( الصفوف  األهداف العامة للمادة يف  :  ١- ٢

  لتعلم مادة الرياضيات يف مرحلة التعليم األساسي فيما يأتي:تتمثل األهداف العامة 
 يستخدم لغة الرياضيات يف التواصل.   ) ١
 التلميذ اليومية ومبواد دراسية أخرى.  أخرى، وخبرباتيربط أفكاراً ومفاهيم رياضية بأفكار رياضية  ) ٢
 يستخدم التقدير واحلساب الذهين حيث يلزم.  ) ٣
 يربط بني املعارف الرياضية ويستخدمها يف حل املشكالت. ) ٤
 يفسر ويربر النتائج ويعرب عن أفكاره بأسلوب منطقي. ) ٥
احلاسوب، اآللة احلاسبة، األقراص املدجمة، شبكة االتصاالت احلاسوبية)،  (مثلخيتار التقانة املناسبة  ) ٦

 عليمية تساعده على حل املشكالت.ويستخدمها كوسائط ت
 ينتهج الطالب األسلوب العلمي يف معاجلة املشكالت واحلكم على األشياء. ) ٧
 يستغل املرئيات للمساعدة يف عملية معاجلة البيانات، وعمل الروابط، وحل املشكالت. ) ٨

 
  
  :)املستويات املعرفية التقويم (  : عناصر٢- ٢

ار العـدـيد من  ادر على إظـه ادة ســــوف يكون الطـاـلب ـق وميكن هلـذه  الـقدرات،عـند حتقيق أهـداف اـمل
مشــكالت  حل (واالســتدالل  والتطبيق،   معرفة احلقائق واإلجراءات واملفاهيم، عناصــر: ٣القدرات أن تنظم يف 

  غري روتينية).
صــر تتضــمن العمليات الضــرورية يف هذه املادة واليت تدرس يف هذه املرحلة، االعن هوالقدرات ضــمن هذ 

وتشـكل ، )١٠ -٥وهي متثل املهارات األسـاسـية اليت يكتسـبها الطلبة من خالل دراسـة املادة يف الصـفوف من ( 
اسـتخدامه  األسـاس الذي ميكن أن يقوم أداء الطلبة على ضـوئه، حبيث يركز املعلم على تفعيل هذه العناصـر أثناء

  :٢يليهي كما السابقة صر االقدرات املرتبطة بالعن، وهذه ألدوات التقويم املستمر
  
  
  
  

 
2 Mullis, I. V., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O'Sullivan, C. Y., & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 Assessment 

Frameworks. Boston, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center Lynch School of Education, 
Boston College. 
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  التقويم يف مادة الرياضيات. وعناصرالعناصر والقدرات 
 

  جمـــال التــقـــويم  القــدرة  العنصر

عرفة
امل

     )
kn

ow
le

dg
e

(  

  األعداد واخلصائص اهلندسيةتذكر التعريفات واملصطلحات وخصائص   التذكر
 س)٣(مثل:  س × ص= س ص،     س+ س+ س= 

 التعريف
والصيغ والتعبريات الرياضية وغريها، والتعرف  اهلندسية واألعدادالتعرف على اسمات واألشكال 

 فئة)الرياضية  املتكافئة (مثل الكسور  االعتيادية والكسور العشرية والنسب املئوية املتكا تعلى الكيانا

 احلساب
، ×، ÷) العمليات الرياضية ضمن جمموعات اإلعداد - إجراء اخلوارزميات على العمليات األربع(+، 

الطبيعية والصحيحة ،والنسبية (الكسور االعتيادية والعشرية) ، وتقدير ناتج العمليات احلسابية 
  األعداد، وإجراء العمليات اجلربية البسيطة.

 البسيطة. وقراءة املقاييساستخراج املعلومة من الرسوم واجلداول وأي مصادر أخرى،   استخراج

 استعمال أدوات القياس واختيار وحدات القياس املناسبة.  القياس

تصنيف / ترتيب األشياء واسمات واإلشكال واألعداد والتعبريات حبسب خصائص املشرتكة،   رتتيبالتصنيف /ال
  حول انتمائها إىل صنف أو فئة. قرارات صحيحةواختاذ 

بيق 
التط

    )
Ap

pl
yi

ng
(  

  اختيار العملية أو الطريقة املناسبة حلل املسائل. ختياراال
جداول أو منحنيات، يكون عروض متكافئة موعة من العالقات و أ بيانيةبرسوم متثيل البيانات   تمثيلال

  .املتطابقة
 .مألوفة مشكالتحلل  املخططات البيانيةأو  مثل معادالت ةمناسب وضع مناذج  نمذجةال

 ل وخمططات.اواخلطوات حلل رياضي لرسم أشك جمموعة من التعليماتتنفيذ   تنفيذال

 مألوفة تشبه نوعية املشكالت املعروضة للطالب يف غرفة الصف. مشكالتحل   مألوفة مشكالتحل 
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، واستخالص التحليل بتحديد العالقات بني املتغريات أو وصفها أو استعماهلا يف مواقف رياضية  حتليل
  استنتاجات صحيحة من معلومات معطاة.

  التعميم
 

أو النتائج يف  رياضي بصياغة عامة ملثل هذا النوع من احللولأو تفكري  مشكالتنتيجة حل  وتوسيع تعميم
  عمومية.مواقف أكثر 

صل إىل رياضية للتوال . ودمج اإلجراءاتالرياضية ومتثيالهتاالعديد من عناصر املعرفة واألفكار  ربط  الدمجرتكيب/ ال
  ، ودمج النتائج للوصول إىل حل مستقبلي.نتائج

  واخلطأ ألي عبارة رياضية باالعتماد على النتائج واخلصائص الرياضية. ةالتربير بتقديم مربرات الصح  ربهانال /تربيرال
حل مسائل غري 

  مألوفة
مشاهبة ملشكالت   مألوفة وليستغري  سياق رياضي أو مواقف حياتية (مشكالت لفظية)    يفمسائل  حل  

الرياضية يف مواقف غري مألوفة أو سياق  واملفاهيم واإلجراءاتمعروضة للطالب. وتطبيق احلقائق 
  مركب.



 ١٥الفصل الثاني: أدوات التقویم المستمر               –  للصفین التاسع والعاشرالطلبة مادة الریاضیات وثیقة تقویم تعلم 

واالستدالل الرياضي يشمل القدرة على التفكري املنطقي واملنظم، كما أنه يتضمن االستدالل احلدسي 
واحلسي الذي يعتمد على األمناط اليت ميكن أن تستخدم للوصول إىل حل مشكالت غري مألوفة، واليت تتطلب 

اضات والقوانني وتبسيط النتائج. مهارات تفوق حل املشكالت الروتينية. كما أهنا تتطلب املالحظة وعمل االفرت
واملشكالت غري املألوفة قد تكون حياتية وقد تكون رياضية حبتة وقد تكون مشكالت مبتكرة، وهي يف كلتا 

اليت تتطلب االستدالل الرياضي   جديدة، واملشكالتاحلالتني تتطلب حتويل املعرفة واملهارات الرياضية إىل مواقف  
    عدة خطوات، وقد تتطلب معرفة من نطاقات رياضية خمتلفة. قد حتل بطرق خمتلفة، وتتطلب

  وتوضح املالحق التالية أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات يف مادة الرياضيات: مالحظة: 
  : أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات يف مادة الرياضيات٣-الفصل الثالث
  مادة الرياضيات: أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف التاسع يف  ١-٣-الفصل الثالث
  مادة الرياضيات: أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف العاشر يف  ٢- ٣-الفصل الثالث

  
  
  ألنشطة واألساليب:ا: ٣-٢

وجيب اعتبارها  الرياضيات،يتضمن الكتاب املدرسي نشاطات وجماالت مقرتحة ترتبط بدراسة مادة 
طالهبم كما أنه جيب عليهم استخدام مصدرا خلربات التعلم حبيث ميكن للمعلمني االختيار منها حسب حاجات 

إن خربات التعلم اليت خيتارها املعلم جيب أن تصمم حبيث تشمل املعارف   أنشطة متنوعة يف تقديم وتدريس املقرر.
ومن  املشكالت،لتطوير قدرات حل  للطلبةواملفاهيم األساسية اليت تتطلبها املادة، وجيب أن توفر أيضا الفرص 

الكتاب  يفاألنشطة والتمارين اليت حتمل نفس الفكرة املهم مالحظة أنه ليس هناك حاجة لتزويد الطالب بكل 
طة و التمارين اليت حتقق األهداف، مع إعطاء يتم اختيار األنشأو قد تكون متضمنة يف دليل املعلم ،لذلك  املدرسي  

  املرتبطة باملخرجات التعليمية.الطالب الفرصة والكمية الكافية حلل متارين ومسائل متنوعة إلكسابه املهارة 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦الفصل الثاني: أدوات التقویم المستمر               –  للصفین التاسع والعاشرالطلبة مادة الریاضیات وثیقة تقویم تعلم 

  فني التاسع والعاشر للص جداول األوزان النسبية    - ثالثًا 
هناية الفصل  كل من األسئلة القصرية واالختبار القصري وامتحان يوضح اجلدول التايل توزيع الوزن النسيب ودرجة

مع مالحظة أن درجات أدوات: األعمال الشفوية والواجب  على الوحدات الدراسية لكل صف. الدراسي
  املنزيل واملشروع ال توزع على الوحدات. 

  
  

للسؤال القصري واالختبار  ني التاسع والعاشرللصف على الوحداتملادة الرياضيات التقويم  ودرجة أدواتتوزيع الوزن النسيب 
  القصري واالمتحان الفصلي 

  

الفصل   الصف 
الوزن   الوحدة  الدراسي 

  النسيب
  درجة أداة التقويم 

سؤال 
  قصري

االختبار 
  القصري

امتحان 
 هناية الفصل

٩ 

  األول 
  ٧ ٤ ٥ ٢١ األعداد وتطبيقات عليه

  ١٢ ٦ ٥ ٣١ كثريات حدود
  ١١ ٧ - ٢٤ حساب املثلثات
  ١٠ ٣ ٥ ٢٤ هندسة املثلث

  الثاني
  ١١ ٥ ٥ ٢٨ هندسة الدائرة

  ١٣ ٥ ٥ ٣١ املعادالت والدوال 
  ١٠ ٥ ٥ ٢٦ التحويالت اهلندسية و...

  ٦ ٥ - ١٥  االحتماالت

١٠ 

  األول 
 ١٧  ٤ ٥ ٢٩ اهلندسة التحليلية

 ١٦ ٧  - ٢٦ اإلحصاء
 ٢٧  ٩  ٥ ٤٥ األعداد احلقيقية واملصفوفات

  الثاني
 ١٦  ٣  ٥ ٢٧ احلدوديات والدوال اجلربية

 ١٦ ٧  - ٢٥ الدوال املثلثية
  ١٥  ٣  ٥ ٢٥  املتجهات

 ١٣ ٧  - ٢٣ التخطيط املايل
  درجات أدوات: األعمال الشفوية والواجب املنزيل واملشروع ال توزع على الوحدات. مالحظة: 

  



 

 ١٧الفصل الثاني: أدوات التقویم المستمر               –  للصفین التاسع والعاشرالطلبة مادة الریاضیات وثیقة تقویم تعلم 

ا  للصفني التاسع والعاشر استمارة رصد الدرجات  :  رابع  
  للصف التاسعاستمارة رصد الدرجات : ١- ٤

  الصف:...........                    oالثاين           oاألول  ..........  الفصل الدراسي :.... / ..............: العام الدراسي 
  % ٦٠أدوات التقويم املستمر   
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  األسئلة القصرية األعمال الشفوية  
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ت امل
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  الدرجة                                   
  ٤٠  ٦٠  ١٠  ١٠  ١٠  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  أمساء الطلبة

١                             
٢                              
٣                              
٤                              
٥                              
٦                              
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  العاشر   للصفاستمارة رصد الدرجات : ٢- ٤
  الصف:...........                    oالثاين           oاألول  ..........  الفصل الدراسي :...... /............: العام الدراسي 

  % ٤٠أدوات التقويم املستمر   

هائي 
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األعمال   
 الشفوية

  األسئلة القصرية

بات 
الواج نزلية

امل
موع    االختبارات القصرية  

ا
  

  الدرجة                                   م
  ٦٠  ٤٠  ١٠  ١٠  ٥  ٥  ٥  ٥  أمساء الطلبة

١                        
٢                        
٣                        
٤                        
٥                        
٦                        
٧                        
  

  



 

   ١٩  الفصل الثاني                              –  للصفین التاسع والعاشرالطلبة مادة الریاضیات وثیقة تقویم تعلم 

  

ا للصفني التاسع والعاشر: مواصفات األوراق االمتحانية خامس  
  التاسع   مواصفات الورقة االمتحانية لنهاية الفصل الدراسي للصف   :  ١- ٥

 واحدة امتحانيةورقة  •
  على مستوى احملافظة/املنطقة التعليمية. هايتم إعداد •
  ساعتني اإلجابة:زمن  •
  أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية قسمني:من  االمتحانيةتتكون الورقة  •
  درجة ٤٠ لالختبار:الدرجة الكلية  •
  نفس الورقةاحلل يف  •

  )درجات ٨: (  موضوعياألول السؤال 
  يسبق السؤال املوضوعي تعليمات خاصة به  •
احلرف   دائرة حولوينص أن تكون اإلجابة بوضع    مفردة،يف منط االختيار من متعدد يكون عدد البدائل أربعة لكل   •

 )٨- ١للمفردات( الدال على اإلجابة الصحيحة
  واحدة فقط. درجةمفردة ) مفردة من منط االختيار من متعدد لكل ٨يتكون من (  •

  
  درجة) ٣٢األسئلة املقالية :( 

  ) جزئيات. ٤ – ٢تتكون من سؤالني وكل سؤال يتكون من( •
  درجة ) ١٦السؤال الثاني مقايل : ( •
  درجة ) ١٦السؤال الثالث مقايل : ( •

  مالحظات:
  .االمتحانيةتراعى النسب ملستويات التعلم يف الورقة   •

           

 اموع استدالل  تطبيق معرفة املستوى
 ٪١٠٠ ٪٢٠ ٪٥٠ ٪٣٠ النسبة

  ٤٠  ٨  ٢٠  ١٢  الدرجة 
  
  



 

 ٢٠ الفصل الثاني                                 –  والعاشرین التاسع الطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم 
 

  الدراسي األول والثاني وامتحان الدور الثاني للصف التاسع   هناية الفصل مواصفات امتحان   : ١-١- ٥
مادة  التاسع يفللصف  الفصل الدراسي األولنهاية ل الدور األول/ الثاني مواصفات امتحان أ:-١-١-٥   

  :الرياضيات
  الدرجة   عدد االسئلة  الدرجة   عدد املفردات  اموع  أسئلة مقالية   اختيار من متعدد   الوحدة
  ٢  ٢  األوىل

  درجة ١٦  سؤالسؤالني لكل 

٨  ٦ 
 ١١  ٩  ٢  ٢  الثانية
 ١١  ٩  ٢  ٢  الثالثة
 ١٠  ٨  ٢  ٢  الرابعة
  ٤٠  ٣٢  ٨  ٨  اموع
  

  

مادة  يف التاسعنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف ل الدور األول/ الثاني ب: مواصفات امتحان-١-١-٥
  الرياضيات:

  الدرجة   عدد االسئلة  الدرجة   عدد املفردات  اموع  أسئلة مقالية   اختيار من متعدد   الوحدة
  ٢  ٢  اخلامسة

  درجة ١٦  سؤالسؤالني لكل 

١١  ٩ 
 ١٣  ١٠  ٣  ٣  السادسة
 ١٠  ٨  ٢  ٢  السابعة
 ٦  ٥  ١  ١  الثامنة
  ٤٠  ٣٢  ٨  ٨  اموع
  

  
  
  
  



 

 ٢١ الفصل الثاني                                 –  والعاشرین التاسع الطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم 
 

  للصف التاسع حتديد الدرجات وفق الوحدة/ مستويات التعلم الختبار مادة الرياضيات  :  ٤- ١- ٥
حتديد الدرجات املخصصة لكل مستوى تعلم يف كل سؤال ( موضوعي/ مقايل) قبل بناء   يستخدم اجلدول التايل يف

  التايل.الورقة االمتحانية للتأكد من مطابقتها على املواصفات املوضوعة حسب اجلدول 

  الوحدة

  األسئلة الموضوعیة 
  اتدرج  ٨

  األسئلة المقالیة
 درجة ٣٢
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*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  
*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  
*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  
*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  

  ٤٠  ٣٢  ...  ...  ...  ٨  ...  ...  ...  *  المجموع
  التاسع للصف ملادة الرياضيات   الدراسي الفصلهناية امتحان مواصفات *: من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٢ الفصل الثاني                                 –  والعاشرین التاسع الطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم 
 

  العاشر لنهاية الفصل الدراسي للصف : مواصفات الورقة االمتحانية ٢-٥
 واحدة امتحانيهورقة  •
  يتم إعداد االمتحان على مستوى الوزارة.  •
  ساعتان ونصف.  اإلجابة:زمن  •
  أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية قسمني:من  االمتحانيةتتكون الورقة  •
 درجة ٦٠ لالختبار:الدرجة الكلية  •
  احلل يف نفس الورقة  •

  درجة) ١٢: (  موضوعياألول السؤال 
  يسبق السؤال املوضوعي تعليمات خاصة به  •
وينص أن تكون اإلجابة بوضع دائرة  حول احلرف   مفردة،يف منط االختيار من متعدد يكون عدد البدائل أربعة لكل   •

  ).١٢- ١جابة الصحيحة للمفردات(الدال على اإل
  واحدة فقط. درجةمفردة ) مفردة من منط االختيار من متعدد لكل ١٢يتكون من ( •

  
  درجة) ٤٨األسئلة املقالية :( 

  ) جزئيات . ٤ – ٢( وكل سؤال يتكون من أسئلة ٣تتكون من  •
  درجة) ١٦( مقايل:السؤال الثاني  •
 درجة) ١٦( مقايل:السؤال الثالث  •
  درجة) ١٦( مقايل: الرابعالسؤال  •

  مالحظات:
  .االمتحانيةتراعى النسب ملستويات التعلم يف الورقة   •

           

 اموع استدالل  تطبيق معرفة املستوى
 ٪١٠٠ ٪٢٠ ٪٥٠ ٪٣٠ النسبة

  ٦٠  ١٢  ٣٠  ١٨  الدرجة 
  
  
  



 

 ٢٣ الفصل الثاني                                 –  والعاشرین التاسع الطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم 
 

الفصل الدراسي األول والثاني وامتحان الدور الثاني للصف   هناية  :مواصفات امتحان  ١- ٢- ٥
  العاشر 

مادة  العاشر يفللصف  الفصل الدراسي األولنهاية ل الدور األول/ الثاني مواصفات امتحان أ:-١-٢-٦   
  :الرياضيات
  اموع  أسئلة مقالية   اختيار من متعدد   الوحدة

  الدرجة   الفقرات  الدرجة   عدد املفردات
  أسئلة ٣  ٣  ٣  الثانية

  لكل سؤال
  درجة ١٦

١٧  ١٤  
  ١٦  ١٣  ٣  ٣  الثالثة
  ٢٧  ٢١  ٦  ٦  الرابعة
  ٦٠  ٤٨  ١٢  ١٢  اموع

  
مادة  العاشر يفللصف  الثانيالفصل الدراسي نهاية ل الدور األول/ الثاني مواصفات امتحان :ب-١-٢-٥   

  :الرياضيات
  اموع  أسئلة مقالية   اختيار من متعدد   الوحدة

  الدرجة   الفقرات  الدرجة   عدد املفردات
  أسئلة ٣  ٤  ٤  اخلامسة

  لكل سؤال
١٦  

١٦  ١٢  
  ١٦  ١٣ ٣ ٣  السادسة
  ١٥  ١٢ ٣ ٣  السابعة
  ١٣  ١١ ٢ ٢  الثامنة
  ٦٠  ٤٨  ١٢  ١٢  اموع

  
  
  
  
  



 

 ٢٤ الفصل الثاني                                 –  والعاشرین التاسع الطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم 
 

  
    للصف العاشر : حتديد الدرجات وفق الوحدة/ مستويات التعلم الختبار مادة الرياضيات  ٢- ٢- ٥

مقايل) قبل بناء  /(موضوعيحتديد الدرجات املخصصة لكل مستوى تعلم يف كل سؤال  يستخدم اجلدول التايل يف
  الورقة االمتحانية للتأكد من مطابقتها على املواصفات املوضوعة حسب اجلدول التايل.

  لوحدةا

  األسئلة الموضوعیة 
  درجة ١٢
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 درجة ٤٨

وع
جم

الم
  

ت 
ردا

لمف
د ا
عد

  

درجات كل 
  مستوى 

ت
جا
در
ع ال

مو
مج

  

درجات كل 
  مستوى 

ت
جا
در
ع ال

مو
مج

  

رفة
مع
ال

یق   
طب
الت

الل   
ستد

اال
  

رفة
مع
ال

یق   
طب
الت

الل   
ستد

اال
  

*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  
*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  
*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  
*  *  ...  ...  ...  *  ...  ...  ...  *  *  

  ٤٠  ٤٨  ...  ...  ...  ١٢  ...  ...  ...  *  المجموع
  

  العاشر  للصفملادة الرياضيات   الفصل الدراسي امتحان هنايةمواصفات *: من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٥ الفصل الثاني                                 –  والعاشرین التاسع الطلبة مادة الریاضیات للصفوثیقة تقویم تعلم 
 

ا مراحل وخطوات التقويم املستمر  - سادس  
أـكد من أن مجيع الطلـبة ـقد أســـــندت إليهم مـهام توفر هلم الفرص الضــــرورـية  املعلم الفـعال هو اـلذي ســــيـت

  واالجتاهات اليت يصادفوهنا.للتطبيق الناجح للمعرفة واملهارات 
التقويم اجليد يوفر أسـاليب متكن من معرفة ما إذا كان الطلبة يسـتطيعون القيام هبذه األشـياء بنجاح أم ال. 
هذا وال ميكن فصـــل التقويم واســـتخداماته اليت وضـــعت من أجله عن عملييت التعلم والتعليم. ومن املفيد أخذ 

  ية األربع اآلتية:عملية التقويم ضمن املراحل الرئيس
  : التخطيط للتقويم: ١- ١- ٦

ـجيب أن تكون ـلدى املعلمني فكرة واضـــــحة عـما ـجيب على الطلـبة تعلـمه يف الربامج اليت خيططوـهنا هلم. 
وهذا أمر ـضروري للتعلم الفعال والتقويم الفعال، وهذا يعين أن عملية التخطيط جيب أن تأخذ يف االعتبار املعرفة  

ات اليت جيب معاجلتها يف املادة املنهجية املناـسبة، إـضافة إىل خربات الطلبة الـسابقة واحلالية، واملهارات واالجتاه
  .وقدراهتم وطاقاهتم الكامنة واحتياجاهتم الفردية

  االسرتاتيجيات التالية: للتقويم تتبععند التخطيط 
د خطة الســرتاتيجية تقويم الطلبة  يقوم املعلم أو جمموعة من املعلمني الذين يدرســون املنهج يف املدرســة بإعدا •

 وذلك لتقويم مستوى أداء الطلبة حول خمرجات التعلم.
ة لتقويم ـمدى حتقق خمرجـات التعلم للمـادة   • ار أدوات التقويم املـناســـــب يراعي املعلم عـند إعـداد اخلطـة اختـي

 الدراسية لدى الطلبة.
االســــتـدالل) وعـدم  -التطبيق  –رفـة عنـد توظيف أدوات التقويم جيـب الرتكيز على عنـاصــــر التعلم (املع •

 االهتمام بعنصر دون اآلخر.
 .ملختلفةا التقويمأدوات  توظيف الصفية أثناءاملالحظة على املعلم تفعيل   •
 ) رصد الدرجات واملتابعة اليومية.استمارة(بطاقةتتم ترمجة اخلطة لتقويم أداء مجيع الطلبة يف  •

  
 اليومية: جزءاً رئيسياً من املمارسات الطبيعية أثناء تنفيذ األنشطة    جعل التقويم :  ٢- ١- ٦

ـبل ـجيب أن تشـــــكل جزءاً طبيعـياً من  والتعليم؛ـجيب أال تســــتحوذ أو تشــــوه عملـية التقويم عملييت التعلم 
 لتعلم. ويتماويعين ذلك أن عملية التقويم جيب أن تنفذ يف األماكن املالئمة يف أثناء  االمكان،األنشــطة الصــفية قدر 
ويف بعض  تقوميها.املخرجات اليت يتم   الطلبة، وطبيعةاسـتعداد  مثل:عوامل  اعلى اعتمادحتديد الزمن املناسـب 

ــوع أو  ويف أحيان أخرى يف وقت مبكر من عملية التعلم. وميكن   الوحدة،األحيان تتم عملية التقويم يف هناية املوضـ
يعتمد تطوير التقويم يف الصـــف بشـــكل جزئي على معرفة ما تســـهم به و التقويم،لألنشـــطة التعليمية أن تســـهم يف 

  يبنى عليها. احلالية، ومااملمارسات 
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  يلي: إىل ماوهتدف عملية التقويم يف أثناء التعليم 
ü  أو  الكتابي،الواجب الصفي  مثل إعادةتزويد الطلبة بالتغذية الراجعة حول أعماهلم السابقة

  مراجعة درس سابق ..)
ü  أو القيام به نتيجة لواجب أو درس تعلموه. تعلمه،توضيح ما يتوقع من الطلبة  
ü  وواجبات،وإعطاء مهمات  األسئلة، (طرحمعرفة مدى حتسن الطلبة يف حتصيلهم من خالل 

  الكتابية)على األنشطة  االطالع
ü  كتابة تعليق على عمل  العمل،توفري تغذية راجعة إجيابية للتالميذ وهم يعملون مثل: (الثناء على

 )منزيلأو واجب 
  أو يكتبه أو يقوله ويتبع           ما يفعلهيقوم املعلم بتقويم الطالب معتمداً على        
 املعلم يف سبيل ذلك ما يأتي:         

ü حقق هبا الطالب املخرجات املطلوبة خالل فرتة التقرير أو خالل   يصدر حكماً حول الكيفية اليت
  الدراسي.  الفصل
ü .حتديد املطلوب من الطالب كي يصل إىل املستوى احملدد لإلجناز   

  مناسبة: رصد وتسجيل تقدم الطلبة بطريقة  : ٣- ١- ٦
ــاـعدة املعلمني على ـحتدـيد احتـياـجات الطلـبة،  ــد ضــــرورـية ملســ وإلعـطائهم التـغذـية تعترب عملـية الرصــ

الراجـعة حول تـقدمهم بشـــــكل عام، كـتابة التـقارير ألولـياء األمور، أو تقويم فـعالـية الربامج وطرق الـتدريس. وجيب 
  أن تكون عملية الرصد قابلة للتنفيذ وأن يقوم املعلم برصد ما سيكون مفيداً فقط.

مدى تقدم الطلبة معلومات يتم أو التقديرات حول  األحكام،سـوف تتضـمن الشـواهد املسـتخدمة لوضـع 
ومعلومات مسـتقاة من مهارات التقويم اليت يضـعها    الصـف،احلصـول عليها يف أثناء تنفيذ األنشـطة اليومية يف غرفة 

  الطرائق اآلتية يف الرصد أو التسجيل: أحد يستخدم املعلم أنوميكن املعلم 
لتعلم وأهدافه، وتركز على عدد  أمناط خمتلفة من قوائم الفحص تشتق بشكل مباشر من خمرجات ا •

 من النقاط الرئيسة.
ملفات أعمال الطلبة اليت قد حتتوي على مالحظات خمتصرة حول تقدم الطلبة فيما يتعلق بنواتج  •

 إىل معلومات عن التعزيز والتحصيل واحتياجات التطوير ةعملية التعلم، إضاف خمرجات)(
فالطلبة هم مصدر املعلومات  أنفسهم.املشاركة يف عملية تقويم  تتيح للطلبةمناذج التقويم الذاتي اليت  •

وبإمكاهنم مساعدة املعلم على  املستقبلية،واحلاجات  احلالية، السابقة، والقدراتحول اخلربات 
  والتقويم. والعالج التشخيص،
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لة القصــرية مثل األســئ ورمبا جيد املعلمون أن اســتخدام ملف أعمال الطالب، الذي يضــم مناذج من أعماله
ــاريع ــخ من قوائم الفحص والتقويم الذاتي، ذا فائدة يف مجع  والواجبات املنزلية واملشـ ــرية، ونسـ واالختبارات القصـ

   .األدلة
يتم يف منتصف كل منهما إرسال  دراسيني، إىل فصلني التاسع والعاشرالصفني الدراسي يف يقسم العام  •

 تقرير وصفي لويل األمر عن مستوى أداء ابنه / ابنته. 
 ٥٠والنهاية الصغرى    درجة،  ١٠٠التاسع والعاشر    الصفنيتكون النهاية الكربى جلميع املواد الدراسية يف   •

 درجة. 
وحيدد إجنازه   لفة،املختحيدد إجناز الطالب يف هناية كل فصل دراسي حبساب درجاته يف أدوات التقويم   •

 الدراسيني.يف هناية العام الدراسي حبساب متوسط درجاته اليت حصل عليها يف الفصلني 
 يعرب عن إجناز الطالب يف بطاقة تقرير األداء الفصلية بالدرجة والرمز. •
 يف مجيع املواد الدراسية على النحو التايل : الصفني التاسع والعاشر،يتم حتديد مستوى الطالب يف  •

  املستوى  الرمز  الدرجة 
  ممتاز  أ  ١٠٠ – ٩٠
  جيد جدا   ب  ٨٩ – ٨٠
  جيد   ج  ٧٩ – ٦٥
  مقبول  د  ٦٤ – ٥٠

    حيتاج إىل مساعدة  هـ  ٥٠أقل من 
  تغذية راجعة للطلبة وأولياء أمورهم   واملعلمني اآلخرين:   : إعطاء ٤- ١- ٦

ــع ما قام  ــمن وضـ ــطلح "تقرير األداء" يتضـ ــبان،يف  الطلبة بإجنازهإن مصـ ــكل تقليدي هو  احلسـ وهذا بشـ
ولكن على الرغم من   األمر.فهي تشــكل أســاســاً للتحاور بني املدرســة وويل  املدرســية، وبالتايلهدف التقارير 

 ذلك فإن تقارير األداء ميكن أن توظف بطريقة أمشل من خالل:   
على مالحظات شفوية وكتابية حول أعماهلم مما يساعدهم على تقويم ما قاموا به  حصول الطالب •

  تتم: ، وميكن هلذه التغذية الراجعة أن حتى يكونوا مدركني ملا جيب فعله أو حيتاجون إليه بعد ذلك
  فوراً كجزء من عملية التعليم اليومي وتكون غالباً شفوياً   )   أ 
 مكتوبة.غالباً  مترين وتكونبعد هناية كل وحدة أو موضوع أو   )   ب

توفري معلومات واضحة حول اإلجناز السابق لكل طالب ومدى التقدم الذي حققه متضمنة نقاط القوة  •
والضعف لكي يستفيد منها املعلمون املعنيون بتدريس الطالب يف املستقبل وذلك لتحقيق مبدأ 

 التواصل واالستمرارية يف التعليم والتعلم.  
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  ة التقويم خطوات آلي :  ٢- ٦
نظم اجلهود ملساعدة التقويم ويعود بفائدة على الللتخطيط أمهية كبرية يف  طالب واملعلم، فالتخطيط للتقويم ي

الطالب للتعلم واالرتقاء مبستوياهتم، كما أن التخطيط املسبق واملدروس يساعد املعلم على االرتقاء املهين 
  خطته التدريسية وحتقيق أهدافه.باالستفادة من التغذية الراجعة وتطوير 

أن التخطيط للتقويم يف الرياضيات يعتمد على الوزن النسيب لكل من مكونات احملتوى وعناصر املستويات 
  اآلتية: التقويم باخلطواتومتر آلية  املعرفية،

التعرف على مستويات الطالب وتشخيص مشكالهتم من خالل ملف أعمال الطالب أو السجل الشامل  ) ١
كرتوني أو اختبار حتصيلي أو اختبارات تشخيصية، وحصر الطالب املنقولني إىل الصف خبطط اإلل

 عالجيه، ومتابعة تلك اخلطط.
٢ ( على الوزن النسيب للوحدات، ويوضح  وضع خطة توزيع املنهج على الفرتة الزمنية وعدد احلصص بناء

للوحدة األوىل كما تظهر يف دفرت   العاشرجزءاً من خطة توزيع املنهج ملادة الرياضيات للصف    التايل  دولاجل
والوحدة، وعدد احلصص، واألهداف أو املخرجات  الزمنية،وتتكون هذه اخلطة من الفرتة  التحضري،

جانب أدوات  التعليمية إىلالتعليمية، واملوضوعات أو األنشطة، واسرتاتيجيات التدريس، والوسائل 
 التقويم املختلفة.

   
    ملادة الرياضيات للوحدة األوىل من دفرت حتضري املعلم العاشرجزء من اخلطة الفصلية للصف 

  
) يف الفرتة الزمنية اليت يتم فيها ١(قصري تضح من خالل منوذج اخلطة السابقة أنه سيتم إعطاء اختبار ي

 ٦درجات) والوحدة الثانية(٤)، وستتوزع درجة االختبار بني الوحدة األوىل (٢(الوحدة معاجلة 

  مالحظات 

 أدوات التقويم   

 التعليمية الوسائل  
 أخرى أدوات  

  سؤال قصري   واجب منزيل   أعمال شفوية   ال صفية )   - صفية   - (خمربيه   أنشطة عملية    اختبار قصري   مشروع   فصلي امتحان  

  ) ةالزمنية للوحد ة (في الفتر  تاريخ التطبيق 
  االختبار يغطي 
)  1(القصير 
الأولى   ةالوحد

وجزء من  
  الوحدة الثانية 

قصير  اختبار    
)1  :(
 درجات ٤

حوار   
  شفوي

عرض  أو 
  أو تقديم
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 درجات  ٥
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ة منزلي  اتدرجات)، وواجب٥قصري ( سؤال)، وسيقوم كذلك بتقويم الطالب يف الوحدة بواسطة  درجات
ومجع البيانات حول أداء الطالب يف هذه األداتني من تكوينية مستمرة وأعمال شفوية تكوينية مستمرة 

  .خالل معايري يف سلم التقدير
  

ا خطة توزيع أدوات التقويم على الفصل الدراسي وان ال يكر ر تقييم  وعلى املعلم أن يكون مستحضر
راسي األهداف بني أدوات املختلفة، واملخطط التايل يوضح توزيع أدوات التقويم املنفذة يف الفصل الد

   .العاشراألول للصف 
  
  
  
  
  
  
  

طة اخل تساعدو، بدالً من التخطيط للتقويم يف اخلطة الفصلية للتقويمزمنية خطة وميكن أن يعد املعلم 
. حيث   هاملعلم على تنظيم عملية التقويم، وحتديد ما علي  للتقويمالزمنية   أجنازه يف كل شهر، وما أجنزه فعلياً
الفصل الدراسي  مدارعلى  لكل أدوات التقويم املستمر اخلتاميو التكويين تطبيق التقويماخلطة توضح 

 ويوضح اجلدول التايل األدوات،مالحظات حول طريقة سري التقويم يف بعض كما حتتوي على ، ولكل شهر
  .العاشريف الفصل الدراسي األول للصف  ألحد املعلمني للتقويمخطة الزمنية لمنوذج ل

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢الوحدة (
 اإلحصاء

 )١الوحدة (
 الھندسة التحلیلیة

 )٣الوحدة (
 االعداد الحقیقیة والمصفوفات

االمتحان 
سؤال  الفصلي

 )١قصیر(
اختبار 

 )١قصیر(
اختبار 

 )٢قصیر(
سؤال 

 )١(قصیر 

رصد درجة 
رصد درجة  الواجب المنزلي

 األعمال الشفویة
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عدنان توقيع مدير املدرسة:          عمر سالم   توقيع املشرف  /   املعلم األول:                          شيخانناصر   توقيع املعلم:

  يف مادة الرياضيات العاشرالدراسي األول للصف  لمنوذج للخطة الزمنية للتقويم للفص

   
    

مع  ،إعداد مواد أدوات التقويم املستمر من أعمال كتابية (أنشطة صفية وواجبات)، واختبارات قصرية ) ٣
ميكن تعديلها بناء على التغذية الراجعة من املواقف الصفية، وتراعى يف ذلك  األخذ يف االعتبار أنه

 مواصفات كل أداة، واملستويات املعرفية اليت تقيسها.
ر، وإعطاء التغذية الراجعة املقرتحة وتطبيق مواد أدوات التقويم املستم للتقويمتنفيذ اخلطة الزمنية  ) ٤

 دهتم للرقي مبستواهم التحصيلي. ، وتوجيه الطالب ومساعبصورة وصفيةللطالب 
مبا   م) سيقوشيخانناصر بن  ويتضح من النموذج السابق للخطة الزمنية للتقويم أن املعلم (

  يلي يف:
  

  أ) شهر سبتمرب: 
سيعرض على الطالب طريقة تقوميهم موضحاً معايري التصحيح لبعض األدوات(األعمال الشفوية 

)، والتغذية الراجعة اليت حيصلون عليها يف األسئلة القصرية والواجبات املنزلية التكوينية والواجبات
لواجبات املنزلية وطريقة االستفادة  من هذه التغذية الراجعة  وسيؤكد على الطالب أن بعض األسئلة يف ا

 مالحظات  فصلي امتحان    مشروع   قصري اختبار    أعمال شفوية   واجب منزيل   قصري سؤال    

بتمرب 
س

  

  )١( قصيرسؤال 
 المالحظات له وتسجيل منزلية مخطط إعطاء واجبات 

    ال يوجد   الطالب أو العرض الشفوي الحوار الشفوي لبعض تسجيل مالحظات حول 
  الطلبة تقويم لطريقة  عرض 

كتوبر 
أ

    
 المالحظات له وتسجيل منزلية مخطط إعطاء واجبات 

   الطالب أو العرض الشفوي الحوار الشفوي لبعض تسجيل مالحظات حول 
  ال يوجد  )١( قصيراختبار 

    

وفمرب 
ن

    
 المالحظات له وتسجيل منزلية مخطط إعطاء واجبات 

  ال يوجد   الطالب أو العرض الشفوي لبعض الحوار الشفوي تسجيل مالحظات حول 
  وصفيتقرير   

سمرب 
دي

  

  )٢( قصيرسؤال 

 المنزلية الواجبات رصد درجة   المالحظات له وتسجيل منزلية مخطط إعطاء واجبات 

األعمال لدرجة نهائي رصد   الشفوي اعطاء درجات للحوار   الطالب أو العرض الشفوي الحوار الشفوي لبعض تسجيل مالحظات حول   الشفوية 

  ال يوجد  )٢( قصيراختبار 

    

  يناير 

  
        ü  

  األداءمستوى تقرير 
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التكوينية واألسئلة القصرية التكوينية سيتم إدراجها يف االختبارات القصرية، كما سيعرض بعض األعمال 
لطالب سابقني يف األدوات املختلفة ليتعرف الطالب على األخطاء املتكررة اليت يقع فيها الطالب، كما 

  . حول الوحدة األوىل )درجات ٥ؤال قصري ( سسيقوم بإعطاء الطالب 
 كما سيقوم جبمع مالحظات حول أداء الطالب يف األعمال الشفوية )،١السؤال القصري ( وسينفذ

وفق املعايري، وسيستفيد املعلم من مالحظة الطالب أثناء حلهم لألسئلة القصرية ومن   والواجبات املنزلية
    تصحيح الواجبات املنزلية يف تعديل طريقة التدريس.

  القصريين:إلعداد االختبارين  التايلضع املعلم اجلدول ولقد و
  العاشرالقصري األول للفصل الدراسي األول للصف  االختباردرجة توزيع مثال 

  
  الوحدة

  درجة اختبار 
  اموع  ٪٦٠أسئلة مقالية   ٪٤٠اختيار من متعدد 

  الدرجة   الفقرات  الدرجة   عدد املفردات
  سؤال واحد  2  2  الأولى

  درجات ٦
2  ٤  

  ٦  ٤  2  2  الثانية
  10  ٦    ٤  ٤  المجموع

 

  الصف العاشرالقصري الثاني للفصل الدراسي األول للصف  االختباردرجة توزيع مثال 
  
  الوحدة

  درجة اختبار 
  اموع  ٪٦٠أسئلة مقالية   ٪٤٠اختيار من متعدد 

  الدرجة   الفقرات  الدرجة   عدد املفردات
  سؤال واحد  1  1  الثانية

  درجات ٦
-  1  

  9  ٦  3  3  الثالثة
  10  ٦    ٤  ٤  المجموع

  :أكتوبرب) شهر 
 الطالب  املنزلية لبعضوالواجبات    تسجيل مالحظات حول احلوار الشفوي أو العرض الشفوييف    سيستمر

  وإعطاء التغذية الراجعة. 
  

) والذي يغطي الوحدة األوىل وجزء من ١(قصري  اختباربتنفيذ  أكتوبروسيقوم املعلم كذلك يف شهر 
  الثانية.الوحدة 
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) بالشبكة التالية يف إعداد االختبار القصري األول للفصل ناصر بن شيخان(املعلم وقد استعان 
  :العاشرالدراسي األول للصف 

  الوحدة

  األسئلة املوضوعية
  درجة ٤

  األسئلة املقالية
 درجة ٦

موع
ا

  

دات
 املفر

عدد
  

  مستوىدرجات كل 

جات
 الدر

جمموع
  

  درجات كل مستوى
جات

 الدر
جمموع

  

عرفة
امل

طبيق  
الت

دالل   
الست

ا
  

عرفة
امل

طبيق  
الت

دالل   
الست

ا
  

  ٤  2  2  0 0  2 0  1  1  2  الأولى
  ٦  ٤  0  ٤ 0  2 0  0  2  2  الثانية

  ٤  3  1  0 ٤  0 ٤  2  ٦  10  
 

 لضعافوضع خطط عالجية للطالب ا ) ٥
 الزمنية التقوميية.وتنفيذها إىل جانب تنفيذ اخلطة 

 رصد درجات أدوات التقويم املستمر. ) ٦
  أربع مراتوضع التقارير ت التقارير:وضع  ) ٧

  .الدراسي العاميف 
 امتحان هناية الفصل الدراسي تطبيق  ) ٨

 وتصحيحه، ورصد أو تسجيل الدرجة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحدید 
نقاط 
الضعف

التخطیط

التقویمالتنفیذ

أثر 
الخطة خطوات اخلطة 

 العالجية
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  ٕاداریة معلومات 
  م٢٠١٩س�متربال�س�ة �رخي 
، الفصل للصفین التاسع والعاشرالطلبة مادة الریاضیات  تعلم تقویم وثیقة في التعدیالت سجل

  الثاني

  

�رخي ال�س�ة 
  اجلدیدة

�رخي ال�س�ة   وصف التعدیالت
  املعد�

وحتویل ما یتعلق تقس�مي الوثیقة ٕاىل فصول  •  م٢٠١٨س�مترب
�لفحص والتدق�ق يف الفصل أ�ول، 

بدًال  ١٠- ٧الصفوف واق�صار الوثیقة �ىل 
وذ� لتطبیق م�اجه  ١٠  - ٥من الصفوف 

 ٦، ٥السالسل العاملیة �لصفني 
يف توزیع ا�ر�ات �ىل الو�دات التعدیل  •

 يف ٔ�دوات التقومي.
 تعدیل يف در�ة لك سؤال قصري. •
تعدیل يف در�ات وطریقة رصد در�ات  •

 الواجب املزنيل.
ومجموع در�ة املفردة من النوع املوضوعي،  •

يف مواصفات الورقة  در�ات أ�س�ئ� املقالیة
  �م��انیة.

٢٠١٤ /
٢٠١٥  

اق�صار الفصل �ىل الصفني التاسع والعارش وتعدیل   م٢٠١٩س�مترب
  أ�م�� وخمطط التقومي ٕاىل ما خيص الصفني فقط.

  م٢٠١٨س�مترب

  
  

 
  



          
     

      
      
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 م٢٠١٩سبتمرب   

  وثيقة تقويم تعلم الطلبة
  مادة الرياضيات

 ١٠، ٩ للصف�
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  الفهرس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 الصفحة   احملتويات 
  ٣  ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع مادة الرياضيات ١( قصري    : منوذج الختبار ١-١

  ٣  ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع مادة الرياضيات ١أ مواصفات الختبار قصري(- : ١-١
  ٤  الرياضيات ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع مادة  ١( قصري  ب: ورقة اختبار  - ١-١
  ٥  ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع مادة الرياضيات ١ج: منوذج إجابة الختبار قصري( - ١-١

  ٦  : أمثلة ملشاريع يف الرياضيات  ٢
  ٧    : أمثلة ملشاريع للصف التاسع يف مادة الرياضيات ١- ٢
  ٨    : منوذج ألداء طالب ملشروع ١- ٢

  ١٢  والقدرات يف مادة الرياضيات : أمثلة ألسئلة على املستويات  ٣
  ١٢  : أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف التاسع يف مادة الرياضيات ١-٣
  ١٥  مادة الرياضيات : أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف العاشر يف  ٢- ٣
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  التاسع يف مادة الرياضيات ) للفصل الدراسي األول للصف  ١( قصري    منوذج الختبار :  ١- ١
  

  ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع يف مادة الرياضيات١(قصري أ: مواصفات الختبار -١-١
 

  
  
  الوحدة

  درجة اختبار 
  اموع  ٪٦٠أسئلة مقالية   ٪٤٠اختيار من متعدد 

  الدرجة   الفقرات  الدرجة   عدد املفردات
  سؤال واحد   ٢  ٢  األوىل

  درجات ٦
٤  ٢  

  ٦  ٤  ٢  ٢  الثانية
  ١٠  ٦    ٤  ٤  اموع
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  الفصل: ..........   االسم:  ...............................                       ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع يف مادة الرياضيات١ب: اختبار قصري(-٢-١
  السؤال األول: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة  
  ؟ ١- = │ ٢س + │ما هي قيمة س اليت حتقق املعادلة ) ١
        }   {    (د)                              }  ٣- ، ١-  {(جـ)                           }  ٣-  {(ب)                                  } ٣،   ١  {(أ)    
 )  الفرتة اليت ميثلها الشكل املقابل هي : ٢

                      ] ٥،  ٣-[)  د(                                [ ٥،  ٣- ]) جـ(                    ] ٥, ٣- )  ] ب(                             [ ٥, ٣-  [)  أ( 
  ) فإن قيمة ل تساوي:٢س + ل ١٢ – ٢س٩س + ل) ( ٣= (  ٣+ ل  ٣س ٢٧) إذا كان  ٣

    ٤- (د )                                                                ٤(ج)                                    ٦٤ –(ب)                                          ٦٤(أ)    
  ؟  مقداراً  نسبيا) أي مما يلي ميثل  ٤
  (د )                                              ١(ب)                                  (ج)                  +                                     ١ - س   ٣(أ)    

  : بتوضيح خطوات احلل السؤال الثاني: أجب عن األسئلة التالية  
ريال عماني . أحسب قيمة الضرائب املفروضة على هذه  ١٤٠٠٠٠إذا كان صايف الربح إلحدى الشركات العمانية    )أ

 الشركة.
 
  
  

ــاحتها ( س  ــكل ، مسـ ــتطيلة الشـ ــاحة ، وطوهلا () وحدة م٦س + ٥+  ٢ب) قطعة أرض مسـ أوجد   ) وحدة طول  ٦س+ ٢سـ
                                    عرض قطعة األرض   بداللة س ( ضع الناتج يف أبسط صورة)   

 
  
  

  ٠=                 -                      جـ ) أوجد قيمة س اليت حتقق :
  
 
     

  أسئلة االختبار انتهت  
  

 ٥ س ٥ س س ٥

 
١٠ 

 ٣ ٧س +٥ ٢  ٢س + 
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  ) للفصل الدراسي األول للصف التاسع يف مادة الرياضيات١(قصري ج: منوذج إجابة الختبار -٢-١
  األول: لكل مفردة درجة واحدة غري قابلة للتجزئة.السؤال 

  ٤  ٣  ٢  ١  رقم املفردة
  ج  ج  أ  د  رمز اإلجابة
  معرفة  استدالل  تطبيق  استدالل  املستوى

        ٢ج)                                         ٢ب)                       ٢درجات       أ) ٦السؤال الثاني: 
  املستوى  الدرجات  اإلجابة  املفردة  اجلزئية

  صايف  الربح   < ٣٠٠٠٠ مبا أن     أ
) ريال  ٣٠٠٠٠ – ١٤٠٠٠٠إذن الضريبة تفرض على ( 

  ر . ع  ١١٠٠٠٠عماني  = 
   ١١٠٠٠٠×                         الضريبة املفروضة = 

  ريال عماني ١٣٢٠٠=  

1  
  
1  
1  
1  

 معرفة

  عرض قطعة األرض =    ب
  

 =                                       =  
  
 =  

1 
  
1  +1  

 

1  

 تطبيق

  -                                     ج
  

 =                                                               =٠   
  

                                        =٠    
    ٨ -س = ٧ومنه       ٠=  ٨س +  ٧
  

  إذن س= 
  هناية منوذج اإلجابة

 

 

1  
  
1 

  

1 

  
1 

 تطبيق

١٠٠ ١٢ 
 الطول مساحة  قطعة األرض 

 ) ٣(س+٢ )  ٢) ( س +  ٣( س +  ٦س+٢ ٦س +٥+ ٢س

 ٢ )  ٢( س +  
 ٣ ٧س +٥ ٢  ٢س + 

 ٦  ٦ –س ٣ – ١٤س +  ١٠
 ٦  ٨س +  ٧

- ٧ ٨ 
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 )٣٩، ٣٨، صفحة ٢٠٠٢(وزارة الرتبية والتعليم،  ١ الرياضيات: أمثلة ملشاريع يف  ٢

ن عدد من اسمات  ) ١ وصناديق مكعبة، ثم أذكر طريقتني ميكن من من أشكال مستطيلةاستخدم الورق املقوى وكو ،
  ثم قم بالقياس واكتب حجم كل منهما. األصغرعتها) بدأ من األكرب إىل سخالهلما مقارنة أحجامها (

مالحظة للمعلم: ميكن للطالب استخدام الرمل أو امللح مللء أوعية للمقارنة بني سعتها واحجامها ثم يستخدمون 
  عبات السنتمرتية لقياس املليلرتات.املك

رى اليت مت شراؤها من قبل أفراد أسرتك لفرتة أسبوع. أعرض البيانات أكتب قائمة بكل املواد الغذائية واملواد املنزلية األخ ) ٢
شراؤه واملبالغ اليت صرفت. أذكر العناصر اليت تصرف عليها األسرة مبالغ أكثر من غريها، والعناصر بطرق توضح ما مت 

وقارن مصروفات أسرتك مع اليت تصرف عليها مبالغ أقل. ومن القائمة األسبوعية توقع املصروفات خالل عام من كل نوع،  
  مصروفات أسر أخرى ثم اعرض هذه املقارنة.

أمجع صوراً من الصحف أو االت ألشياء هلا شكل شبه منحرف أو املعني. أعرض هذه الصور واشرح أوجه الشبه  ) ٣
  بني شبه املنحرف واملعني واوجه االختالف بينهما. وضّح كيف ميكنك إجياد مساحة كل منهما.

بيانات حول درجات احلرارة القصوى والصغرى خالل أسبوع يف دولتني خمتلفتني. أعرض البيانات باستخدام الرسوم أمجع   ) ٤
البيانية واجلداول. أحسب املتوسط اليومي لدرجة احلرارة القصوى والصغرى يف كل دولة. اكتب بعض املسائل حول 

  هذه املسائل. رة، ثم قم حبلا حول درجات احلراالرسوم البيانية  واجلداول اليت أعددهت
أمجع فواتري استهالك الكهرباء لثالث أسر لشهر ما. قارن بني الفواتري الثالث. ّمخن ملاذا ختتلف الفواتري لنفس الشهر.  ) ٥

. تنبأ باالستهالك السنوي من الكهرباء ثألعلى والفاتورة األدنى والفرق بني الفواتري الثالاأعرض البيانات وأذكر الفاتورة 
الثالث وأشرح الطريقة اليت استخدمتها يف التنبؤ. ماذا على األسر  أن تقوم به كي ختفض من املبالغ  األسركل أسرة من ل

   اليت تصرفها على استهالك الكهرباء.
اخرت مقياس رسم مناسب وارسم خريطة منزلك أو مدرستك. أحسب مساحة كل غرفة ومساحة املبنى بأكمله.  ) ٦

البيانات. أوجد تكلفة تغطية كل مساحات املنزل بالسجاد إذا كنت ترغب يف تغطيته  أعمل ملصق وأعرض عليه
 بسجاد مناسب.

٧ (  ، أمجع بيانات حول مبيعات مقصف املدرسة خالل أسبوع. أعرض البيانات يف جدول أو من خالل رسم بياني أيضاً
 داد أجوبة األسئلة اليت كتبتها.اكتب ستة أسئلة حول مبيعات املقصف كي يقوم حبلها بقية طالب الصف. قم بإع

قم بزيارة إىل أحد املالعب الرياضية يف املنطقة اليت تعيش فيها ثم قم بإعداد رسم مناسب للملعب وانصاف الدوائر  ) ٨
 وأشباه املنحرف واملعني اخل... . أحسب حميط ومساحة امللعب وأيضا كل شكل من األشكال اليت حيتويها امللعب.

 
). دليل املعلم يف التقويم يف مادة الرياضيات للصف السادس األساسي (الطبعة التجريبية ٢٠٠٢والتعليم. (وزارة الرتبية  ١

 األوىل). مسقط، سلطنة عمان: وزارة الرتبية والتعليم، دائرة مناهج العلوم والرياضيات.



 ٧الثالث: المالحق                             الفصل   –ین التاسع والعاشروثیقة تقویم تعلم الطلبة مادة الریاضیات للصف
 

بة عصري أو أي مشروب من خالل قراءتك للبيانات املبينة على العلبة من اخلارج. أعرض تعرف على مكونات عل ) ٩
يف كلمات بسيطة بعض  حالبيانات يف جدول أو رسم بياني لتبني كل العناصر املختلفة اليت يتكون منها العصري. أشر

 بقية الطالب اإلجابة عليها.العناصر وما توفره جلسمك. اكتب بعض األسئلة الرياضية عن البيانات وأطلب إىل 
  

 

 يف مادة  الرياضيات   التاسع : مشاريع للصف  ١- ٢

فكر يف اجلوانب اليت  ترغب يف القيام مبشروع جتاري لتحسني دخلك واملسامهة يف تنشيط القطاع االقتصادي للسلطنة ، ) ١
  حيتاجها املشروع باإلجابة على األسئلة التالية وأي مشكالت أو صعوبات ستواجهها واكتب تقريرا مبسطا حول ذلك :

 نوع املشروع وموقعه ( جتاري ، صناعي ، زراعي ،...اخل) -
 اهلدف من املشروع . -
 حتديد رأس املال . -
لتمويل ، قرض من البنوك ، رهن ،...اخل)، وحساب الفائدة اليت حتديد أفضل مصادر التمويل للمشروع ( شركات ا -

 سوف يأخذها كل مصدر من املصادر السابقة .
 قم بزيارة هذه املصادر واالستفسار حول القروض اليت تقدمها ومقدار الفائدة اليت تأخذها . -
 تدفعها ومقدار القسط الشهري . سنوات ، ما مقدار الفائدة اإلمجالية اليت س ٥إذا كانت مدة التمويل أو القرض  -

  .ثم احسب طول القوس األصغر ، عن نافذة أو باب يعلوه نصف دائرة احبث ) ٢
واكتب تقريرا عن مدى استفادتك من هذا  ثم احسب مساحة كل منها احبث عن مضلعات منتظمة من البيئة حولك ) ٣

 .املشروع
 .مساحتها وحجمهاثم أوجد   احبث عن ثالثة جمسمات على شكل خمروط ) ٤
ر باستخدام املتباينات عن عدد السيارات املغسولة يف ) ٥ إحدى املغاسل يف الساعة  باالستعانة بـأحد أفراد أسرتك، عب

 .الواحدة
الفصل الدراسي األول، ثم صنف  قم جبمع بيانات درجات اختبار مادة الرياضيات لزمالئك يف الصف يف هناية ) ٦

تكوين جدول تكراري للفئات، بعد ذلك قم بإجياد كال من املتوسط  توضح ذلك معالدرجات إىل فئات وارسم عالقة 
 .للجدول التكراري الذي كونته والوسيط
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 منوذج أداء الطالب ملشروع :  ٢- ٢

  وسالم مقدمي املشروع: ناصر ومحمد                 اتارتفاععنوان املشروع: إيجاد 
  الصف التاسع/ب                                                 الفصل الدرا��� األول 

  األ�داف:
 أعمدة ك�ر�اء، مبا�ي، ...  برج،  ارتفاعطرق متنوعة ��ساب إيجاد  )١
 ال�سب املثلثية ، تطبيق تطبيق �شابھ املثلثات بتطابق زاو�ت�ن )٢
 تطبيق الر�اضيات �� ا��ياة. )٣
 مجموعات.�� والعمل  روح التعاون   ���يع )٤

  
  التخطيط 

 املوضوع ألنھ يو�� لنا فائدة الر�اضيات �� ا��ياة. ائ��نا )١
أكد  �ت، وس، والزوايا املثلثية كتطبيق ع�� �شابھ املثلثاتطرق  بثالث  برجسنحدد ارتفاع  )٢

 . خالل القياس بالشر�ط امل��ي من  نامن نتائج
 س�نجز املشروع �� أسبوع�ن.   )٣

  
  العمل:

  ناصرالطالب طر�قة أوًال: 
  األدوات: شر�ط م��ي، قلم، ورقة، آلة تصو�ر(�ام��ا)

  
  مقدمة:

ي�شابھ مثلث�ن بتطابق زاو�ت�ن، أو ب�ناسب األضالع، أو وتر وساق، و��تج من �ذا 
من حالة  �شابھ   االستفادةو�مكن ، املتناظرة الزواياال�شابھ تناسب األضالع املتطابقة وتطابق 

مثًال،  ومب�� عمود ك�ر�اء،  ارتفاع برج،مثلث�ن بتطابق زاو�ت�ن �� تطبيقات حياتية بإيجاد 
  أدوات �سيطة.  باستخداموتتم�� �ذه الطر�قة بالسرعة و 

فيمكن استخدام ظل االرتفاعات �� إيجاد �ذه األطوال بمعلومات �سيطة، فنحن �علم  
  زه  h زب    بالتناظر،  زد  h زا أن أشعة الشمس �سقط بصورة متواز�ة ع�� األرض، ول�ذا أن

  . بتطابق زاو�ت�ن أب ج و د�ـ و م�شا���ن  قائمت�ن، زاو�تان 
 ي�تج من �ذا ال�شابھ تناسب األضالع املتناظرة أي أن:
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                                    =  
  

  =   ال��ج ارتفاع 
  

  اإلجراءات:
الوقوف  محمدمن زمي��  طلبتبرج �� قر��� و  تاخ��  )١

 إ�� جانبھ. 
 الشر�ط امل��ي  باستخدامطول زمي�� محمد   قست )٢

  م   ١٫٧٣طول محمد=    
  باستخداموظل محمد  ال��ج طول �ل من ظل قست )٣

 �� ورقة.  ��ل��االشر�ط امل��ي و 
 م  ١٫٨٥=   محمدم،  طول ظل   ١٢٫٣٠=  ال��جطول ظل 

 من خالل ما توصلت إليھ �� املقدمة ال��جحس�ت طول  )٤
                     مg١١٫٥٠                           = ال��جطول 

  
  الطالب محمدثانياً: طريقة 

  األدوات: شريط متري، مرآة، قلم سبورة، قلم رصاص، ورقة، كاميرا 
  

  مقدمة:
  كذلك يمكن أن نستخدم تشابه مثلثين بتطابق زاويتين من خالل  

  والشكل المقابل يوضح زاويتي  واالنعكاس، ساوي زاويتي السقوط  ت
  في مرآة. واالنعكاس ط و السق
يصنعه  المثلث الذي ف ؛ منتصباًوهو في المرآة    البرجرؤية قمة  استطاع أحد الطالبفإذا  

  األرضمع  البرج يشابه المثلث الذي يصنعه  االنعكاس مع األرض ونقطة هذا الطالب 
  ونقطة السقوط. 

      =                                       هنا نستنتج أن ومن

  طول حممد  ارتفاع  الربج
  طول ظل حممد  طول ظل الربج

  طول حممد × طول ظل الربج
  طول ظل حممد

  البرج ارتفاع 
  طول الطالب(إلى العينين) 

  عن المرآة(مكان رؤية القمة) البرجبعد 
  مكان رؤية القمة) بعد الطالب عن المرآة(

١٢٫٣٠×  ١٫٧٣  
١٫٨٥  

 البرج 

 ب  د  ا 

 ج 

 و

 ه
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  =   البرج   ارتفاع  ∴  
  اإلجراءات:

 .ناصر  أختاره زميليالذي   البرجإلى نفس  تذهب )١
  وطلبت  البرج المرآة على األرض على بعد مناسب من   وضعت )٢

عنها   االبتعادمن المرآة أو  باالقترابالتحرك  زميلي ناصر من 
واحدة) إلى   استقامةعلى  والبرجوالمرآة   ناصر ( بحيث يكون 

 .البرجأن يستطيع رؤية قمة 
لقمة  زميلي ناصر في مكان رؤيته لمرآة  عالمة على ا  وضعت ) ٣

 . البرج
والنقطة الذي وضعتها على المرآة   البرجالبعد بين   قست  )٤

 . بالشريط المتري والنقطة التي وضعتها على المرآة   ناصروكذلك البعد بين زميلي 
 م س  ١٠٠البعد بين محمد والمرآة=           م س  ٧٠٩والمرآة=    البرجالبعد بين 

 سم   ١٥٥=   قست طول زميلي ناصر(إلى العينين فقط)  )٥
 من تناسب األضالع المتناظرة  البرج ارتفاع حسبت  )٦

  م   ١١  gمس  ١٠٩٨٫٩٥=                                  =  البرجطول 
  

  سالم : طريقة الطالب ثالثاً 
  قلم رصاص، ورقة   ،عصير ة شرب أنبوب ، مثلث قائم ، األدوات: شريط متري

   مقدمة:
  البرج  ارتفاع ب المثلثية في قياس النسكذلك يمكن أن نستخدم 

( مثال المثلث في علبة الهندسة   مثلث نعرف قياس زواياه فباستخدام  
  مثلث ثالثيني ستيني) 

  البرج= طول الرجل (إلى العينين) + أج  ارتفاع
  ) ج  ز  ظا أب×  والبرج  (البعد بين الرجل = طول الرجل +                   

ج والبعد بين البرج والرجل وطول الرجل   ز إذن فمعلومية الزاوية أب
  البرج.  ارتفاع إلى العينين يمكننا إيجاد 

  
  

  عن المرآة(مكان رؤية القمة)  البرجطول الطالب(إلى العينين) × بعد 
  بعد الطالب عن المرآة(مكان رؤية القمة) 

٧٠٩×  ١٥٥  
١٠٠  

 أ

 ج ب

 ه د
 و
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  اإلجراءات:

 العصير في الوتر.  شرب وألصقت أنبوب °٣٠مثلث قائم أحد زاويته   استخدمت  )١
 ذهبت إلى نفس البرج  )٢
مع االحتفاظ بقاعدة المثلث في وضع   °  ٣٠العصير عند الزاوية  ة شربنظرت من أنبوب ) ٣

أفقي، وبدأت بالتراجع والتقدم من قاعدة البرج إلى أن رأيت قمة البرج من خالل  
 األنبوب.

 م)  ١٫٥(ست طولي إلى العينينق، ثم  م) ١٧( قست بعدي عن قاعدة البرج  )٤
 حسبت ارتفاع البرج باستخدام النسب المثلثية  )٥

 م  ١١٫٣ g  °٣٠× ظا١٧+   ١٫٥ارتفاع البرج = 
  

  
 :الخالصة

بمساعدة والد محمد في قياس ارتفاع البرج بواسطة   تحققنا من ما توصلنا إليه 
لقد استفدنا من هذا المشروع في إمكانية إيجاد ارتفاعات  م، ١٢شريط متري فوجدناه 

ونالحظ أن   ،  بشريط متري بدون الحاجة إلى قياسها وأبراج  مختلفة لمباني وأعمدة
استخدام الظل في قياس االرتفاعات أدق وأسهل مقارنة بالطريقة التي استخدمنا فيها  

  اختيارالمرآة أو الطريقة التي استخدمنا فيها النسب المثلثية، ولقد واجهنا مشكالت في 
لوضع المرآة أو عند    بالبرجاألرض المحيطة  أو استواءالوقت المناسب بالنسبة للظل 

  وكذلك االحتفاظ بقاعدة المثلث في وضع افقي. ، قياس الظل
عندما عرضنا طريقة إيجاد ارتفاع المباني أو األشجار  في قريتنا ألصدقائنا، لم  
كدوا من صدقها من    يصدقونا في البداية أننا نستطيع ذلك بهذه السرعة، وبعد أن تأ

الفكرة، فعال  خالل قياس المباني الصغيرة بالشريط المتري، جميعهم أحب هذه 
  الرياضيات مفيدة وجميلة.
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 : أمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات يف مادة الرياضيات ٣
 مادة  الرياضيات التاسع يفأمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف   :١- ٣

  املعرفة
  االستدعاء 

  النسيب فيما يلي ؟  املقدار  ما
١ج)                                     �سب)                        ١س+  )أ �

س
١د)                                     �س

  التعرف
  ؟  ٠٫٠٠٩٥٩ما الصورة العلمية للعدد 

 ٣-١٠×   ٩٫٥٩د)            ٢-١٠×  ٩٫٥٩ج)           ٠٫٠٠٩٥٩ب)         ٠٫٩٥٩أ)   
  

  احلساب
  ؟ ٥+  |  ٥ - | ما قيمة 

ب ) صفر                                  ج)                          ١٠ -أ)   ١٥د )                            ١٠
  

  استخالص املعلومات
  ما الفرتة اليت ميثلها الشكل املقابل ؟

  ]  ٥, ٣-[                  د)  ]  ٥, ٣- [ج )       ] ٥،  ٣-[ب)                   [ ٥،  ٣- ]أ )   
  

  القياس
  .(باستخدام أدوات القياس) املتوسط للمثلث أ ب جـ  يف الشكل املقابل طول القطعةأوجد 

  
  التصنيف/ الرتتيب 

  ١٢املرتبة ترتيبا تصاعديا فيما يلي؟  الكسورما 
٥   أ)

١٢ ،
٣
٦ ،

٦
٩

٦   ب)                  
٩ ،

٣
٦ ،

٥
١٢

٦ج)                            
٩ ،

٥
١٢ ،

٣
٣د)                                ٦

٦ ،
٦
٩ ،

٥
١٢  

  

  

 ب أ

 جـ
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  التطبيق
  االختيار 

   أحدالشكل املقابل يوضح كيفية توزيع دخل نور الشهري فإذا بلغ دخلها يف 
  فإن  املبلغ الذي توفره  يف هذا الشهر  هو : ،ريال ٣٠٠الشهور 

  ١٤   × ٣٠٠ ب)                                      ١٢ × ٣٠٠أ)  

  ١١٢ ×  ٣٠٠د)                                       ١٦ ×  ٣٠٠ج) 
  

  التمثيل/ العرض
  أوجد الوسيط للجدول التكراري التايل بإستخدام الرسم. 

  -١٨  -١٦  -١٤  -١٢  -١٠  -٨  -٦  الفئة
  ١  ٤  ٧  ٨  ٥  ٣  ٢  التكرار

  

  النمذجة 
وكان عدد الطالب يزيد  , طالب وطالبة  ٥٠٠إذا كان عدد الطلبة يف مدرسة تعليم أساسي حلقه أوىل  

  . أوجد عدد الطالبات؟٣٤عن عدد الطالبات مبقدار 
  

  التنفيذ 
)،  ٥،  ٣ب ( ) ،٢،  ٢على املستوى االحداثي ارسم صورة الشكل الرباعي الذي احداثيات رؤوسه أ( 

  ) ؟  °١٨٠) حتت تأثري  د( و ،   ٥،  ١-) ، د( ٢،  ٠جـ(
  

  حل مشكالت مألوفة
  ريال عماني ٢٧٠٠٠٠إذا كان صايف الربح ألحد الشركات العمانية املسجلة 

  ما مقدار املبلغ الذي تفرض عليه الضريبة ؟ أ )      
  ب) ما مقدار مبلغ الضريبة ؟      
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  االستدالل 
  التحليل

  ، فما قيمة س ؟  س   ١٦=  ٤-س ٢  ٨إذا كان 
  

  التعميم
) ثم أكمل ٥-،٢) ،د(١-،٤-) ،جـ(٢،٣-) ،ب(٣،٤ارسم املستوى االحداثي ومثل عليه النقاط التالية  أ(

  األسئلة اليت تليه: :اجلدول التايل وأجب عن 
  )°١٨٠صورهتا حتت تأثري د(و،  )°٩٠صورهتا حتت تأثري د(و،  النقطة

      )٣،٤أ(
      )٢،٣-ب(
      )١-،٤-جـ(

      )٥-،٢د(
 ) هي ........... °٩٠صورة النقطة ( أ ، ب) حتت تأثري  د(و ،   ) ١
  ) هي ........... °١٨٠صورة النقطة (أ ، ب) حتت تأثري د(و ،  ) ٢

  

  الرتكيب/ الدمج
  . ما جمموع مقلوب العددين ؟   ٤وحاصل ضرهبما يساوي  ١٢عددان جمموعهما 

  

  التربير/  الربهان
  د ه/  ٣=  ج/  أ يف الشكل املقابل أثبت أن  

  
  

  حل مشكالت غري مألوفة
سنة من اآلن يساوي ضعف عمر إبين بعد مخس سنوات  ،و أنا اآلن أكرب منه    ١٥قال رجل عمري قبل 

  فكم عمر كل منهما اآلن؟ ,بثالث مرات 
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 يف مادة  الرياضيات  العاشرأمثلة ألسئلة على املستويات والقدرات للصف   :٢- ٣

  املعرفة
  االستدعاء 

  :  ١-، صفر ،  ١الثالث مستقيمات اليت  ميلها 
A                   .ب) ميكن أن تكون مثلث حاد الزوايا .                                    ) ال ميكن أن تكون مثلث                   

  د) ميكن أن تكون مثلث منفرج الزاوية .                                  ج) ميكن أن تكون مثلث قائم الزاوية .    
  

  التعرف
  أي الزوايا التالية يف الوضع القياسي؟

  
 

  

                                      )A             (                                              )                (ب                                                   )د)                                                         ) ج  
  

  احلساب
٥       إذا كانت ٣

١ ٢+ ٤ ١
٣   =   ب، فإن   ب=  ٠

A    (٤ ٥
٤ ٧ب)            ٧ ٤

٢ ٤ج)                ٤ ٤
٢ ٥د)           ٣ ٣

١ ٤  
  

  االستخالص
  يف الشكل املقابل تتحرك منله يف  مسار دائري  

  أوجد معادلة املستقيم املار بالنملة ونقطة األصل.
  

  القياس
  .قطر أي شكل كروي يف املدرسة ثم احسب مساحة السطح اخلارجي له ألقرب قياس قس

  

  
  
  

S 

X 

S 

X 

S 

X 

S 

X 

 )١،  ٢ ( 
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  التصنيف/ الرتتيب 
  أي مما يلي ال يشكل متجها ؟

   )A   (د) النسبة التقريبية          ) سرعة طائرة       ح(             (ب) وزن جسم ما             ) سرعة الصوت  
  التطبيق

  االختيار 
   ٠= ٥ –س [    ٤ س +أوجد حل املعادلة :            

  

  التمثيل
    ٣س + ٥+   ٢= س مع املنحنى ص ١استخدم التمثيل البياني يف أجياد عدد نقاط نقاطع املستقيم  ص=

  

  النمذجة
  ؟ه   ٨٩ظا ه   ٨٨ظا ه ...............٣ظا  ه  ٢ظا ه ١ما قيمة      ظا

  

  التنفيذ 
كون جدول تكراري متجمع  صاعدا ثم أوجد  .طالبا يف مادة الرياضيات ١٥يوضح درجات  املقابلاجلدول 

  . ٢٥منه كل الوسيط واملئيين 
  
  
  ل مشكالت مألوفةح

) ريال عماني مما أدى إىل زيادة يف اإلنفاق االستهالكي مبقدار  ٧٥٠إذا زاد الدخل السنوي لشخص مبقدار ( 
  .  ) ريال عماني ، أوجد امليل احلدي االستهالكي ١٥٠(

  
  
  
  
  

  - ٣٠  - ٢٠  -١٠  فئات الدرجات
  ٦  ٥  ٤  التكرار
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  االستدالل 
  التحليل

  ، كيف تصف هذا التوزيع ؟ ٦٥واملنوال   ٦٠والوسيط  ٥٥يف إحدى التوزيعات وجد أن الوسط 

  

  التعميم
 أوجد بعد املستقيم ص= م س+ جـ   عن نقطة األصل ؟

  
  

  الرتكيب/ الدمج
  

  س .  -  ٢فأوجد س  ،                                  إذا كان س =
  

  التربير
�١=   ه٣٠جا  ٤ – ه٦٠جتا  ٣برهن أن  

  بدون استخدام اآللة  احلاسبة ) (          ٢
  

  غري مألوفة تحل مشكال
  ١+   ٣[= ::  ٣:[ :+::س[ أوجد حل املعادلة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

]١+  ٢  
١ 
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  معلومات ٕاداریة 

  م٢٠١٩س�متربال�س�ة �رخي 
)، الفصل ١٠ – ٩الطلبة مادة الریاضیات للصفوف ( تعلم تقویم وثیقة في التعدیالت سجل

  الثالث 

  

�رخي ال�س�ة 
  اجلدیدة

�رخي ال�س�ة   وصف التعدیالت
  املعد�

املالحق وحتویل تقس�مي الوثیقة ٕاىل فصول  •  م٢٠١٨س�مترب
�ىل  املالحق، واق�صار يف الفصل الثالث

 ١٠- ٥بدًال من الصفوف  ١٠- ٧الصفوف 
  ٣ٕاضافة م�ال لسؤال قصري صف�ة  •

٢٠١٤/ 
٢٠١٥  

 الصفني التاسع والعارشاق�صار املالحق �ىل  •  م٢٠١٩س�مترب 
  وٕالغاء لك ما یتعلق �لصفني السابع والثامن

  م٢٠١٨س�مترب
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