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 الفصل األول 

املقدمة :
يعد التقويم عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية؛ فبواسطته يتم احلكم على فاعلية العملية التعليمية وقددرهتا
على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة ،كما يتم عن طريقه حتسني وتطوير عناصدر العمليدة التعليميدة املختلفدة نملدرا ملدا
يوفره من معلومات وما يقدمه من مؤشرات وبيانات مهمة عن جوانب القوة ونقاط الضعف يف هذه العناصر .
ورغم تعدد أمناط التقويم الرتبوي إل أن التقويم املستمر يعتد مدن أبدرز هدذه األمنداط نملدرا ملدا يشدكله مدن أيفيدة كبدرية يف
تطوير العملية التعليمية؛ فهو يساعد الطالب يف معرفدة مددت تقدمده ويعدرف أوليداء األمدور تسدتويات أداء أبندا هم ،كمدا
يزود املعلم تعلومات مهمة حول مدت حتقيق طلبته لألهداف التعليمية ،ويساعده يف حتسني أساليب وطرق التددري
فبذلك هو يعمل على تفعيدل الشدراكة احلقيقيدة بدني ايدع الفملدات املعنيدة بتعلديم وتعلدم الطلبدة مدن خدالل تكامدل األدوار
واملسؤوليات من أجل حتقيق اجلودة يف التعليم.
وتطبددق وزارة الرتبيددة والتعلدديم نملددام التق دويم املسددتمر منددذ العددام الدراسددي 1999/1990م وهددو نملددام يتسددم ب دالتنوع
والستمرارية والشمول وتعدد أدوات التقويم مما يسهم يف جتويد عملية التعلم.
والوثيقة اليت بني يديك هي دليل للمعلم إىل تطبيدق نملدام التقدويم املسدتمر يف املدادة الديت يقدوم بتدريسدها؛ فهدي تقددم إطدارا
نملريا موجزا ملفهوم التقويم املستمر واملفاهيم املرتبطة به ،ومباد ه وأسسه ،ومراحله وخطواتده .كمدا أهندا تدوفر للمعلدم
إطارا مرجعيا لكيفية تنفيذ أدوات التقويم املستمر من خدالل توضديآ آليدات تنفيدذ هدذه األدوات واملواصدفات الفنيدة
الالزمة عند إعدادها وتنفيذها ،باإلضافة إىل آليات رصدد الددرجات وإعدداد تقدارير األداء .لدذا تعدد وثيقدة تقدويم
تعلم الطلبة يف مادة العلوم من األدوات املهمة يف تطبيق احلصة الدراسية بفاعلية ،وإجناح العملية التعليميدة ،فكدان لزامدا
على املعلم الطالع عليها وقراءهتا بإمعان لتحقق الستفادة املرجوة.
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ونأمل من املعلم ،بضرورة الطالع علدى مدا ورد يف الوثيقدة العامدة لتقدويم تعلدم الطلبدة للصدفوف ( )12-1مدن تشدريعات
وأس تنملم عملية تقويم تعلم الطلبة ،واليت ترتبط بتقويم تعلم الطلبة يف املادة الدراسية ،فهي تثابدة اإلطدار العدام الدذي
حيدد نملام تقويم تعلم الطلبة ،وحيدد ضوابط ومعايري جناح الطلبدة ،وغريهدا مدن املواضديع ذات العالقدة بتقدويم أدا هدم.
وأن يستفيد من هذه الوثيقدة غايدة السدتفادة لتطدوير قدراتده وصدقل مهاراتده يف جتويدد عمليدة التقدويم ،وأن يضديف مدن
خ اته وإبداعاته ما يسداعده علدى سدهولة التطبيدق ومروندة التنفيدذ يف اطدار اودددات والضدوابط املعتمددة يف الوثيقدة
العامة لتقويم تعلم الطلبة ،وتتكون هذه الوثيقة من ثالثة فصول حيث يتناول الفصل األولاملصطلحات املرتبطدة بدالتقويم
املستمر ،واملبادئ العامة يف التقويم املسدتمر ،ومراحدل وخطدوات التقدويم املسدتمر ،وأخدريا تقدارير األداء .أمدا الفصدل
الثاني فيتناول التعريف بأدوات التقويم املستمر ،وتوزيع الدرجات ،ومواصفات امتحدان هنايدة الفصدل الدراسدي األول
والثاني .ويتضمن الفصل الثالث املالحق( مناذج لبعض أدوات التقويم كالواجبات املنزلية واألسمللة القصرية واألنشطة
العملية والختبارات العملية والختبارات القصرية واملشاريع).
سا لني اهلل سبحانه وتعاىل لك التوفيق والتيسري.
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أولا  :املصطلحات واملفاهيم الواردة يف الوثيقة:
التقويم املستمر)(Continuous Assessment

مفهوم التقويم املستمر:
هددو التق دويم املددنملم خددالل مسددار عمليدديت التعلدديم والددتعلم ،الددذي يهدددف إىل تشددخي مددواطن القددوة والضددعف يف أداء
املتعلمني والرتقاء بأدا هم  ،وتفعيل " مبدأ املتعلم حمور العملية التعليمية" ،والرتكيز على عملية التعلم من خدالل تكامدل
املهددارات واملعددارف واملعلومددات وتطبيقاهتددا املختلفددة وتنميددة القدددرات العقليددة العليددا للمددتعلم وتزويددده تجموعددة مددن
املهارات والكفايات ،وحتديد الصعوبات اليت يواجهها كل منهم أثناء عملية التعلم ،واختداذ مدا يلدزم مدن أسداليب العدالج،
ومساعدة املتعلم يف التعرف على قدراته وإمكاناته وتنميتها واقرتاح سبل ووسا ل حتسينها إىل أقصى حد ممكن ،ومن
ثَم إصدار حكم واقعي حيدد مستوت أداء الطالب يف هناية كل صف دراسدي ،كمدا أن هدذا الندوع مدن التقدويم يسدهم يف
الكشف عن جوانب القوة والضعف يف ال ندام التعليمدي )املدنه  ،طدرق وأسداليب التددري و أداء املعلدم ..،ا )
بغرض مراجعة مكوناته وتعديله وتطويره ويتضمن التقويم املستمر نوعني يكمل أحديفا األخر يفا:

أ) التقويم التكويين(البنا ي)): (Formative Assessment
هددو التقدويم الددذي يددالزم عمليددة التدددري اليوميددة  ،و يهدددف إىل تزويددد املعلددم واملددتعلم بنتددا األداء باسددتمرار  ،وذلددك
لتحسددني العمليددة التعليميددة  ،أي أندده يسددتخدم للتعددرف علددى نددواحي القددوة والضددعف  ،و مدددت حتقيددق األهددداف ،
والستفادة من نتا التقويم ومن التغذية الراجعة يف تعديل املسار حنو حتقيق هذه األهداف  ،وتطوير عملية التعلديم فهدو
جزء ل يتجزأ من عملية التدري والتعلم وبذلك يسدهم يف عمليدة حتسدني الدتعلم مدن خدالل تدوفري التغذيدة الراجعدة.كما
يطلق على هذا النوع من التقويم التقويم من أجل التعلم (.)Assessment for learning
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وإجرا يا ،فإن هذا النوع من التقويم يتطلدب أنشدطة متعلقدة تهدارات وأهدداف املدادة ،مدن أجدل التعدرف علدى مسدتوت
الطالب ،وإعطا ه التغذية الراجعة املناسبة ،حبيث يتم تعزيز جوانب القوة لديده ،ومعاجلدة جواندب الضدعف ،بالطريقدة
املناسبة اليت يراها املعلم يف إطار تطويروتنويدع طدرق التددري  ،ول يهددف لرصدد الدرجدة بشدكل هندا ي .وممدا ينبغدي
النتباه إليه:
 استخدام التقدويم التكدويين كدأداة حبدث للحصدول علدى أكد قددر ممكدن مدن املعلومدات حدول مددت تعلدم الطلبدة ومدا
يستطيعون عمله وماذا حيتاجون من أجل التغلدب علدى الفجدوة بدني مسدتواهم احلدايل ومدا هدو متوقدع مدنهم ومطلدوب
حتقيقه من األهداف واملخرجات التعيلمية.
 الرتكيز على الطلبة الضعاف يف التحصيل أثناء تنفيذ الددرس .وميكدن للمعلدم أن يقدوم بتفريدد التعلديمحبيدث ينددم
الطالددب يف مهمددات تعليميددة تتناسددب مددع حاجاتدده ،وقدراتدده اخلاصددة ،ومسددتوياته املعرفيددة والعقليددة ،ومنددط تعلمدده
لتحقيق األهداف ،من خالل األنشطة أو طريقة التدري أو األدوات واملواد التعليمية ا  ،...وبذلك يدتم إتاحدة
الفرصة لكل طالب التقدم يف حتصيله الدراسي وتعلمه.
 توظيف التقويم التكويين إلثارة دافعية الطلبة وإلتزامهم بالتعلم واشراكهم يف تعلمهم مما يؤدي إىل تغيري ثقافة املتعلم حندو
حتقيق النجاح يف تعلمه.
 التنويددع يف تدددريبات األنشددطة والواجبددات البيتيددة تددا يتناسددب مددع مسددتويات الطلبددة يف حتقدديقهم ألهددداف الدددرس ،
حبيث يكلف كل طالب بإعداد ما يتناسدب مدع مسدتواه،ويتم تددرريا رفدع مسدتوت هدذه األنشدطة مدع حتسدن أداء
الطالب ،من خالل تقديم الدعم الالزم ومسداعدته علدى احدراز التقددم يف تعلمده ليصدل يف النهايدة إىل مسدتوت األداء
املطلوب حتقيقه والتخطيط هلذه األنشطة مسبقا يف خطة التحضري.
 تقديم التغذية الراجعة املباشرة ألعمال الطلبة،وعدم الكتفاء بالتصحيآ وإعطاء الدرجة.
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ب) التقويم اخلتامي(التجميعي) ()Summative Assessment
هو التقويم الذي يهدف لقياس تعلم الطلبة أي اصددار حكدم علدى مددت جنداح املدتعلم يف اسدتيفاء معدايري التقدويم لقيداس
أهددداف  /خمرجددات الددتعلم بنهايددة تدددري وحدددة معينددة أو خمموعددة دروس أو خمرجددات تعلددم حمددددة خددالل الفصددل
الدراسي أو بنهاية الفصل الدراسي ويستخدم إلعطاء الدرجة النها ية لقياس األداء ولتوفري بيانات ومؤشرات لختداذ
القرار لنقل املتعلم ملستوت جديد أو املرحلدة التاليدة مدن التعلديم أو خترجده مدن التعلديم املدرسدي ،وبدذلك تعتد صدحة
وموثوقيددة التقدويم اخلتددامي ذات أيفيددة قصددوت فهددو يصددمم لتقدديم الددليل للطالددب وويل أمددره وغددريهم مددن الرتبدويني عددن
املستوت التحصيلي احلقيقي للطالب  ،وتقدم هذه املؤشرات على هيملدة درجدات أو رمدوز أو تقدارير تشدري إىل مسدتوت
جودة التعلم ( (Assessment of learningلدت الطالب .والتقويم اخلتامي يسمآ باستخدام أدوات تقويم
متنوعددة لقيدداس أهددداف  /خمرجددات الددتعلم اوددددة وب دذلك فهددو يددوفر معلومددات ذات قيمددة تشخيصددية وبنا يددة لددتعلم
الطالب ،وإجرا يا فإن هذا النوع من التقدويم يتطلدب أنشدطة تقومييدة متعلقدة تهدارات وأهدداف املدادة ،مدن أجدل قيداس
مدت التعلم  ،ورصد درجة (مستوت) الطالب واليت تعكد مسدتوت حتصديله الدراسدي ملخرجدات الدتعلم  /أهدداف
املادة  ،ول يعاد تطبيقه إل بعذر مقبول .وينبغي التنبيه هنا إىل ما يأتي:
 يتم تنفيذ تقويم التعلم للمخرجات أو األهداف التعليمية للمادة باستخدام أدوات التقويم املتنوعة اوددة يف الوثيقة .
 ل بد أن يعد املعلم لنفسه خطة لتنفيذ هذا النوع من التقويم املستمر.
 ل يسمآ بإعادة تطبيق أدوات هذا النوع من التقويم على الطالب نفسه بعد تنفيذها إل لعذر رمسي ،ولبدد أن تعدد
وتنفذ بصورة تضمن حتقيق الصدق والثبات واملوضوعية.
 تسجل الدرجة اليت حيصل عليها كل طالب يف هذه املرحلة يف سجل الددرجات املوجدود عندد كدل معلدم  ،ثدم تسدلم
األداة إىل الطالب لالستفادة من املالحملات الواردة فيها  ،ثم تعاد للمعلم حلفملها يف ملف الطالب.
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 يقدوم املعلددم يف ضددوء مؤشددرات التقدويم اخلتددامي باإلضددافة إىل املعلومددات الدديت حيصددل عليهددا عددن الطالددب مددن التقدويم
التكويين بإعداد اخلطط العالجية و اإلثرا ية املتنوعة هبدف حتسني وتطوير التعلم.
 ضرورة إعالم الطلبة بآليات التقدويم واألدوات الديت سديقوم الطالدب هبدا ،ومعدايري كدل أداة تقومييدة مندذ بدايدة الفصدل
الدراسي.

العالقة بني التقويم التكويين والتقويم اخلتامي كمكونني للتقويم املستمر:
ميكن وصف عملية التقويم املستمر للطلبة على أهنا مزي من التقويم التكويين الذي يهدف إىل الستفادة من التغذية
الراجعة يف بناء مهارات التعلم وتطوير وحتسني مستويات أداء الطلبة ،ومتكينهم من املعلومات واملعارف واملهارات
الالزمة لتحقيق خمرجات /أهداف تعلم مادة العلوم خالل عملية التدري اليومية ،ومن التقويم اخلتامي للحكم على
مدت التعلم .ويوضآ الشكل اآلتي هذه العالقة:

التقومي املس متر طوال العام
التقومي التكويين ل ألهداف أأو اخملرجات التعلادلرميية
ايس

التقومي اخلتايم ل ألهداف أأو اخملرجات التعلميية املنهتية
التقويم الذاتي(Self- assessment):
مشاركة الطلبة يف حتديد مستويات وحمكدات بغدرض تطبيقهدا علدى أعمداهلم  ،وإصددار أحكدام تتعلدق تددت حتقديقهم

هلذه اوكات واملستويات.

تقويم األقران(peer- assessment) :

قيام ااعة صغرية غري متجانسة مدن املتعلمدني بالتعداون الفعلدي لتقدويم عمدل أجندزه أحدد أعضدا ها أو خمموعدة أخدرت ،
وذلك لتحقيق هددف أو أهدداف مرسدومة يف إطدار اكتسداب معدريف أو اجتمداعي يعدود علديهم ااعدة وأفدرادا بفوا دد
تعليمية متنوعة أفضل مما يعود عليهم من خالل تقويم املعلم هلم.
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ملف أعمال الطالب(Portfolio) :
هو عبارة عن ملف وثا قي يتم فيه حفظ مناذج من األنشطة الصفية وأعمال الطالب املتنوعة ،الديت تقييمهدا مدن قبدل
املعلم واليت تشري إىل مستوت أدا ه وتوضدآ مددت اكتسدابه للمخرجدات أو أهدداف الدتعلم ،وحيفدظ هدذا امللدف يف أي
مكان يف املدرسة مع حتديد ملف واحد لكل طالب يف ايع املواد الدراسية ،ويعت هذا امللف مرجعدا للمعلدم وملددير
املدرسة ولويل األمر ،ولغريهم من املتابعني ملستوت الطالب وبيان مدت تقدم تعلمده ،مدع ضدرورة اطدالع وىل األمدر علدى
هذا امللف مرة واحدة على األقل شهريا.

الفح والتدقيق(Moderation) :
يعرف الفح والتدقيق بأنه عمليدة املتابعدة الديت تدتم للتأكدد مدن التطبيدق السدليم ألدوات التقدويم املسدتمر ،ومصدداقية
الدرجات املعطاة للطلبة يف ضوء املعايري واملواصفات الفنية الواردة يف وثا ق تقويم تعلم الطلبة  ،وينقسم اىل  :الفحد
والتدقيق املستمر  ،والفح والتدقيق النها ي.
الفح والتدقيق
النها ي

املستمر

 الفح والتدقيق املستمر:
هو عملية املتابعة املستمرة خالل العام الدراسي اليت تتم للتأكد من تطبيق املعلمني ألدوات التقويم تطبيقا دقيقدا وثابتدا ،
يضمن املوضوعية واملصداقية يف تقييم أداء ايع الطلبة وفق الضوابط واملواصفات الفنيدة الدواردة يف وثدا ق تقدويم تعلدم
الطلبة يف املواد الدراسية.ينفذ الفح والتدقيق املستمر من قِبل املعلمني داخدل املدرسدة أو املعلدم األول أو املشدرف
أو عضدددددددددو التقدددددددددويم يف املديريدددددددددة التعليميدددددددددة باوافملدددددددددة أو يف املديريدددددددددة العامدددددددددة للتقدددددددددويم الرتبدددددددددوي.
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أهداف الفح والتدقيق املستمر:
يهدف الفح والتدقيق املستمر طوال العام الدراسي للصفوف ( )12 – 1إىل:
 -1التأكد من التطبيق السليم ألدوات التقويم املستمر لضمان الدقة والثبات .
 -2التأكد من فهم املعلمني لعملية التقويم املستمر واّطالعهم على وثا ق التقويم.
 -3تقديم املقرتحات اخلاصة تعاجلة أوجه القصور يف التقويم.
 -4متابعة خطة املعلمفي تقويم تعلم الطلبة .
 -1تطوير املمارسات التى يقوم هبا املعلمون لتقويم أداء الطلبة.
 -1تطوير فهم املعلمني ملعايري التقويم يف أدوات التقويم املختلفة.
 -6التأكد من مصداقية وموضوعية الدرجات املعطاه للطلبة.

الفح والتدقيق النها ي:
يقصد بالفح والتدقيق النها ي عملية املتابعة الديت تدتم يف هنايدة كدل فصدل دراسدي للتأكدد مدن تطبيدق معلمدي الصدف
الثاني عشر أدوات التقويم املستمر بصورة صحيحة وفق املعايري واملواصفات الفنية الواردة يف وثا ق تقدويم تعلدم الطلبدة
يف املواد الدراسية ،وتنفذ من قبل اوافملات التعليمية بإشراف املديرية العامة للتقويم الرتبوي .

أهداف الفح والتدقيق النها ي:
يهدف الفح والتدقيق النها ي إىل :
 -1الطالع على ملفات أعمال الطلبة والتحقق من توافر األدلة على أدوات التقويم املستمر اوددة يف وثيقة تقويم تعلدم
الطلبة يف كل مادة دراسية .
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 -2التحقق من مطابقدة أدوات التقدويم املسدتمر للمواصدفات الفنيدة واملعدايري الدواردة بوثدا ق تقدويم تعلدم الطلبدة لضدمان
املصداقية والعدالة يف تقويم األداء على مستوت ايع طلبة الصف الثاني عشر.
 -3التأكد من دقة رصد املعلم للدرجات وتعديلها إن لزم.
 -4رصد املالحملات الفنية اخلاصة بتطبيق املعلمني ألدوات التقويم املستمر يف الستمارة املخصصة.
 -1رصد جوانب المناء املهين املقرتحة للمعلمني يف خمال التقويم الرتبوي يف اجلزء املخص بالستمارة.
(انملر دليل الفح والتدقيق.

ثانيا :مبادئ عامة يف التقويم املستمر
ينبغي من ايع املعنيني يف احلقل الرتبوي ،أثناء تنفيذهم ومتابعتهم للتقويم املستمر ،مراعاة ما يأتي :
 .1ممارسة عملية التقويم بشكل مستمر أثناء التعلم اليومي ،والعمدل علدى تطدوير مسدار تعلدم الطلبدة بنداء علدى مدا يدتم
اكتشافه من جوانب القوة والضعف لديهم.
 .2ربط عمليات التقويم تخرجات أو أهداف التعلم اخلاصة بكل مادة دراسية.
 .3إتاحة الفرصة للمعلم يف توظيف أدوات التقويم املتنوعة واوددة يف وثيقة تقويم تعلم الطلبة يف كل مادة دراسية تا
يتناسب مع طبيعة كل خمرج من خمرجات التعلم.
 .4مراعاة جوانب التعلم املختلفة لدت الطالب وتنمية فكره الناقد ،وقدراته البتكارية ،ومهاراته اإلبداعية.
 .1الستفادة من اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املختلفة و املتعددة يف عمليات التقويم املختلفة .
 .1تشجيع التقويم الذاتي ،وذلك بإتاحة الفرصة للطالب يف تقويم بعض أعماله بنفسه ،واحلكم على مستوت أدا ده يف
اكتسابه ألهداف وخمرجات الدرس أو وحدة معينة.
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 .6مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة ،مع الهتمام باجمليدين دراسيا  ،وتطوير قددراهتم مدن خدالل أنشدطة تسداعدهم
على اإلجادة و اإلبداع .
 .0تقديم املساعدة املناسبة للطلبة الذين مل حيققدوا مسدتوت اإلجنداز املطلدوب ،ممدن يعدانون مدن صدعوبات يف الدتعلم ،أو
طلبة الرتبية اخلاصة وفق معطيات كل حالة وظروفها.
 .9تقديم التغذية الراجعة الفورية واملستمرة على أعمال الطالب ومشاركاته املتنوعة.
 .11ارتباط التقويم بعملييت التعليم والتعلم.
 .11الهتمام بتطبيق كل من التقويم التكويين (التقويم من أجل التعلم) واخلتامي (تقويم التعلم) بشكل متوازن.
 .12تفعيددل دور األسددرة يف عمليددات التوجيدده واملتابعددة ،وإشددراكها يف تنفيددذ ال د ام اإلثرا يددة والعالجيددة املقرتحددة،
وتزويدها باملخرجات أو األهداف التعلمية املطلوبة ،وتعلومات دقيقة عن مدت تقدم أبنا ها وعن الصعوبات اليت
يواجهوهنا.
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ثالثا :مراحل وخطوات التقويم املستمر :
على املعلم عند قيامه بعملية تقويم تعلم الطلبة أن يتبع اآلتي:
 .1التخطيط للتقدويم:وذلدك أن يكدون علدى درايدة بأهدداف املدادة الدراسدية ألن ذلدك ضدروري للوصدول إىل حتقيدق
التدري والتقويم الفعال.ويرجى من املعلم الرجوع إىل املخرجات/األهداف املوجودة يف املنهاج الدراسي .كما
أن التخطيط ينبغي أن يراعي املعارف واملهارات والقديم والجتاهدات الديت سديتم تغطيتهدا يف املدنه  ،ويف الوقد
نفسه رب عليه مراعاة اخل ات القدمية واحلالية والقدرات وإمكاندات كدل طالدب  .ويعتد التخطديط أمدراا مهمدا
ألنه ميكددّ ن املعلم من:
 إعداد أنشطة مرتبطة بأهدداف الدتعلم ،والبعدد عدن العشدوا ية يف عمليدة تقدويم تعلدم الطلبدة  ،حبيدث تكدون هدذه
األدوات مبنية وفق األوزان النسبية للمخرجات .
 التأكد من إعطاء الطلبة أنشطة تساعد على النمو املعريف واملهاري ومتتداز يف بعدض األحيدان بالتحددي والبتكدار
ول تتصف بالصعوبة البالغة  ،وتكون مناسبة ملستوت الطلبة .
 توفري الفرص لكل طالب وطالبة إلعادة تقوميه (التقويم التكويين) يف املخرج التعلميي الذي مل حيققه.
 استخدام خمموعة متنوعة من أدوات وأساليب التقويم .
 تسليم الطلبة استمارة تُحدد موعدا حمددا لتسليم الطلبة أعماهلم مثل :املشاريع والتقارير وغدري هدا مدن األعمدال
لتقييمها ،ورب التأكد من أن ايع أعمال أدوات التقويم اخلتدامي ( تقدويم املعلدم) النتهداء منهدا قبدل أداء الطلبدة
المتحانات النها ية.
 .2املمارسة الطبيعية الفعالة للتقويم أثناء تنفيذاألنشطة الصفية اليومية :
ينبغدي أن يدتم التقدويم يف الوقد املناسدب أثندداء العمليدة التعليميدة التعلميدة ،علدى أن يضدع املعلددم يف اعتبداره بعددض
العوامل مثل استعداد الطلبة وطبيعة األهداف اليت يتم تقوميها عند حتديد وق التقويم ونوعه .ففي بعض
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احلالت يتم التقويم بشكل ختامي؛ يف هناية موضوع معني أو وحدة دراسية  ،بينما يف حالت أخرت يتم التقويم لدبعض
خمرجات التعلم يف مرحلة متقدمة من العملية التعليمية التعلمية  ،مع األخذ يف العتبار استمرارية عملية التقويم .
 . 3الدقة يف رصد مستويات الطلبة وتسجيلها بطريقة مناسبة ومقنعة:
إن رصد الدرجات وتسجيلها يعت أمراا حيوياا كأساس ملساعدة املعلم على اآلتي:
 حتديد احتياجات الطلبة.
 تزويد الطلبة بتغذية راجعة عن مستوت تقدمهم .
 تزويد أولياء األمور بتقارير تبني إجناز أبنا هم .
 إعطاء مؤشرات وبيانات تفيد يف تقويم فاعلية ال نام التعليمي وأدواته وطرا ق التدري املستخدمة .
وينبغي أن تكون عملية رصد الدرجات وحتديد مستويات اإلجناز سهلة وغري معقددة ،وكدذلك مدن املهدم أن يقدوم
املعلم برصد الدرجات ذات األيفية واليت تعك بوضوح ما حققه الطالب من تعلم وفق معايري واضدحة وحمدددة
لألداء مسبوقة بكم كبري من التدريب وتقديم تغذية راجعدة ألعمدال الطالدب.وحتى تكدون األحكدام حدول مددت
التقدم الذي حيققه الطالب دقيقة وصادقة فإنه من املهم أن تتضمن معلومات اعهدا مدن خدالل األنشدطة اليوميدة
العتيادية ومعلومات من أدوات التقويم.
 . 4إعطاء تغذية راجعة للطالب وأولياء أمورهم واملعلمني اآلخرين من خالل تقارير األداء:
إن مصددطلآ "تقريددر األداء" يتضددمن وضددع مددا قددام الطلبددة بإجنددازه يف احلسددبان  ،وهددذا بشددكل تقليدددي هددو هدددف
التقارير املدرسية ،وبالتايل فهي تشكل أساساا للتحاور بني املدرسة وويل األمر  .ولكن على الرغم من ذلدك فدإن
تقارير األداء ميكن أن توظف بطريقة أمشل من خالل:
 حصول الطلبة على مالحملات شفوية وكتابية حول أعماهلم مما سيسداعدهم علدى تقدويم مدا قداموا بده حتدى يكوندوا
مدركني ملا رب فعله أو حيتاجون إليه بعد ذلك.
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 توفري معلومات واضحة حول اإلجناز السابق لكل طالب ومدت التقدم الدذي حققده متضدمنة نقداط القدوة والضدعف
لكي يستفيد منها املعلمون املعنيدون بتددري الطالدب يف املسدتقبل وذلدك لتحقيدق مبددأ التواصدل والسدتمرارية يف

التعليم والتعلم.

رابعا:تقارير األداء (والتقارير الوصفية):
يتم فيها رصد مستوت أداء التلميذ  ،وذلك على النحو اآلتي:
 -تقرير وصفى أول يف منتصف الفصل الدراسي األول.

 تقرير تستوت أداء الطالب يف هناية الفصل الدراسي األول. -تقرير وصفى ثان يف منتصف الفصل الدراسي الثاني.

 -تقرير ختامي جلميع املواد تستوت أداء الطالب يف هناية العام الدراسي.

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

و مما ينبغي على املعلم النتباه له ما يأتي :

أ  .حيدد إجناز الطالب يف هناية الفصل الدراسي حبساب درجاته يف أدوات التقويم املختلفة .

ب  .تكون النهاية الك ت جلميع املواد الدراسية يف الصفوف (  111 )11-9درجة  ،و النهاية الصغرت  11درجة.

ج .يتم حتديد مستوت الطالب يف املادة على النحو اآلتي:
نطاق الدرجات

احلروف الدالة على مستوت األداء

وصف املستوت

%111 - %91

أ

ممتاز

%09 - %01

ب

جيد جدا

%69 - %11

ج

جيد

%14 - %11

د

مقبول

أقل من %11

هد

حيتاج إىل مساعدة
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 الفصل الثاني 
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أول :إرشادات مهمة للمعلم يف عملية التقويم:
 ارجع إىل مُخرَجات /أهداف التعلم اخلاصة باملادة ،واخرت األدوات املناسبة لتحقيق هذه املخرجات (ميكن
الستعانة باستمارة متابعة األداء).
 اخرت من خالل مادتك مُخرَجا /هدفا واحدا أو أكثر خالل احلصة الدراسية ،واخرت ما يناسب من أدوات
وأنشطة من أجل حتقيق ذلك ،ول تنسى أن تضع مالحملاتك على النشاط ،كتغذية راجعة ،لتوضيآ مدت
تقدم ا ملتعلم يف ذلك املُخرَج ،وميكنك القيام بتعديل طرق تدريسك يف ضوء تلك التغذية الراجعة ،كما ميكنك
وضع اخلطط اليت تراها مناسبة إلخراج املتعلم من الضعف ،ليستمر يف التعلم ويكون على استعداد بشكل
دا م لستقبال تعلم جديد.
 يف شأن وضع الدرجة يف التقويم اخلتامي ميكنك تثبي الدرجة يف سجل املتابعة ،ولكن يف التقويم التكويين فال
ميكنك تثبيتها ،وإمنا إذا وضع الدرجة فيكون ألجل املتابعة والتغذية الراجعة فقط ،وميكن توضيآ ذلك
من خالل املثال اآلتي للصف التاسع:
املخرج

التقويم اخلتامي

التقويم التكويين

أن يطبددق قدانون النسددب الثابتدده

إعطدددددداء أنشددددددطة صددددددفية كتابيددددددة

بعدددد تقوميددده تكوينيدددا يدددتم تقوميددده

يف حل متارين .

املالحملدددة الصدددفية واجبدددات منزليدددة

ختاميدددداا لقيددددداس مددددددت حتقيدددددق

إلعطاء الطالب الفرصة إلكتساب مهدارة
حددل متددارين علددى ق دانون النسددب الثابتدده
بصورة صحيحة ولكتشداف نقداط القدوة
والضعف لديده مدن أجدل تطدوير وحتسدني
أدا ه
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الطالب للمخرج بإعطا ه درجدات
من خالل أداتدي الختبدار القصدري
والواجبددددات املنزليددددة أو األسددددمللة
القصرية.

 وهكذا يستمر املعلم يف متابعة مستوت أداء الطالب يف أهداف التعلم وصول إىل هناية الفصل أو العام لتكتمل
عملية احلصول على الدرجات لكل متعلم وبالتايل التعرف على مستواه ومدت إجنازه.
 إن التقرير الوصفي الذي يُرسل لويل األمر حول مستوت أداء ابنه يبنى على املعلومات املستقاة من نتا التقويم
املستمر بنوعيه التكويين واخلتامي .
 وهكذا يستمر املعلم يف متابعة مستوت أداء الطالب يف أهداف التعلم وصولا إىل هناية الفصل أو العام لتكتمل
عملية احلصول على الدرجات لكل متعلم وبالتايل التعرف على مستواه ومدت إجنازه.

ثانيا:األهداف/املخرجات (اخلاصة والعامة) ومستويات التعلم:
إن عملية التقويم هي يف األساس تراة لألهداف/املخرجات اخلاصة اوددة لتدري كل جزء من أجزاء املقرر
الدراسي ملادة العلوم يف كل صف واليت بدورها ترتجم األهداف العامة لتدري مادة العلوم بصفة عامة خالل
مراحل التعليم.
 1 .2األهداف/املخرجات التعليمية العامة:
كنتيجة لتحقيق أهداف /خمرجات التعلم ملادة العلوم ينبغي على املعلم الرجوع إليها يف منهاج كل صف دراسي من
مواد العلوم.
 2 .2األهداف/املخرجات التعليمية اخلاصة :

إن اهلدف من تعليم وتعلم مادة العلوم يف الصفوف املختلفة هو توفري التطوير املتعاقب للمعرفة والفهم اخلاص باملفاهيم
العلمية وكذلك تطوير كم اا متنوعاا من املهارات واليت متكّن الطلبة من البحث يف خمال البيملة اويطة .فمنه الصف

اخلام مثالً يبنى على أساس إطار املفاهيم اليت تأسس يف الصفوف السابقة  ،فبعض خمالت اوتوت معادة من
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الصف الرابع مثال ،ولكنها بتوسع وأخرت جديدة إضافتها ،يضاف إىل ذلك إن املعرفة والفهم لألفكار العلمية
تكون معززة وموسعة لتتناسب مع النمو املعريف للطلبة وقدراهتم يف املراحل العمرية املختلفة.تعنى أن حمتوت منه
العلوم يف أي صف يرتابط مع األفكار الر يسة ملنه العلوم يف الصفوف السابقة والالحقة للصف املعين .وتشكل
األهداف /املخرجات يف مادة العلوم اوور األساسي للتعليم والتعلم واليت ينبغي على املعلم مراعاهتا عند التخطيط
للتدري وكذلك عند التخطيط للتقويم لتحديد أداة التقويم املناسبة لقياس األداء املناسب من خالل النشاط
املناسب ،وهذه األهداف أو املخرجات ينبغي الرجوع إليها من خالل أدلة املعلم يف الصفوف املختلفة وكذلك من
خالل مصفوفة املدت والتتابع.
 3 .2مستويات التعلم:
عند حتقيق أهداف/خمرجات التعلم سوف يكون الطلبة قادرين على اكتساب مستويات التعلم ،وميكن هلذه
املستويات أن تنملم يف ( )3خمموعات وهي املعرفة والتطبيق والستدلل.
والقدرات ضمن هذه الد ( )3مستويات تتضمن العمليات الضرورية يف تدري مواد العلوم واليت تدرس يف هذه
املرحلة ،وهي يف نف الوق متثل املهارات األساسية املطلوب من الطالب اكتساهبا من خالل دراسة املقرر يف أي
صف وبالتايل تشكل األساس الذي ميكن على ضو ه تقويم أداء الطلبة .والقدرات املتفرعة من هذه املستويات هي
كما يلي:
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أ -املعرفة (:)Retrieving
خمال التقويم

القدرة

تقديم أو حتديد بيانات دقيقة عن احلقا ق العلمية و العالقات والعمليات و

.1التذكر /التعرف

املفاهيم و تعيني خصا
.2التعريف

أو خواص كا نات حية و مواد و عمليات حمددة.

تقديم أو حتديد تعريفات للمصطلحات العلمية ،و التعرف على املفردات العلمية و
الرموز و الختصارات و الوحدات واملوازين يف السياقات املناسبة و استخدامها.

.3الوصف

وصف الكا نات احلية و املواد الفيزيا ية و عمليات العلوم اليت توضآ عمليا
املعرفة باخلواص و البنية و الوظيفة و العالقات.

.4التوضيآ بواسطة األمثلة دعم أو توضيآ البيانات اخلاصة باحلقا ق أو املفاهيم باستخدام األمثلة
املناسبة ،و التعرف على أو تقديم أمثلة حمددة توضآ معرفته باملفاهيم العامة.
.1استخدام األدوات

التعبري عن املعرفة باستخدام أجهزة العلوم و املعدات و األدوات واإلجراءات و

واإلجراءات

أجهزة القياس و املوازين.
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ب -التطبيق (: )Applying
.1املقارنة و املغايرة

حتديد أو وصف أوجه الشبه و الختالف بني خمموعات من الكا نات احلية أو املواد

والتصنيف

أو العمليات ،و متييز أو تصنيف أو تنمليم األشياء املنفردة و املواد و الكا نات احلية و
العمليات اليت تقوم على اخلصا

و اخلواص.

.2استخدام النماذج استخدام التخطيط البياني أو النماذج للتوضيآ عمليا لستيعاب مفهوم علمي ما أو
بنية أو عالقة أو عملية أو نملام بيوجلي أو فيزيا ي أو دورة ( مثل شبكة الغذاء،
الدا رة الكهربا ية ،دورة املاء ،النملام الشمسي ،البنية الذرية).
 .3إراد العالقة

إراد العالقة بني املعرفة تفهوم بيوجلي أو فيزيا ي أساسي و بني ما هو مراقب أو
مستنت من اخلواص أو السلوك أو استخدام األشياء أو الكا نات احلية أو املواد.

.4تفسري املعلومات

تفسري املعلومات النصية أو اجملدولة أو البيانية على ضوء مفهوم أو قاعدة علمية.

.1إراد حل

حتديد أو استخدام عالقة أو معادلة أو صيغة إلراد حل كيفي أو كمي يتعلق
بالتطبيق أو التوضيآ العملي املباشر للمفهوم.

.1الشرح

تقديم أو حتديد شرح ملالحملة أو ظاهرة علمية و التوضيآ العملي لستيعاب مفهوم
علمي أساسي أو قاعدة أو قانون أو نملرية.
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ج -الستدلل (:)Combining
.1حتليل  /حل املشكالت حتليل املشاكل لتحديد العالقات املناسبة و املفاهيم وخطوات حل املشكالت
و تطوير و شرح اسرتاتيجيات حل املشكالت.
.2التكامل  /التوليف

 تقديم حلول للمشاكل اليت حتتاج إىل الهتمام بعدد من العوامل املختلفة أواملفاهيم ذات العالقة .
 و اجلمع و الربط بني املفاهيم اليت تنتمي إىل أقسام خمتلفة من أقسام العلوم -والتوضيآ العملي لستيعاب املفاهيم املتحدة و األفكار من خالل خمالت العلوم

 واملكاملة بني املفاهيم الرياضية أو اإلجراءات عند حل مسا ل العلوم..3الفرضية  /التنبؤ

 دم املعرفة تفاهيم العلوم مع املعلومات املستقاة من التجارب أو املالحملاتلتستخدم يف صياغة أسمللة ميكن اإلجابة عنها عن طريق الستقصاء.
 و صياغة الفرضيات مثل الفرتاضات القابلة لالختبار باستخدام املعرفةاملتوفرة من مالحملة و  /أو حتليل املعلومات العلمية و استيعاب املفاهيم
 و التنبؤ بتأثري التغريات اليت تطرأ على الملروف البيولوجية أو الفيزيا ية علىضوء الدليل و الفهم العلمي
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.4التصميم  /التخطيط

 تصميم أو ختطيط الستقصاءات املناسبة لإلجابة على األسمللة العلمية أواختبار الفرضيات.
 -وصف أو التعرف على خصا

الستقصاءات ذات التصميم اجليد فيما

خيت باملتغريات املراد قياسها و ضبطها.
 و العالقات السببية و التأثريية ،و اختاذ القرار حول القياسات أو اإلجراءاتاليت تتبع يف تنفيذ الستقصاءات.
.1الستنتاج

القدرة على استخالص معلومات منوذجية مرتبطة بالبيانات املتوفرة:
 وصف ما تشري إليه(اجتاهات) البيانات و الستيفاء أو الستقراء من البياناتأو املعلومات املعطاة
 تقديم استنتاجات فعالة اعتمادا على األدلة و استيعاب مفاهيم العلوم الوصول إىل الستنتاج املناسب الذي خياطب األسمللة أو الفرضيات ويوضآعمليا الفهم للسبب و التأثري أو النتيجة

.1التعميم

الوصول إىل استنتاج عام يتعدت ظروف التجربة أو الملروف املعطاة و تطبيق
الستنتاجات على احلالت املستجدة و وضع صيغ تع عن العالقات
الفيزيا ية.
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 -التفكري يف حماسن و مساوئ اختاذ القرار حول العمليات البديلة واملواد و

.6التقييم

املصادر و التفكري يف العوامل العلمية و الجتماعية لتقويم تأثري العلوم و
التقانة على األنملمة البيولوجية و الفيزيا ية.
 تقويم شروح البدا ل واسرتاجتيات حل املشكالت و احللول. تقويم نتا الستقصاء مع وضع قدرة استخالص البيانات يف العتبار مناجل دعم الستنتاجات املتوصل إليها.
استخدام الدليل و الفهم العلمي لت ير الشروح و حلول املشكالت وإقامة

.0الت ير

احلجة لدعم جانب املعقولية يف حلول املشكالت أو الستنتاجات املتوصل
إليها من الستقصاءات أو الشروح العلمية.

ثالثا :الوزن النسيب ألدوات التقويم:
إن استخدام أدوات تقويم متعددة جلمع املعلومات حول املستوت التحصيلي للطلبة يف مواد العلوم؛ كالمتحانات
والختبارات القصرية واألعمال الشفوية و الواجبات املنزلية واألسمللة القصرية واألداء العملي واملشروع يسمآ
باختاذ قرار موضوعي حول إجنازهم.
 إن أدوات التقويم املستخدمة يف تقويم أداء الطلبة يف مادة العلوم يف الصفوف ( )11-9خالل الفصل الدراسي
الواحد ينبغي أن تغطي األوزان التالية:
الصف

امتحان هناية الفصل

أدوات التقويم املستمر

9

41

11

11

11

41

وثيقة التقويم لمادة العلوم للصفوف ()01-9

22



حيث تشرتك هذه األدوات يف تشدكيل الدرجدة النها يدة املعد ة عدن مسدتوت إجنداز الطالدب يف مدادة العلدوم

( 111درجة) موزعة يف الصفوف ( )11-9حسب اجلدول اآلتي:

العرض الشفوي

احلوار الشفوي

الواجبات املنزلية

املشروع

األنشطة العملية

11

1

-

1

11

الختبار العملي

9

1

1

1

11

11

-

-

1

األسمللة القصرية

الصفوف

الختبارات القصرية

األعمال
الشفوية

األداء العملي

1

21

1

11

امتحان
هناية
الفصل
41
11

خمموع الدرجات

أدوات
التقويم

أدوات التقويم املستمر

111
111

رابعا :التخطيط ألدوات التقويم :

ل لتخطيط أيفية كبرية يف التقويم وهو ذو فا دة على الطالب واملعلم ،فالتخطيط ينملم اجلهود ملساعدة الطلبة للتعلم
والرتقاء تستواهم ،كما أن التخطيط املسبق واملدروس يساعد املعلم على الرتقاء املهين بالستفادة من التغذية
الراجعة وتطوير خطته التدريسية وحتقيق املخرجات.
إن التخطيط السليم لتطبيق أدوات التقويم حيتم على املعلم إراد نوع من التوازن بني الوزن النسيب وتوت ووحدات
وفصول املقرر وتنويع أدوات التقويم عند تقويم أداء الطلبة وعلى املعلم وضع املخطط الذي يراه مناسب اا وفق قدرات
طالبه والوزن النسيب الذي تشكله املخرجات/األهداف التعليمية املراد حتقيقها من خالل تدري

كل وحدة

دراسية مع التأكيد على أيفية تنويع أدوات التقويم املختلفة ألن اهلدف من طريقة التقويم هو التأكد من أن كل
هدف/خمرج قد أعطي القدر الكايف من التقويم يف خمتلف مستويات التعلم حتى يكون املعلم على ثقة بأن التقرير
الذي يعده عن إجناز الطالب يتميز بالصدق واملوضوعية.
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وحتى تكون خطة التقويم عملية ودقيقة نقرتح على املعلم النقاط اآلتية:
 -1اإلطالع على الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة ووثيقة تقويم تعلم الطلبة ملواد العلوم واللتان تتضمنان كل ما يتعلق
بالتقويم من اسرتاتيجيات وإرشادات وكيفية تنفيذ أدوات التقويم.
 -2مساعدة املعلم لزمال ه الذين يدّرسون املنه يف املدرسة بالتخطيط لتقويم تعلم الطلبة من خالل خ اته السابقة
يف تدري

املادة وعمل خطة فصلية أو سنوية لتكون ضمن اخلطة السنوية لتوزيع املنه الواردة يف دفاتر

التحضري.
 -3مراعاة الربط املناسب بني املخرجات التعليمية وطرق التدري املناسبة وأدوات التقويم املختارة لقياس اكتساب
الطلبة للقدرات املعتمدة للمادة وفقاا ملستويات التعلم الثالثة.
 -4الرتكيز على مستويات التعلم (املعرفة والتطبيق والستدلل) لتعك النسبة املقررة يف املادة وعدم الهتمام
تستوت دون آخر عند توظيف أدوات التقويم.
 -1يقدم املشرفون الرتبويون واملعلمون األوا ل الدعم الالزم للمعلم لتفعيل خطة التقويم والتأكد من حتديد معايري
واضحة لإلجناز حتى ميكن احلكم على نوعية أداة التقويم مقابل أداء الطالب وفقاا لتوصيف وثيقة التقويم للمادة.
 -1توظيف خطة التقويم يف املواقف التعليمية ومتابعة ورصد إجناز الطلبة من خالل أدوات التقويم املستمر وتوثيق
ذلك.
ليتذكر املعلم أنه عندما يوظف أدوات التقويم أثناء عملية التدري اليومية فإنه ميارس تقويم تكويين مستمر وهذا ل
يعين أن هنتم برصد الدرجات بني فرتة وأخرت ،ولكن املهم هو استمرارية متابعة تقويم كل أداة وتدريب الطلبة عليها،
للوصول إىل قناعة مناسبة حول املستوت احلقيقي للطالب ،ومن ثم رصد الدرجة املناسبة يف ضوء التغذية الراجعة
املستمرة ،فالتقويم والتدري عمليتان متكاملتان.
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خامسا :آلية متابعة و تقويم أداء الطالب :
إن التخطيط للتقويم يف مواد العلوم يعتمد على إراد التوازن املناسب يف عدد مرات تقويم كل أداة مع الوزن النسيب لكل
من مكونات اوتوت ومستويات التعلم ،وهناك عدة خطوات ينبغي على املعلم األخذ هبا ،وهي:
 )1توضيآ متطلبات وثيقة تقويم أداء الطلبة ملادة العلوم لطلبته ،وشرح آلية تقسيم الدرجات لكل أداة من أدوات
التقويم املستخدمة لتقوميهم ،حبيث يكون الطالب على دراية تا هو مطلوب منه يف بداية الفصل الدراسي.
 )2التعرف على مستويات طلبته يف الصف من خالل ملف أعمال الطالب و النتا التحصيلية للعام الدراسي املنصرم
أوالختبار التشخيصي لتحديد املستوت أو من خالل توظيف املالحملة اليومية وتفعيل األنشطة الصفية ،فهذا
يساعد املعلم على التعرف على نقاط القوة والضعف لدت طالبه ،ويتم ذلك يف بداية الفصل الدراسي احلايل
لتحديد مستويات طلبته.
 )3متابعة خمطط التقويم الذي أعده املعلم من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها و
توزيعها على وحدات املنه .
 )4رصد درجات أدوات التقويم املستمر لطلبته باستمرار وعدم النتملار إىل هناية الفصل الدراسي.
 )1إعداد تقارير عن مستوت أداء الطالب مرتني يف الفصل الدراسي الواحد ،األول وصفي يف منتصف الفصل
الدراسي والثاني ختامي عن مستوت األداء يف هناية الفصل الدراسي.
 )1وضع أنشطة عالجية للطلبة الضعاف بالتعاون مع بقية املعلمني وبإشراف من املعلم األول أو املشرف ،ومتابعة
تلك األنشطة بني فرتة وأخرت وذلك طوال الفصل الدراسي.
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واخلطوات التالية توضآ آلية معاجلة الضعف عند الطلبة:
أ -حتديد نقاط الضعف اليت يعاني منها الطلبة بعد تدري مُخرج ما ،فالواجبات أو التفاعل خالل احلصة ميكن أن
يسرتشد هبا املعلم يف التعرف على الضعف .التخطيط إلعطاء الطلبة الذين هم حباجة للمتابعة أنشطة تتناسب
معهم من أجل معاجلة الضعف ،أو اكتساب املخرج الذي مل يستطيعوا اكتسابه خالل احلصة الدراسية.
ب -مراعاة أن تكون املعاجلة خالل احلصة أو احلص الدراسية القادمة.
ج -أثناء وق املعاجلة :يتم التخطيط جلميع الطلبة ليواصلوا تعلمهم ؛ فاجمليدون واملتوسطون يوضعون يف خمموعات
متجانسة وتقدم هلم أنشطة تعزيزية وإثرا ية ،وعلى املعلم أن يتوجه مباشرة إىل طلبته الذين هم حباجة ملتابعة
ويقدم هلم نشاطا يتناسب معهم.
هد  -ينبغي على املعلم تقديم التغذية الراجعة لكل طالب.
و -على املعلم إعطاء هذه اجملموعة واجبات ،ويتابع تصحيآ تلك الواجبات يف اليوم التايل ،ويتابع مدت التحسن
لديهم ،ويتأكد من احتياجهم للمساعدة من عدمه ،وهنا ميكنه الستفادة من تعليم األقران لبعضهم ،بأن يوجه
الطالب إىل زميل له متفوق حتصيليا ،ليوضآ بعض النقاط وبأسلوبه ليساعد زميله.
ز -تا ان املعلم أكثر دراية من غريه بطلبته ،فيمكنه استخدام ما يشاء من طرق ليعاجل طلبته الذين هم حباجة ملتابعة.
ح -على املعلم رصد درجات كل أداة من أدوات التقويم املستمر لكل وحدة بعد النتهاء من تدريسها مباشرة
وعدم تركها لنهاية الفصل الدراسي.
والنماذج اآلتية توضآ املخططات املقرتحة لعملية تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم
وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها على وحدات منه
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مادة العلوم للصفوف التاسع والعاشر.

منوذج مقرتح ملخطط تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها على وحدات منه
مادة العلوم يف الصف التاسع للفصل الدراسي األول
أدوات التقويم املستمر(11درجة)

األوىل
الثانية

الوزن النسيب

الوحدة

عنوان الوحدة

التكاثر

%10

األعمال الشفوية
العرض

الشفوي

املادة التغريات
الكيميا ية

اجملموع

%42
%111

احلوار

الواجبات

الشفوي




األنشطة العملية




األسمللة

القصرية


القصرية

1


1


11

11


1

27

11

الفصل

23



 اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة على أن يتم رصد درجات األداة بشكل مستمر وعدم تركها اىل هناية الفصل الدراسي.
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الختبارات




1

املشروع

األداء العملي

امتحان هناية



16

11

41

 من خالل اجلدول السابق و الذي يوضآ عدد مرات رصد الدرجات ألدوات التقويم املستمر ملادة العلوم للصف التاسع فانه رب مراعاة النقاط التالية:


اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة حبيث تتوزع عدد مرات التقويم على كل وحدات املنه الدراسي.



تشري العالمة( )اىل عدد مرات التقييم لكل طالب.



يقيم الطالب يف أداة العرض الشفوي واملشروع مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.



يقيم الطالب يف بقية أدوات التقويم املستمر مرة واحدة يف الوحدة األوىل ومرة واحدة يف الوحدة الثانية.



يف بعض أدوات التقويم يتم أخذ املتوسط وذلك من خالل اع درجات األداة وتقسيمها على عدد مرات التقويم.
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منوذج مقرتح ملخطط تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها على وحدات منه مادة العلوم يف
الصف العاشر للفصل الدراسي األول.
الوزن

الوحدة

الفصل

األوىل  :استجابة

األول

%92

جسم اإلنسان للبيملة

الثاني

%92

الثانية :املادة

الثالث

%01

والطاقة يف

الرابع

%02

التفاعالت
الكيميا ية

اخلام

خمموع الدرجات

النسيب

أدوات التقويم املستمر(41درجة)

العرض
الشفوي

الواجب املنزيل

األسمللة القصرية

املشروع

الختبار
العملي

الختبارات
القصرية












01
8






01
09

1

1

1

11

1

 اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة على أن يتم رصد درجات األداة بشكل مستمر وعدم تركها اىل هناية الفصل الدراسي.
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الفصل
02

%91

%011

امتحان هناية

29

11

11

 من خالل اجلدول السابق و الذي يوضآ عدد مرات رصد الدرجات ألدوات التقويم املستمر ملادة العلوم للصف العاشرفانه رب مراعاة النقاط التالية:


اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة حبيث تتوزع عدد مرات التقويم على كل وحدات املنه الدراسي.



تشري العالمة( )اىل عدد مرات التقييم لكل طالب.



يقيم الطالب يف أداة العرض الشفوي واملشروع مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.



يقيم الطالب يف بقية أدوات التقويم املستمر مرة واحدة يف الوحدة األوىل ومرة واحدة يف الوحدة الثانية.



يف بعض أدوات التقويم يتم أخذ املتوسط وذلك من خالل اع درجات األداة وتقسيمها على عدد مرات التقويم.
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سادسا :أدوات التقويم يف موادالعلوم (مواصفاهتا العامة والتخطيط هلا) :

 صمم أدوات المتحانات على أساس أهنا أدوات تقويم ختامية تؤدت يف هناية الفصل الدراسي يف الصفوف املعنية.
 صمم بقية أدوات التقويم على أساس أهنا أدوات تقويم مستمرة تؤدت يف أي وق ويف أي حمتوت يقرره املعلم وفق
خمطط التقويم الذي أعده سابقاا وميكن أن يستفاد منها يف خمال التشخي والعالج.
 وميكن أن يستفاد منها يف خمال التشخي والعالج.
وهنا ينبغي تعريف الطلبة منذ بداية العام الدراسي بأدوات التقويم املستمر اليت سوف تستخدم جلمع املعلومات حول
املعارف واملهارات املتوقع منهم اكتساهبا خالل دراستهم للمقرر الدراسي يف كل صف ومعايري التقويم اليت سوف
حتدد درجة إجنازهم للمخرجات/لألهداف التعليمية من خالل كل أداة لتحقيق الغرض اخلتامي أو التكويين البنا ي
للتقويم .و يرتكز التقويم يف مادة العلوم للصف التاسع على األدوات التالية:

أدوات التقويم المستخدمة في الصف التاسع
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و يرتكز التقويم يف مادة العلوم للصف العاشرعلى األدوات التالية:

 )1األعمال الشفوية للصفوف (:)11-9
وهي أحد طرق التفكري اجلماعي واملواجهدة والديت مدن خالهلدا تسداعد علدى تنميدة القددرة التعبرييدة عندد الطالدب إىل
جانب الثقة بالنف وقدرة اإلصغاء واحلوار وإبدداء الدرأي واحدرتام الدرأي اآلخدر  ،و ويدتم تطبيقهدا مدن خدالل مواقدف
تعليمية تعلمية خمتلفة للحصول على استجابات شفهية من الطلبة حول قضية أو موضوع ما ،وعادة ما يتم بني طدرفني أو
أكثر( بني املعلم والطالب أو بني املعلم وخمموعة من الطلبة أو بني الطالب وزميله) ،واليت تتضمن احلوار والعرض الشدفوي
للصف التاسع  ،والعرض الشفوي للصف العاشر فقط.
سيقوم املعلم بتقويم طلبته يف أداة األعمال الشفوية يف كل من احلوار الشدفوي والعدرض الشدفوي .واآلن دعندا نتنداول كدل
منهما على حدة.
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أول :احلوار الشفوي للصف التاسع:

وهي ممارسات تدريسية يومية تتم بدني طدرفني أو أكثدر (إمدا بدني املعلدم والطالدب أو بدني املعلدم وخمموعدة مدن الطلبدة أو بدني

طالب وزميله أو بني طالب وخمموعة من الطلبة) .ويتم تقويم هذه األداة مرتني خالل الفصل الدراسي الواحد وحساب
متوسط الدرجتني ،وتكون درجة احلوار الشفوي من مخ درجات يف كل مرة.

وظا ف احلوار الشفوي متعددة منها:


نستخدم احلوار يف حتديد مدت توافر متطلبات التعلم الالزمة لتعلم موضوع الدرس اجلديد.



توجيه الطلبة إىل استكشاف املعلومات عن طريق الشرح املباشر من قبل املعلم.



تعد إحدت األساليب الر يسية ملعرفة مدت فهم الطلبة ملا تعلموه أثناء الدرس ولتصحيآ األخطاء.



تعد إحدت األساليب اليت يستخدمها املعلم للربط بني نقاط الدرس بعضها البعض .



تسهم أنواع معينة من األسمللة بشكل فعال يف تنمية أنواع التفكري املختلفة لدت الطلبة.



تنمية مهارات املناقشة واحلوار لدت الطلبة .



تشجيع الطلبة على طرح األسمللة بأنفسهم وفيما بينهم وبذلك تنمى لديهم القدرة على التساؤل.

و ينبغي على املعلم القيام تا يأتي:
 إعداد أسمللة حوارية متنوعة من مستويات التعلم املختلفة (معرفة -تطبيق -استدلل)مرتبطة باملخرج التعليمي.
 تكوين أسمللة تتناول أمناط خمتلفة من األسمللة املوضوعية واملقالية اليت حتقق املهارات والقدرات املختلفة بني الطلبة.
 كتابة تلك األسمللة احلوارية يف ورقة لكي تساعده يف الوصول إىل حتقيق ما خطط له من تنفيذ احلصة الدراسية من
أساليب وطرا ق تدريسية وأدوات تقويم تكويين مستمر.
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توجيه تلك األسمللة اليت قام بإعدادها (قبل البدء يف حصته الدراسية لبد من التخطط) جملموعة مدن طلبتده ولدي
الكددل ألنده هنددا ميدارس تقدويم تكدويين مسددتمر مددن خاللدده يستكشددف نقدداط القددوة فيعززهددا ويثريهددا ونقدداط الضددعف
فيعدهلا ويعاجلها.



كتابة مالحملات خمتصرة عن طلبته الذين قام بتحديدهم يف خطته اليومية للحصة الدراسية ،وهذا سيساعده يف
تقييمه النها ي هلؤلء الطلبة فيما بعد ،وكذلك يفيده يف القيام بالتغذية الراجعة لنفسه ولطلبته.



تكرار تلك اخلطوات يف احلص القادمة واستهداف طلبة آخرون مع متابعته للطلبة الذين رصد مالحملته عن
أداؤهم يف أداة األسمللة الشفوية وهكذا....

 التحقق من املستوت املتوقع لطلبته وبعد تدريبهم على املهارات والقدرات اليت تناسبهم  ،وخيطّط يف تقوميه اليومي
باستهداف خمموعة من طلبته لرصد الدرجات.

 تكرار العملية جلميع طلبته ول بد من تقديم التغذية الراجعة هلم  .وهبذا قد قام بتقوميهم يف هذه األداة للمرة األوىل.
 تكرار اخلطوات مرة أخرت لليقيم فيها طالبه للمرة الثانية ليصل بعدها حلكم هنا ي عن أداء الطلبة يف هذه األداة.
ميكن الستفادة عند تقويم الطلبة بالنقاط التالية:
* املشاركة يف املناقشة .
* اإلجابة الشفوية عن األسمللة القصرية اليت يطرحها املعلم أو الزمالء.
* طرح األسمللة يف الصف.
* احلوار مع الزمالء يف اجملموعة أثناء أداء نشاط أو حل أسمللة.
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ثانيا :العرض الشفوي (:)11-9
يعد العرض الشفوي من أشكال التقويم اليت يوظفها املعلم من أجل إكساب الطلبدة مهدارات احلدوار والتعبدري واملواجهدة
وتنمية الشخصية اإلرابية لديهم  .ويتم تقويم املعلم لطلبته يف هذه األداة مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد علدى
أن تكون درجة العرض الشفوي يف الصفوف ( )11-6من مخ درجات .
وإليك بعض النقاط املهمة عليك التقيد هبا لتفعيل هذه األداة بصورة حتقق الغرض الذي وجدت من أجله:
 التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة وذلك من خالل حتديد بعض املواضديع املقرتحدة للطلبدة وإعطداء
الطلبة حرية الختيار ،وحتديد تاريخ تنفيذها تا يتناسب مع سري املنه كما بامللحق رقم (.)1
 تدريب الطلبة على العرض الشفهي قبل تقوميهم وذلك من خالل مناقشة الطلبة يف معايري التقييم .
 أن ل تزيد مدة العرض عن مخ دقا ق.
 أن حيقق موضوع العرض خمرجات تعلم املادة اليت درسها.
 ميكن أن تكون املادة املعروضة مقدمة او متهيد ملوضوع جديد سيشدرحه املعلدم يف حصدته أو مدادة إثرا يدة ملدا سدبق
دراسته.
 إعداد معايري بكيفية منآ الدرجة بصورة عادلة بني الطلبة.
وميكن للم علم الستعانة تعايري لكيفية منآ الدرجة بصورة عادلة بني الطلبة كما هو موضآ أدناه:
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الدرجة

1

معيار الدرجة
 عرض األفكار بطريقة سلسة و متسلسلة
 توظيف وسا ل العرض
 الرد على الستفسارات بدقة
 اإللتزام بالزمن اودد له
 وضوح لغة العرض والصوت

4

حيقق أربعة من املعايري املذكورة أعاله

3

حيقق ثالثة من املعايري املذكورة أعاله

2

حيقق اثنني من املعايري املذكورة أعاله

1

حيقق واحد من املعايري املذكورة أعاله

* مرفق منوذج جلدول املواضيع املقرتحة للعرض الشفوي ومعايري تقييم األداه بامللحق رقم (.)1
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 )2الواجبات املنزلية للصفوف (:)11-9
هي تعيينات من املقرر الدراسي ،حيددها املعلم ويكلف الطالب بأدا ها داخل او خارج املدرسة دون اشدراف املعلدم
 ،وأن يقددوم بتصددحيحها بدقددة ،وتعريددف كددل طالددب بأخطا دده أول بددأول .وتسدداعد هددذه األداة الطالددب علددى تثبي د
املعلومات واحلقا ق ،وتنمية مهاراته الذهنية كالفهم والتفكري وتسداعد املعلدم يف التعدرف علدى مددت التقددم الدذي حيدرزه
طلبته وتقديم التوجيهات املناسبة لكل منهم لتطوير مستواهم التحصيلي.
ولتحقيق املرجو منها على املعلم مراعاة اآلتي:
 ارتباطها تخرجات املنه .
 تقي ايع مستويات التعلم املختلفة (معرفة ،تطبيق ،استدلل)
 تنوعها بني األسمللة املوضوعية واملقالية.
 مراعاهتا للفروق الفردية بني الطلبة واختالفها بني خمموعة من الطلبة وأخرت.
 تعريف الطلبة باملخطط الزمين املقرتح لتقييمهم.
 مناقشة الطلبة فيها وتقديم تغذية راجعة تساعدهم على حتسني وتطوير أداؤهم.
سيقوم املعلم بتقويم طلبته يف هذه األداة مرتني خدالل الفصدل الدراسدي الواحدد علدى أن تكدون درجدة الواجدب املندزيل
الواحدد يف الصدفوف ( ) 11-9مدن مخد درجدات ونأخدذ املتوسددط .وينبغدي علدى املعلدم أن يقدددم هلدم سلسدلة مددن
الواجبات (تقويم تكويين) قبل تطبيقها لرصد الدرجات (تقويم ختامي) .عندما يقرر أن يقديم طلبتده يف هدذه األداة وفقدا
خلطته التدريسية ينبغي عليه أن يعد تكليفا منزليا مراعيا فيه الشرتاطات أعاله .إن اإلعداد اجليد ألسدمللة الواجبدات
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املنزلية من حيدث تنوعهدا يف مسدتويات الدتعلم املختلفدة والصدياغة اجليددة هلدا ثدم مناقشدة طلبتده فيهدا وتقدديم التغذيدة
الراجعة املناسبة تشعر طلبته بأيفية هذه الواجبات والتأثري اجليد هلا يف تطوير حتصيلهم الدراسي.
* مرفق منوذج مقرتح لواجب منزيل للصف العاشر بامللحق رقم (.)2

 )3األسمللة القصرية للصف التاسع:
أداة تقويم تستخدم أثناء احلصة الدراسية للتأكد من اكتساب الطالب للمعلومات واملعارف واملهارات ،وتتكون مدن سدؤال
أو سؤالني  ،وتقي خمرجا تعليمياحمددا ،ويستخدم املعلم الكثري من األسمللة القصرية التكوينية بصورة مستمرة كجدزء مدن
عملية التددري والدذي يكدون فيهدا تعدديل معدارف ومهدارات الطالدب وتعدديل طريقدة تددري املعلدم أحدد أهدداف هدذه
األسمللة القصرية التكوينية بالستفادة من التغذية الراجعدة .وميكدن أن تسدتخدم يف األسدمللة القصدرية األسدمللة املوضدوعية
أواملقالية وعلى املعلم ان خيطط مسبقا للتقويم اخلتامي لألسمللة القصرية اخلتامية (اليت ترصد هلا درجات).
وفيما يلي بعض التوجيهات اهلامة واليت رب مراعاهتاعند تطبيق أداة السؤال القصري:
 يتكون السؤال القصري من سؤال أو سؤالني أو خمموعة مدن املفدردات تدرتاوح بدني ثالثدة اىل مخسدة مفدردات يف موضدوع
واحد فقط حمدد ويتم الجابة عنها كتابيا.
 املدة الزمنية للسؤال القصري ل تتجاوز عشر دقا ق .
 درجة السؤال القصري الواحد ( )1درجات على أن يقيم الطالب يف هذه األداة مرتني خالل الفصل الدراسي الواحد.

 يفضل إعداد أكثر من منوذج للسؤال القصري للصف الواحد.
 يتم العالن للطالب مسبقا عن موعد السؤال القصري.
 مينع اعادة السؤال القصري جلميع طالب الصف ال يف حالت خاصة وتوافقة املعلم األول .
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 يعطى الطالب تغذية راجعة كتابية مباشرة عن أدا ه يف السؤال القصري فور النتهاء من تصحيحه.
 توظيف املخططات والرسومات يف سياق األسمللة القصرية كلما أمكن ذلك.
 وضع منوذج إجابة للسؤال القصري مع معايري التصحيآ.
* مرفق منوذج مقرتح لسؤال قصري للصف التاسع كما بامللحق رقم ()3

 )4الختبارات القصرية للصفوف (:)11-9
هي أداة تقويم يقوم بإعدادها املعلم كي يتم تطبيقها يف هناية جزء من اوتوت املقرر أو موضوع معني أو فصل أو
وحدة دراسية خالل الفصل الدراسي وتتطلب مواصفات خاصة.

وينبغي أن تأخذ يف العتبار الشروط اآلتية:

 حتقق أهداف /خمرجات املنه الدراسي.
 تراعي عناصر التعلم حبيث يضمن املعلم أن الختبارات القصرية غط ما نسبته  %31املعرفة و  %11التطبيق و
 %21الستدلل.
عناصر التعلم

املعرفة

التطبيق

اإلستدلل

السؤال املوضوعي(عدد املفردات)

2

1

1

السؤال املقايل (عدد الدرجات)

1

4

1

نسبة خمرجات التعلم

%31

%11

%21
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 أل تتجاوز املدة الزمنية لالختبار القصري ( 21دقيقة )كحد أقصى للصف التاسع  ،أمدا بالنسدبة للصدف العاشدر
كحد أقصى ( 31دقيقة) وأن تراعي األسمللة املوضوعة الفرتة الزمنية املعدة هلا.

 تكون مصاحبة للممارسات التدريسية اليومية يف احلصة الدراسية هبدف تشجيع الطلبة على استمرارية التعلم.
 يعطى الطالب تغذية راجعة مباشرة عن أدا ه يف الختبار القصري فور النتهاء من تصحيحه.

 لبددد أن يتضددمن كددل اختبددار أسدمللة مددن نددوع املوضددوعي و املقددايل بنسددبة  %41لألسددمللة املوضددوعية و  %11لألسدمللة
املقالية من الدرجة الكلية لالختبار.

 تكون األسمللة املوضوعية يف الختبار القصري من منط (الختيار من متعددد) بينمدا األسدمللة املقاليدة يفضدل أن تكدون
من منط املقايل القصري أو الرتكييب البسيط.

 توظيف املخططات والرسومات يف سياق األسمللة واإلجابات كلما أمكن ذلك.

 ينبغي أن يقوم املعلم بإعداد اختبارات قصرية يف فرتات زمنية خمتلفة خالل الفصل الدراسدي الواحدد ،حييدث يقدوم

باعداد اختبارين قصريين فقط خالل القصل الدراسي الواحد للصفوف ( ،)11-9و خيص لكل اختبار قصدري

()11درجات .

 اللتزام بوضع منوذج إجابة لإلختبار القصري وفق خمطط الشبكة املرفق.

 مينع إعادة الختبار القصري جلميع طالب الصف إل يف حال ت خاصة وتوافقة إدارة املدرسة ومشرف املادة ،وفق
استمارة خاصة مرفقة يف امللحق (.)4

وبعد النتهاء من وضع الختبار القصري ،على املعلم األول أو املشرف مراجعته والتأكدد مدن مددت صدالحيته وبدأن

مفدددردات الختبدددار اسدددتوف نسدددب مسدددتويات الدددتعلم املدددذكورة أعددداله  %31املعرفدددة و  %11والتطبيدددق و %21

الستدلل).

واملخطط اآلتي يوضآ كيفية توزيع الدرجات لالختبار القصري ملادة العلوم للصفوف (:)11-9
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خمطط توزيع درجات (منوذج إجابة) لإلختبار القصري ملواد العلوم للصفوف ()11-9

األسمللة
املقالية

1درجات

السؤال
األول
السؤال
الثاني

املعرفة

 4درجات

التطبيق

(الختيار من متعدد)

السؤال

الستدلل

األسمللة املوضوعية

اإلجابة

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

3

اجملموع ( 11درجات)

1

2

من خالل املخطط أعاله ،نالحظ أن األسمللة تنقسم إىل قسمني:
 أسمللة موضوعية وهلا ( 4درجات) حيث يضع املعلم ()4مفردات ولكل مفردة درجة.
 أسمللة مقالية وهلا(  1درجات) ،وميكن أن يتكون من سؤالني أو ثالثة أسمللة قد تتفرع إىل جز يات.

* مرفق منوذج مقرتح لختبار قصري للصف العاشر يف امللحق رقم (.)1
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املخرج التعليمي

السؤال

اجلز ية

رقم

عنصر التعلم

 )1األداء العملي للصفوف ( : )11-9
يعد األداء العملي مسة من مسات تدري العلوم التطبيقية ،وهي إحدت طرق التعلم النشطة من األنشطة العلمية العملية
والتجارب املخ ية (أنشطة اخل ة املباشرة؛ كما تعرف بعض األحيان) ،حيث يقوم هبا الطالب حت إشراف املعلم
وتوجيهه خالل املمارسات الطبيعية للحصة الدراسية ليتم تطبيقها يف العامل احلقيقي ،ورتا يكون املخت املدرسي
والبيملة املادية اويطة بالطالب أنسب البيملات لتحقيق ذلك .ويؤدت األداء العملي بشكل فردي أو ااعي وتسعى
أنشطة اخل ة املباشرة إىل حتقيق خمموعة من األهداف واملخرجات منها:
 تشجيع وتعزيز طرق التفكري العلمي.
 تطوير مهارات العلم األساسية واملتكاملة.
 تدرب على مهارات حل املشكالت والستقصاء والستكشاف العلمي.
 جعل الملواهر الفيزيا ية والكيميا ية والبيولوجية أكثر من واقعية من خالل اخل ات احلية.
 التحقق من احلقا ق واملبادئ املدروسة.
 تشجيع املالحملة الدقيقة وتسجيل املالحملات حبرص.
 تطوير املهارات اليدوية.
 زيادة التحصيل العلمي والحتفاظ باملادة العلمية ملدة أطول.
 تنمية الجتاهات وامليول العلمية والتأثري اإلرابي يف اجتاهات الطلبة حنو العلوم.
 تعزيز العالقات الجتماعية والعمل التعاوني كما تتيآ فرص التعلم الذاتي.
 اإليفاء تتطلبات الختبارات العملية.
سيقوم املعلم بتقويم طلبته يف أداة األداء العملي بواسطة أداتني يفا األنشطة العملية والختبار العملي .واآلن سنتناول
كل أداه على حدة.
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أول :األنشطة العملية للصف التاسع:
وهي عبارة عن خمموعة من األنشطة العلمية العملية والتجارب املخ ية اجلماعية تنفذ يف املدرسة سواء يف غرفة العلوم
أو املخت أو خارج املدرسة يف رحلة أو زيارة علمية ،وهي احدت طرق التعلم اجلماعي الفاعلة لستقصاء واكتشاف
مبادئ وقوانني العلم ،وتعمل على بث روح األلفة والتعاون بني الطلبة.

وفيما يلي بعض التوجيهات اخلاصة بأداة األنشطة العملية:
 التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة .
 تطبيق األنشطة العلمية يف خمموعات يتم تغيريها بني احلني واآلخر مما يضمن تبادل املعلومات.
 تغيري أدوار الطلبة داخل اجملموعة الواحدة خالل النشاط العملي بني احلني واآلخر.
 إتباع الستقصاءات املفتوحة والعصف الذهين يف تنفيذ األنشطة العلمية ول تتبع طريقة حمددة مألوفة يف حتديد
اهلدف وفرض الفروض وتنفيذ خطوات النشاط وإجراء القياسات وأخذ املالحملات ثم املناقشة والستنتاج،
ألهنا بذلك ستخلو من التفكري وإعمال العقل.
 تدريب الطلبة على التعامل مع األدوات وتداول املواد بطريقة آمنة وصحيحة مع توضيآ األسباب العلمية وراء
ذلك.
 جعل حصة النشاط العملي داخل الصف أو خارجه وداخل املدرسة أو خارجها إلطالق حرية التفكري واإلبداع
وطرح األسمللة واملناقشات العلمية.
 يتم تقويم الطالب يف األنشطة العملية تالحملته ومتابعته أثناء أدا ه للنشاط من خالل الرتكيز على خمموعة من
القدرات (مرفق معايري تقويم األنشطة العملية).
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 تقوم هذه األداة مرتني خالل الفصل الدراسي الواحد؛ ومن األفضل تقويم الطالب يف خمموعيت عمل خمتلفتني.
 يقوم املعلم بإعداد بطاقة مقرتحة لتقييم األنشطة العملية للطالب بناء على النموذج املرفق ،وللمعلم احلرية يف اختيار
معايري تقويم األنشطة العملية لكل قدرة حسب جدول املعايري املرفق.
 يقو م املعلم بتدريب الطلبة على كيفية توظيف بطاقة تقييم األنشطة العملية وذلك من خالل حص

األنشطة

والتجارب العملية.
 إعطاء الطلبة نسخ من معايري تقويم قدرات األنشطة العملية ليكون على إطالع ومستعد ملا يقوم به.
 توظيف البطاقة املرفقة لتقييم أداء الطالب يف األنشطة العملية مرتني حبيث تكون يف كل مرة درجة التقييم يف البطاقة
من ) (11درجات للصف التاسع ،و يف الرصد النها ي حيسب املتوسط يف احلالتني.

* مرفق منوذج مقرتح ملخطط توزيع التجارب العملية يف امللحق ()1

* مرفق منوذج مقرتح لتقييم نشاط عملي للصف التاسع يف امللحق ()6
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معايري تقويم قدرات األنشطة العملية
(معايري تقويم األنشطة العملية)

القدرة

املبادرة
والتخطيط

التنفيذ وتدوين
املالحملات

الدرجة

يكون الطالب قادراا على:

والتفسري

الفريق

ينبغي على املعلم أن يدرب طلبته يف بداية الفصل
الدراسي األول على القدرات والسلوكيات

 يستوعب معنى اهلدف أو السؤال العلمي.

 يتوقع ما حيدث خالل خطوات أو هناية النشاط (التنبؤ).

 يصمم /يركب األدوات املطلوبة لتنفيذ النشاط.

 يتنبأ تا ستؤول إليه نتا التجربة.

 حيضر املواد واألدوات مسبقا لتنفيذ النشاط.

 يقسم أدوار اجملموعة (املبادرة).

وتداول املواد الكيميا ية وتشغيل األجهزة

 يتعامل مع األدوات بطريقة صحيحة وآمنة :تشغيل اللهب -إفراغ املواد

 يقرأ األشكال أو اجلداول أو الرسومات اليت تساعده يف حل مشكلة النشاط.

املختلفة ومراعاة قواعد األمن والسالمة.

الكيميا ية -قياس مستوت السوا ل -قراءة املوازين -تشغيل األجهزة...

2

 يالحظ التغريات اليت حتدث خالل تنفيذ النشاط.

 يراعي احتياطات األمن والسالمة عند التعامل مع األدوات واملواد املخ ية.

 يسجل القراءات اليت حيصل عليها بطريقة علمية صحيحة.

 يتبع خطوات النشاط أو التجربة واحدة تلو األخرت.

 يرسم العالقة بني متغريات النشاط أو التجربة.

 يقي  /يزن القيم املطلوبة يف النشاط.

 يدون املالحملات بأسلوب علمي.

 حيدد صحة توقعاته (تنبؤاته).

-

يكتب الستنتاج أو التعميم بأسلوب علمي.

 يفسر املالحملات اليت سجلها خالل تنفيذ النشاط.

-

يتوصل حلل املشكلة من خالل نتا النشاط أو التجربة.

 يعلل بعض التفسريات يف ضوء النتا (السبب والنتيجة).

-

يتوصل لبعض الستنتاجات والتعميمات.

 يستنت العالقة بني املتغريات.

-

ريب على أسمللة التحليل والتفسري الواردة يف النشاط أو الستكشاف.

3

يطلع الطلبة على أنه سيقوم بتقييمهم بعد ذلك يف
هذه السلوكيات والقدرات.



بعد التدريب والطالع يقوم بالتقييم.



يعطى الطالب الفرصة الكافية لالعتماد على
نفسه مع تقديم بعض اإلرشادات خالل مراحل
تنفيذ النشاط.

3



ينبغي على املعلم أثناء عملية التقييم أن ل خيتار
خمموعة بعينها للتقييم وإمنا خيتار عدد من الطلبة
من عدة خمموعات خمتلفة دون علمهم وبشكل غري

 يناقش زمال ه خالل تنفيذ النشاط.

 يتعاون مع زمال ه بشكل إرابي يف تنفيذ النشاط.

 يتواصل مع زمال ه أثناء تنفيذ النشاط (التصال).

 يقدم بعض املقرتحات والتوصيات.

 يساعد زمال ه يف تنفيذ النشاط (التعاون).

 يتغلب على صعوبات تنفيذ النشاط.
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 ميثل العالقة بني متغريات النشاط أو التجربة بيانيا.

التصال وعمل

اإلرشادات


 حيدد النتا اليت توصل إليها.

التحليل
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معلن.

2

ثانيا :الختبار العملي للصف العاشر:
وهو أداة تسعى إىل قياس حصيلة مهارة األداء العملي املخ ي لدت الطالب وما يقوم به من تفاعل نفسحركي نشط بني
األفكار والتجارب ،حيث يتفاعل التفكري من التخطيط والتعليل والتفسري وحل املشكالت مع األعمال اليدوية
واملشاهدات يف مكان خمهز وهو املخت ويتم تقويم هذه األداة مرة واحدة فقط خالل الفصل الدراسي الواحد.

وفيما يلي بعض التوجيهات اخلاصة بأداة الختبار العملي:
 -1التخطيط لالختبار العملي:
يعد الختبار العملي من أدوات التقويم اليت تتطلب إعداداا مبكراا حتى يتم تنفيذها وتقوميها بصورة علمية ،وألجل ذلك
لبد من األخذ يف العتبار اجلوانب التالية:


حتديد األهداف/املخرجات التعليمية املراد قياسها واليت على أساسها يتم حتديد قدرات الستقصاء العلمي
املتوقع تفعيلها وتقوميها.



حتديد األدوات والوسا ل الالزمة لالختبار العملي ومدت توفرها والبدا ل املقرتحة يف حالة عدم توفرها وذلك
بالتعاون مع فين املخت .



العمل اجلماعي مع معلمي املادة يف إعداد الختبار العملي وحتديد معايري األداء العملي املطلوب واإلجابات
التحريرية الالزم تدوينها والتجهيز له وتطبيقه ورتا تصحيحه.



جتهيز املواد والوسا ل الالزمة للنشاط أو التجربة بطريقة يسهل التعامل هبا.



مراعاة قواعد األمن والسالمة وتوجيه الطلبة إىل األخذ هبا.



حتديد الزمن الالزم ألداء الختبار (اإلجراء وتدوين البيانات والنتا )
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تغيري مواقع األدوات واملواد الالزمة لكل اختبار عملي داخل القاعة أو املخت حتى ل يتم حفظ التجارب من قبل
الطلبة وبالتايل عدم توقع التجربة أو النشاط املراد اختباره.



تدوين خطوات العمل بشكل منملم وحمدد مما يسهل عملية التصحيآ وهذا يتطلب تصميم أوراق إجابة حتدد
املطلوب من الطالب.



تنفيذ التجارب املعدة لالختبار العملي مسبقا والتحقق من نتا جها وتدوين مالحملتها يساعد املعلم يف التأكد منها
وتكون مرجعا له يف التصحيآ.



تنفيذ الختبار العملي للمادة الواحدة جلميع الطلبة يف يوم واحد فقط لضمان املوضوعية.



تعطى التجارب املعدة لالختبار أرقام خيتارها الطلبة عن طريق القرعة ،مما رعل الطالب مستعدا للقيام جبميع
التجارب.



التأكيد على الطلبة بتدوين ما يقوموا به وما يالحملوه فع ًال ولي استدعاء ما حفملوه من معلومات.



الستفادة من املصادر اآلتية يف إعداد الختبار العملي:


الكراس العملي املقرر.



األنشطة اليت يتضمنها الكتاب املدرسي.



األنشطة املقرتحة يف دليل املعلم.



أنشطة وجتارب بديلة مرتبطة باألهداف/باملخرجات التعليمية والتجارب املقررة يف الصف املعين.

* مالحملة :أن ل تكون األسمللة املطروحة نصا من الكراس العملي أو الكتاب ولكن ميكن الستفادة منها.
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 -2توصيف الختبار العملي:
من أجل ضمان موضوعية الختبار؛ يرجى مراعاة مواصفات الختبار العملي وهو كاآلتي:
 تكون ورقة اختباريه واحدة.

 تضم جتربة واحدة ميكن للطالب خالهلا احلصول على النتا مباشرة خالل  21دقيقة.
 ل يتضمن الختبار العملي أي أسمللة نملرية مطلقا.
 ل يقيم النشاط العملي للطالب أثناء أدا ه لالختبار وإمنا يكتفي بتقييمه يف األنشطة العملية.
 تكون درجة الختبار من (  ) 1درجات.

 -3تقويم الختبار العملي:

إن التخطيط واإلعداد اجليدين لالختبار العملي يسهل على املعلم تقوميه بشكل موضوعي ،فهناك عدة جوانب رب
األخذ هبا عند تقويم أداة الختبار العملي من بينها:


تقوم هذه األداة مرة واحدة يف هناية الفصل الدراسي الواحد وبشكل فردي.



متابعة ايع الطلبة أثناء الختبار عن بعد ومراعاة احتياطات األمن والسالمة.



يتم تقييم الطالب يف أداة الختبار العملي وفقا ألدا ه يف الورقة الختبارية.



ينبغي على املعلم إعداد معيار حمدد لتصحيآ الختبار العملي يشمل املعايري والدرجات املوزعة عليها يستخدمه
أثناء تصحيآ إجابات الطالب على أسمللة الختبار وحيتفظ املعلم بنسخة منه ملطابقته مع الختبار.



توزع درجة الختبار على خطوات العمل املخ ي :املبادرة والتخطيط و التنفيذ وتدوين املالحملات والتحليل
والتفسري مع الرتكيز على خمموعة من القدرات (مرفق معايري تقويم الختبار العملي) حيث أن بعض أو كل هذه
القدرات قد تتوافر يف جتربة معينة.
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معايري تقويم الختبار العملي
القدرة
املبادرة
والتخطيط

(معايري تقويم الختبار العملي)

يكون الطالب قادراا على:

الدرجة

-

يضع السؤال أو يكون مشكلة.

-

يضع فرضيات ليتم اختبارها.

-

حيدد اهلدف من التجربة.

-

يصمم إجراءات املالحملة أو القياس.

-

يتوقع النتا .

-

يصمم التجربة.

التنفيذ

 -يتتبع خطوات التجربة.

 -يالحظ التغريات اليت حتدث خالل التجربة.

وتدوين

 -يقي الكميات  /حيسب األوزان/

 -يدون/يسجل املالحملات بأسلوب علمي.

 -رري عمليات حسابية.

 -حيدد النتا اليت توصل إليها.

املالحملات

الصف العاشر

ينبغدي علددى املعلدم عنددد إعددداد

2

3

والنتيجة).

التحليل

 -حيدد العالقات الكمية والكيفية.

 -يع /يكتب الستنتاج/النتيجة بأسلوب علمي.

والتفسري

 -يرتجم النتا إىل رسوم بيانية.

 -يفرض فرضية يف ضوء النتا اليت توصل إليها.

 -حيدد دقة بيانات التجربة.

 -يطبق إجراءات التجربة على مشكلة جديدة أو

 -يقدم استنتاجات أ وتعميمات.

11

* مرفق منوذج لختبار عملي للصف العاشر يف امللحق رقم ()0
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متغري جديد.

اجملموع
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الختبار العملي أن يقي

هذه

القددددرات مدددن خدددالل جتددداوب
الطالب مع الورقة الختبارية.

 يفسر املالحملات اليت سجلها خالل إجراء  -يعلل بعض التفسريات يف ضوء النتا (السببالتجربة.

اإلرشادات

 )1املشروع للصفوف (:)11-9
أداة تقويم تعتمد على العمل اإلجرا ي املهاري والستقصا ي للوصدول إىل نتدا وتفسدريات علميدة خدالل مددة مدن الدزمن
تتناسب مع مستوت الطالب وقدراته  ،وهتدف اىل تدريب الطلبة علدى مهدارات حدل املشدكالت والستقصداء العلمدي
والستكشاف العلمي  ،ومن أنواع املشاريع البحث الجرا ي والنموذج الجرا ي والتجارب العملية.
ويتم تقويم هذه األداة مرة واحدة فقط خالل الفصل الدراسي الواحد.
أول :املشروع للصف التاسع:
التوجيهات اهلامة واليت رب مراعاهتاعند تطبيق أداة املشروع للصف التاسع:


التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة.



حتقيقه ملخرجات منه العلوم للصف املعين .



مراعاة اهلدف من املشروع يف تنمية قدرات التفكري العلمي ومهاراته إىل جانب تنمية العمل اجلماعي والتعاوني.



أن يطلع الطالب على استمارة تقويم املشروع للتعرف على املعايري اخلاصة بتقييم املشروع قبل التنفيذ.



يقوم كل طالب بكتابة تقرير منفصل وبشكل فردي للمشروع وفقا للنموذج الوارد ضمن مالحق الوثيقدة ،علدى أن يدتم
تسليم التقرير للمعلم خالل أسبوع من تاريخ إجراء املشروع العلمي (ويتفق الطلبة يف النتا والبيانات اليت احلصدول
عليها وخيتلفون يف طريقة عرض تلك النتا وطريقة تفسريها وحتليلها يف تقاريرهم).



يبني إجرا ية العمل من خالل اع املعلومات وحتليلها وتفسريها ووضع احللول املناسبة للعالج أو التطوير.



امكانية اجراء املشروع داخل املدرسة حت اشراف املعلم أو خارجها وفق خطة تراعي الوق واجلهد.



أن يستخدم الطالب خامات البيملة البسيطة يف تنفيذ املشروع.
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توجده بعدض مشدداريع الطلبدة إىل دراسدة قضدايا مدن اجملتمدع اولددي والديت تتطلدب تفعيددل خطدوات البحدث امليددداني
اإلجرا ددي مثددل مشدداكل التلددوث ،التشددجري ،الكا نددات احليددة والتددوازن البيملددي ،بعددض األمددراض ،السددلوك الغددذا ي،
واملبادئ الكيميا ية والفيزيا ية واحليوية اليت تقوم عليها بعض الصناعات اولية ،وتوظيف التقاندة عمومداا يف خمدالت
الصناعة والزراعة والطب .



توظيف املعارف واملفاهيم املقررة على الطالدب ضدمن املدنه الدراسدي وحتقدق األهدداف/املخرجات املطلدوب
حتقيقها يف الصف املعين .



تشجيع املشاريع الطلبةية اجلماعية مع وجوب ظهور دور كل طالب فيها حبيث يتناسب عددهم مدع عمدل املشدروع
ول يزيد عن اخلمسة ،أو يتم تنفيذها بشكل فردي.



على املعلم التأكد من استيفاء املشاريع املقدمة للشروط اليت تعك إجرا ية خطوات العمل.



ميكن للمعلم إرجاع املشروع للطالب يف هناية الفصل الدراسي.



عدم قبول املشاريع اجلاهزة .



عدم تكليف الطالب بشراء أدوات أو وسا ل باهضة الثمن أو املسايفة بأي مبلغ مايل.

أنواع املشاريع للصف التاسع:
أ -منوذج إجرا ي :وهو املشروع الذي يتطلب إنتاج منوذج له القابليدة للعمدل امليكدانيكي أو اللكرتوندي يددوياا أو كهربا يداا
(مثل:تصددددميم جهدددداز لتنقيددددة الدددددم (كليددددة صددددناعية ) -عمددددل منددددوذج متحددددرك لرافعددددة كهربا يددددة.).....
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ب -حبث إجرا ي :وهو املشدروع الدذي يعتمدد علدى دراسدة حبثيدة جلمدع البياندات حدول ظداهرة معيندة أو قضدية علميدة
جدلية أو تأكيد نملرية علمية (مثل:ظاهرة تلوث حمددة – انقراض بعض الكا نات احلية  -ظاهرة كونيدة – نملريدات
العالقات العكسية والطردية.)......
ج -جتربة عملية :وهدو املشدروع الدذي ينفدذ مدن خدالل التجريدب العملدي املخد ي أو احلقلدي (مثل:دراسدة العالقدة بدني
متغدريين أو أكثدر مثدل تبخددر املداء وشدكل اإلندداء  ،العوامدل املدؤثرة علددى مندو النباتدات –العوامددل املدؤثرة عدل التفاعددل
الكيميا ي .)....
وميكن للطالب توظيف أكثر من نوع يف تنفيذ مشروعه .كما إن مدن األيفيدة توعيدة الطلبدة باحتياطدات األمدن والسدالمة
وتدريبهم على كيفية التعامدل مدع احلدالت الطار دة وخاصدة أثنداء التجريدب العملدي عندد اسدتخدامهم لدألدوات واملدواد
املختلفة.
ويتم من خالل املشروع قياس القدرات التالية:
 -1املبادرة والتخطيط.
 -2التنفيذ وتدوين املالحملات.
 -3التحليل والتفسري.
 -4التصال وعمل الفريق.
التخطيط للمشروع للصف التاسع:
من املهم أن يتم منذ بداية العام الدراسي هتيملة الطلبة على أداء املشاريع وتشويقهم عليهدا وذلدك بتددريبهم علدى خطدوات
املشروع وآلية تقوميه وعرض األمثلة لبعض املشداريع وتنميدة حدب السدتطالع والكتشداف لدديهم مدن خدالل طدرح أمثلدة
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لكتشدافات العلمدداء والدديت متد عددن طريددق البحددث والتجريدب .ويددتم التخطدديط للمشدروع تشدداركة املعلمددني والطلبددة ،
وميكن للمعلم أن يقدم عناوين مقرتحة لبعض املشاريع ،وقد يرتك للطلبة احلرية يف اختيار موضوع املشروع تا يتناسب مدع
قدراهتم وميوهلم وفق خمرجات/أهداف الدتعلم املطلدوب حتقيقهدا ،ورتدا يتطلدب إشدراك أوليداء األمدور يف هدذا اجلاندب
وتوعيتهم لتحديد جوانب املساعدة الرتبوية اليت ميكن أن يقدموها ألبنا هم لتنفيذ املشاريع حبيث ل تتعدت دعدم الطالدب
ببعض األفكار وتوفري أدوات من خامات البيملة بشكل غري مبالغ فيه ويكدون التنفيدذ علدى الطالب.كمدا ينبغدي للمعلدم أن
يوجه الطلبة إىل املشاريع اليت ت ز املستويات العليا يف التفكري من خالل التعامل مع البياندات (احلصدول عليهدا -توظيفهدا-
حتليلها -تفسريها) وحتديد الستنتاجات والتعميمات اوتملة  ،تعنى أن ل يكون اهلدف من املشروع هو احلصول على
معارف ومفاهيم جامدة.
تقويم املشروع للصف التاسع:
ل بد أن يتم تقويم املشروع بشكل موضوعي مدن خدالل قيداس معدايري القددرات (املبدادرة والتخطديط  -التنفيدذ وتددوين
املالحملات  -التحليل والتفسري  -التصال وعمل الفريق) واليت تعك األداء املتوقع من الطالدب ،كاملعدايري املقرتحدة يف
استمارة معايري تقويم املشاريع على أن يتم تفريغ الدرجات يف استمارة تقويم املشروع كما بامللحق رقم (.)11
عند تقييم املعلم للطالب يف املشروع عليه مراعاة الشروط اآلتية:


اذا كان املشروع ااعي يلزم كل طالب بكتابة تقرير فردي حول املشدروع موظفدا البندود اخلاصدة تهدارات وقددرات
املشروع دون النقل من أعضاء الفريق.



يناقش املعلم مع الطلبة حول ما قاموا به يف تنفيذ املشروع واملالحملات والنتا اليت توصلوا إليها.



أن يطلع الطالب على استمارة تقويم املشروع حتى يكون على بينه باملعايري اليت سيقّيم على أساسها.
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متابعة املعلم ألداء الطالب يف القدرات املختلفة مدن خدالل خطدوات العمدل يف املشدروع تشدكل عدامال مهمدا لتقدديم
التغذية الراجعة اهلادفة  ،واليت من خالهلا يتم توجيه الطالب إىل كيفية أداء العمل ولي خمرد تنفيدذه مدن غدري فهدم،
وهذا يتطلب عدم الرتكيز على النات النها ي فحسب وإمنا نوعية اإلجناز يف كل مرحلة.
إن تسجيل هذه الستمارة ل يعين بالضرورة أن يقوم املعلم برصد إجناز الطالب يف املشروع مدن خدالل أدا ده يف ايدع
القدرات عن طريق التوثيق الكتابي فحسدب بدل مدن املناسدب مناقشدة الطالدب يف خطدوات العمدل ،كمدا إن التقدويم
الشفوي للتقرير قد يعطي يف بعض األحيان صورة واضحة حول مدت اجلهد الذي بذله الطالب لتنفيذ العمدل ومددت
مشاركته يف العمل اجلماعي .ميكن للطالب الستعانة بالستمارة التالية يف كتابة التقرير حول املشروع و يفضدل أن
يعطى الطالب املزيد من الستقاللية يف كتابة التقرير ويف تنمليم عمله على أن يوظف القدرات السابقة يف تقريره .
* مرفق استمارة معايري تقييم املشروع للصف التاسع يف امللحق ()9
* مرفق منوذج لستمارة نقييم الطلبة يف املشاريع يف امللحق (.)11
* مرفق استمارة املشروع للصفوف التاسع يف امللحق (.)11
* مرفق منوذج مقرتح ملشروع يف مادة العلوم للصف التاسع يف امللحق (.)12
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ميكن للطالب يف الصف التاسع الستعانة بالستمارة التالية يف كتابة التقرير حول املشروع

.0

الخطة التي سوف استخدمها لتنفيذ خطوات العمل هي.............-3..............2............0:
أريد أن أكتشف..........................................
أتوقع أن يحدث..........................................
األدوات والمواد التي أحتاجها هي................2...............0 :
مصادر المعلومات التي سأستفيد منها:
أ -بشرية( ...... :مقابلة المختصين).......،
ب -الكترونية(.....:شبكة المعلومات-أشرطة سمعية ومرئية).......،
ج -مطبوعة(......:كتب ،جرائد ،مجالت ،مطويات).....،
د -ميدانية (واقعية)(...:وصف لمشاهدات مباشرة لمكونات البيئة الطبيعية وغير الطبيعية)

.0
.2

خطوات العمل التي قمت بها هي..................3 ................2 ..............0:
مهارة تعامل الطالب مع األدوات والمصادر( :يمكن تقدير ذلك من خالل مالحظة المعلم
للطالب أثناء العمل فيي حالة إذا كان المشروع عبارة عن تجربة عملية)
النتائج التي توصلت إليها.............3..............2...........0 :
أعرض خطوات العمل والنتائج من خالل :
(الصورة –....الجدول - ....الرسم البياني .....أو التخطيطي -.....المجسم أو التصميم-.....
عينات)....

.0
.2
.3
.4
.5
.6

توقعاتي كانت :صحيحة.........خاطئة..........بسبب.............
النتيجة....................................................................................................
التفسير....................................................................................................
االستنتاج.................................................................................................
المعارف والمهارات التي اكتسبتها يمكن أن أجدها أو أوظفها في مجاالت أخرى مثل..........
الصعوبات التي واجهتني في تنفيذ المشروع هي ..............-3.............-2 .............-0

.2
.3
.4
.5

.3
.4

 .0المقترحات والتوصيات ...................-3..................-2................ -0 :
 .2المصادر التي استفدت منها في مشروعي:
بشرية :مثل ................مطبوعة :مثل ..........الكترونية :مثل ..........ميدانية :مثل...........
 .3كان دوري في فريق العمل هو...................
 .4اقترح اآلتي للتغلب على الصعوبات التي واجهتني ...........-3............-2 ............-0 :
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ثانيا :املشروع للصف العاشر:
سيتم اعتماد التجارب العملية اليت تشمل األنشطة العملية والستكشافات الواردة يف كتاب الطالب ويف الكراس العملي
كمشاريع للصف العاشر ويتم تقويم هذه األداة مرة واحدة فقط خالل الفصل الدراسي الواحد.
التوجيهات اهلامة واليت رب مراعاهتاعند تطبيق أداة املشروع للصف العاشر:
 التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة من خالل اعداد خمطدط لتوزيدع املشداريع (األنشدطة العمليدة) علدى
خمموعددات الطلبددة حبيددث ليزيددد عددن ( 1طددالب) حبيددث يددتم اختيارالتجددارب أو الستكشددافات مددن قبددل الطلبددة
وبالتنسيق مع معلم املادة.


أن يطلع الطالب على استمارة تقويم املشروع للتعرف على املعايري اخلاصة بتقييم املشروع قبل التنفيذ.



يقوم املعلم بتدريب الطلبة على مهارة تنفيذ املشاريع (األنشطة العملية)وكتابة التقارير فيها من خدالل النشداط العملدي
األول (استكشدداف أو جتربددة عمليددة ) ،حبيددث يسددتثنى هددذا النشدداط العملددي مددن اخليددارات املتاحددة للطلبددة عنددد
اختيارهم للمشاريع.



يتم إجراء املشروع داخل املدرسة خالل احلص الدراسية وحت اشراف املعلم.



يسمآ للطلبدة باختيدار جتدارب بديلدة كمشدروع سدواء بشدكل فدردي أو اداعي بشدرط حتقيدق املخرجدات التعليميدة
وبالتنسيق مع معلم املادة.



يقوم كل طالب بكتابة تقرير منفصل وبشكل فردي للمشروع وفقا للنمدوذج الدوارد ضدمن مالحدق الوثيقدة ،علدى أن يدتم
تسليم التقرير للمعلم خالل أسبوع من تاريخ إجراء املشروع العلمي (ويتفق الطلبدة يف النتدا والبياندات الديت احلصدول
عليها وخيتلفون يف طريقة عرض تلك النتا وطريقة تفسريها وحتليلها يف تقاريرهم).
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مراعاة اهلدف من املشروع يف تنمية قدرات التفكري العلمي ومهاراته إىل جانب تنمية العمل اجلماعي والتعاوني.



يبني إجرا ية العمل من خالل اع املعلومات وحتليلها وتفسريها ووضع احللول املناسبة للعالج أو التطوير.



توظيف املعارف واملفاهيم املقررة على الطالب وحتقيقه ملخرجات منه العلوم للصف املعين .



متابعة املعلم ألدوار الطلبة أثناء تنفيذ املشروع (النشاط العملي)ومناقشتهم وتقديم التغذية الراجعة هلم.



عدم تكليف الطالب بشراء أدوات أو وسا ل باهضة الثمن أو املسايفة بأي مبلغ مايل.

ويتم من خالل املشروع قياس القدرات التالية:
 -1املبادرة والتخطيط.

 -2التنفيذ وتدوين املالحملات.

 -3التحليل والتفسري.

 -4التصال وعمل الفريق.

التخطيط للمشروع للصف العاشر:

من املهم أن يتم منذ بداية العام الدراسي هتيملة الطلبة على أداء املشاريع وتشويقهم عليهدا وذلدك بتددريبهم علدى خطدوات
املشروع وآلية تقوميه وعرض األمثلة لبعض املشداريع وتنميدة حدب السدتطالع والكتشداف لدديهم مدن خدالل طدرح أمثلدة
لكتشدافات العلمدداء والدديت متد عددن طريددق البحددث والتجريدب .ويددتم التخطدديط للمشدروع تشدداركة املعلمددني والطلبددة ،
وميكددن للمعلددم أن يقدددم عندداوين مقرتحددة لددبعض املشدداريع ،وقددد يددرتك للطلبددة احلريددة يف اختيددار موضددوع املشددروع وفددق
خمرجات/أهداف التعلم املطلوب حتقيقها ،كما ينبغي للمعلدم أن يوجده الطلبدة إىل املشداريع الديت تد ز املسدتويات العليدا يف
التفكددري مددن خددالل التعامددل مددع البيانددات (احلصددول عليهددا -توظيفهددا-حتليلهددا -تفسددريها) وحتديددد السددتنتاجات
والتعميمدددات اوتملدددة  ،تعندددى أن ل يكدددون اهلددددف مدددن املشدددروع هدددو احلصدددول علدددى معدددارف ومفددداهيم جامددددة.
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تقويم املشروع للصف العاشر:
ل بد أن يتم تقويم املشروع بشكل موضوعي مدن خدالل قيداس معدايري القددرات (املبدادرة والتخطديط  -التنفيدذ وتددوين
املالحملات  -التحليل والتفسري  -التصال وعمل الفريق) واليت تعك األداء املتوقع من الطالدب ،كاملعدايري املقرتحدة يف
استمارة معايري تقويم املشاريع.
عند تقييم املعلم للطالب يف اداة املشروع للصف العاشر عليه مراعاة الشروط اآلتية:
يلزم كل طالب بكتابة تقرير فردي حدول املشدروع موظفدا البندود اخلاصدة تهدارات وقددرات املشدروع دون النقدل مدن



أعضاء الفريق.
 يناقش املعلم مع الطلبة حول ما قاموا به يف تنفيذ املشروع واملالحملات والنتا اليت توصلوا إليها.


أن يطلع الطالب على استمارة تقويم املشروع حتى يكون على بينه باملعايري اليت سيقّيم على أساسها.



متابعة املعلم ألداء الطالب يف القدرات املختلفة مدن خدالل خطدوات العمدل يف املشدروع تشدكل عدامال مهمدا لتقدديم

التغذية الراجعة اهلادفة  ،واليت من خالهلا يتم توجيه الطالب إىل كيفية أداء العمدل ولدي خمدرد تنفيدذه مدن غدري فهدم،
وهذا يتطلب عدم الرتكيز على النات النها ي فحسب وإمنا نوعية اإلجناز يف كل مرحلة.
 عند تقييم املعلم للمشروع يف تقرير الطالب يتم العتماد على معايري التقييم اخلاصة باملشروع حبيث يقيم الطالب كما يلي:


املبادرة والتخطيط  :درجة ملعيار واحد على األقل.



التنفيذ وتدوين املالحملات :درجتني ملعيارين على األقل.



التحليل والتفسري :ثالث درجات لثالث معايري على القل.



التصال وعمل الفريق :درجتني ملعيارين على القل.
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 مالحملات املعلم  :يقيم املعلم الطلبة يف ايع املعايري اليت حتتها خط يف جدول املعايري أثناء تنفيذ املشروع مدن خدالل
مالحملته للمجموعة ومناقشته هلم وخيص لذلك درجتان تكتب يف املكان املخص يف تقرير الطالب.
ومن املناسب أن يزود الطالب جبدول معايري تقويم املشروع والذي يتضمن بعدض التعليمدات أو التسداؤلت املسداعدة
له للقيام باملطلوب منه يف كل قدرة عند تنفيذ املشدروع .
* مرفق استمارة تقرير املشروع يف مادة العلوم للصف العاشر يف امللحق ()13
* مرفق منوذج مقرتح ملشروع يف مادة العلوم للصف العاشر يف امللحق ()14
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القدرة
املبادرة

والتخطيط

يكون الطالب قادراا على:

معايري تقويم املشاريع (األنشطة العملية)

 يستوعب معنى اهلدف أو السؤال العلمي.

 يتنبأ تا ستؤول إليه نتا التجربة من خالل اخلطوات املنفذة.

 يصمم /يركب األدوات املطلوبة لتنفيذ النشاط.

 حتديد أدوار الطلبة يف اجملموعة.

 يتعامل مع األدوات بطريقة صحيحة وآمنة :تشغيل اللهب -إفراغ املواد
الكيميا ية -قياس مستوت السوا ل -قراءة املوازين -تشغيل األجهزة...

التنفيذ وتدوين
املالحملات

التحليل

والتفسري

 يراعي احتياطات األمن والسالمة عند التعامل مع األدوات واملواد
املخ ية.



الدرجة
1

اإلرشادات
 ينبغي على املعلم أن يدرب طلبته يف
بداية الفصل الدراسي األول على
القدرات والسلوكيات الصحيحة واآلمنة

يقرأ األشكال أو اجلداول أو الرسومات اليت تساعده يف حل مشكلة النشاط.

 يالحظ التغريات اليت حتدث خالل تنفيذ النشاط.

حول التعامل مع األدوات وتداول املواد

 يسجل القراءات اليت حيصل عليها بطريقة علمية صحيحة.

الكيميا ية وتشغيل األجهزة املختلفة

 يرسم العالقة بني متغريات النشاط أو التجربة.

 يتبع خطوات النشاط أو التجربة واحدة تلو األخرت.

 يدون املالحملات بأسلوب علمي.

 يقي  /يزن القيم املطلوبة يف النشاط.

 حيدد النتا اليت توصل إليها.

 حيدد صحة توقعاته (تنبؤاته).

 -يكتب الستنتاج أو التعميم بأسلوب علمي.

 يفسر املالحملات اليت سجلها خالل تنفيذ النشاط.

 -يتوصل حلل املشكلة من خالل نتا النشاط أو التجربة.

 يعلل بعض التفسريات يف ضوء النتا (السبب والنتيجة).

 -يتوصل لبعض الستنتاجات والتعميمات.

 يستنت العالقة بني املتغريات.

 -ريب على أسمللة التحليل والتفسري الواردة يف النشاط أو الستكشاف.

2

ومراعاة قواعد األمن والسالمة.
 يطلع الطلبة على أنه سيقوم بتقييمهم بعد
ذلك يف هذه السلوكيات والقدرات.
 بعد التدريب والطالع يقوم بالتقييم.
 يعطى الطالب الفرصة الكافية لالعتماد

3

على نفسه مع تقديم بعض اإلرشادات
خالل مراحل تنفيذ النشاط.

 ميثل العالقة بني متغريات النشاط أو التجربة بيانيا.

التصال وعمل

*

الفريق

 يتواصل مع ي زمال ه ويناقشهم خالل تنفيذ النشاط.



يقدم بعض املقرتحات والتوصيات.

 يتعاون مع زمال ه بشكل إرابي يف تنفيذ النشاط.



يتغلب على صعوبات تنفيذ النشاط.

2

مالحملات املعلم:يقيم املعلم ايع املعايري اليت حتتها خط أثناء تنفيذ املشروع من خالل مالحملته للمجموعة ومناقشته هلم وخيص لذلك درجتان تكتب يف املكان املخص يف تقرير الطالب.

* مالحملة هامة :يف حالة نسخ الطالب لبند عرض النتا والبيانات وحتليلها وتفسريهايف التقرير من زمال ه يف اجملموعة فانه ل حيصل على الدرجات الكاملة يف هذه القدرات
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 )6امتحان هناية الفصل الدراسي للصفوف (:)11 - 9
أداة تقويم ختامية يتم إعدادها إما على مستوت املنطقة التعليمية أو على مسدتوت الدوزارة  ،وتتطلدب هدذه المتحاندات
مواصفات تفصيلية يتم بنا ها مركزيا على مستوت الوزارة حبيث تأخدذ يف العتبدار حتديدد خمرجدات أو أهدداف املدنه و
مستويات التعلم مقرونة باألوزان النسبية لكل مستوت و نوع األسمللة وعددها و عدد اجلز يات وعدد املفردات.
* التخطيط إلعداد المتحانات:
وحتى حتقق أداة المتحانات أغراضها التقوميية فإن على معدها أن يراعي النقاط التالية:
 -1ما هي املعلومات املتوفرة يف وثيقة املواصفات حول أداة التقويم اليت يود املعلم إعددادها فعلدى سدبيل املثدال ،مداذا
ذكر عن زمن المتحان ما هي املعلومات املتوفرة عن نطاق العناصر والقدرات اليت ينبغي أن يغطيها المتحدان
ما هي الدرجة النها ية لالمتحان كيف ستوزع الدرجات ع عناصر المتحان كيف ستوزع الدرجات عد
وحدات املنه
 -2أن ل يفقد معد المتحان رؤيته جتاه املرحلة الدراسية اليت يستهدفها المتحان .إننا نتعامدل مدع امتحاندات ملراحدل
عمرية معينة وملستويات متباينة .ينبغدي أن يكدون المتحدان مناسدبا للغدرض الدذي أعدد مدن أجلده .إن المتحدان
لي مصمما للتمييز بني الطلبة من أجل القبول يف مؤسسات التعليم العايل .لقد صمم المتحان حبيث نتعرف على
ما يعرفه الطالب وما ميكنه القيام به يف مادة العلوم وفق قدراته وإمكانياته يف مرحلة مبكرة من تعلمه للعلوم.
 -3عند تأكد املعد من مواصفات المتحان ،فان املرحلة التاليدة هدي البددء يف صدياغة األسدمللة للمجدالت الديت يدود أن تقيسدها هدذه
األسمللة بدقة .هل يود أن يقي املعرفة والفهم أم القدرة على حل املشكالت وما هي القدرات اليت يود قياسها
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 -4أن رمدع املصدادر الدديت حيتاجهدا لتسدداعده يف إعدداد األسدمللة .ويتأكددد أول ان يصدطحب معده وثيقدة املواصددفات.
ستذكره هذه الوثيقة بنوعية السلوك الذي سيحض عليه السدؤال الدذي يقدوم بإعدداده .أن يقدوم ثانيدا جبمدع املصدادر
األخرت الديت ستسداعده يف اسدتنباط األفكدار مثدل الكتدب الدراسدية للطالدب ومنداذج األسدمللة .أن ل يقدوم بنسدخ
األسمللة مباشرة من مصادر أخرت .أن يستخدم أسمللة هذه املصادر للوصول إىل األفكار فقط.
 -1اآلن ميكنه أن يبدأ يف إعداد األسمللة .ويتأكد أهنا سوف تقي فعالً خمرج التعلم املطلوب قياسده وينبغدي أن يكتدب
السؤال بطريقة تبني للطلبة ما ينبغي عليهم فعله بوضوح .كما ينبغي أن تتسم لغة السدؤال بالوضدوح وعددم الغمدوض.
وينبغي أل يصمم السؤال بطريقة تسبب للطالب إرباكا ،كما ينبغي أن يكون السؤال يستحق فعال أن يُسأل.
 -1أن يكون صورة واضحة عن ن وسياق السؤال ،وحياول أن يضع السؤال بطريقة هلا عالقة خب ات ومواقدف احليداة
الواقعية اليت ميكن أن يرجع هلا الطالب .ول حياول اصطناع مواقدف وسدياقات أكادمييدة مفتعلدة وبعيددة عدن إدراك
الطالب ،وحياول أن رعل السؤال مثريا لهتمام الطلبة وحمفزا هلدم .ويتدذكر أن األسدمللة الديت تقددم املثدال اجليدد هلدا
تأثري على الطريقة اليت يتبعها املعلمون يف التدري .
 -6ميكن أن تغين الرسومات عن آلف الكلمات .إن السؤال لي امتحاناا يف القراءة والتفسدري .ويتدذكر معدد المتحدان
أن الطلبة أمامهم وقد حمددد ألدا ده .ويتأكدد مدن أن الرسدومات بسديطة ومباشدرة وواضدحة .وأن يوضدآ أجدزاء
الرسم كلما كان ذلك مناسبا.
 -0كم عدد الدرجات اليت ستخص للسؤال ميكن للمعد أن يقدرر بشدان ذلدك مدن خدالل األخدذ يف العتبدار نوعيدة
األجوبة اليت يتوقدع أن يقددمها الطلبدة .إذا تطلدب السدؤال مدن الطالدب ذكدر نقطتدني أساسديتني ،فدان ذلدك يدرجآ أن
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السؤال يستحق أن ختص له درجتان .على معد السؤال أن يفكر يف إعداد دليل لتصحيآ السدؤال وفدق معدايري حمدددة
لإلجابة املتوقعة من الطلبة وذلك يف نف الوق الذي يقوم فيه بإعداد كل سؤال.
 -9أن يعرض سؤاله على بعض املختصني ،وينملر إن كانوا يوافقون على أن السؤال يتسم باملصداقية من حيدث متطلبدات
املعرفة والفهم .هل يوافقون على تصنيفه للسؤال وأن يعيد صياغة السؤال حسب املالحملات الديت يتلقاهدا مدنهم
بعد التفاق على صحتها.
 -11أن ينملر إىل المتحان بصورة كلية .هل يبدو المتحان بأنه سيشجع الطلبة على التفكري اإلبداعي هل هدو مدن ندوع
المتحانات اليت ستجعل املعلمني يدركون بشدكل جيدد املسدتويات الديت يتوقدع أن حيققهدا الطلبدة يف هدذه املرحلدة مدن
دراستهم للعلوم .إذا مل يكن األمر كذلك ،عليه أن يقوم تراجعة المتحان وحيدد اجملالت اليت ميكن حتسينه فيها.
 -11أن يقوم بإعداد جددول يوضدآ كيدف تتناسدب األسدمللة مدع العناصدر والقددرات .وأن يتأكدد مدن أن المتحدان يلديب
املتطلبات املدذكورة يف وثيقدة املواصدفات ،ويتسدم بالصددق مدن حيدث أنده يقدي مدا وضدع لقياسده ،وبالتدايل عندد
إعداد أي امتحان ينبغي أن إعداد خمططاا واضحاا يبني تفاصيل األسمللة املعدة.
 -12ينبغي أن يرافق إعداد أي امتحان منوذج إجابة حيث يشكل الدليل الذي يف ضو ه تتم عملية التصدحيآ وينبغدي أن يتضدمن
هذا النموذج بيانات واضحة حول ايع اإلجابدات العلميدة الصدحيحة املتوقدع أن ريبهدا الطلبدة لكدل سدؤال/جز ية/مفردة
سواء لألسمللة املوضوعية أو املقالية.باإلضافة إىل ذلك فإن األسمللة املقالية وبالتحديد تلك اليت تتطلب إجابدات مفتوحدة
فإن على معدها أن حيدد معايري اإلجابات املتوقعة واليت على أساسها يتم تقدير الدرجة.

إن النوعية اجليدة لألسمللة وبالتايل المتحانات ل ميكن حتقيقها بني يوم وليلة ،حيث إنك حتصد مدا تزرع.وهندا تكمدن
أيفية العمل اجلماعي للمعلمني يف املدرسدة أو قطداع مدن املددارس أو اوافملدة يف إعدداد أمنداط خمتلفدة مدن األسدمللة يف
العناصر والقدرات املختلفة حيث ميكن من خالل مناقشتها ورتا جتريبها على عينة من الطلبة ثم حتليلها ومناقشدتها
مره أخرت للوصول إىل نوعيات جيدة ميكن بعد ذلك توثيقها عن طريق إنشاء بنوك مصغرة لألسمللة .وميكن أن تغدذت
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هذه البنوك بصفة مستمرة أثناء العام الدراسي وبالتدايل تكدوين قاعددة منتقداة مدن األسدمللة ميكدن اسدتغالهلا ألغدراض
التقويم البنا ي (التكويين) لتشخي املستوت التحصيلي للطلبة وبالتايل حتديد احللول الالزمة لتحسدني عمليدة التعلديم
والتعلم بصفة عامة ،كما ميكن استخدامها ألغراض التقويم اخلتامي هبدف إصدار أحكام حول املستوت التحصديلي
للطلبة من خالل رصد اإلجناز اوقق .وميكن أن يستفاد من ال ام احلاسدوبية يف إنشداء هدذه البندوك وذلدك لتسدهيل
عملية فرز األسمللة والرجوع إليها.

مواصفات الورقة المتحانية ملادة العلوم للصف التاسع:


ورقة امتحانية واحدة



درجة المتحان ( 41درجة)



زمن اإلجابة :ساعة ونصف

 السؤال املوضوعي :يتكون من ( )0مفردات من منط الختيار من متعدد لكل مفردة (درجة واحدة) ولكل مفردة أربع بدا ل.


األسمللة املقالية :تتكون من (سؤالني)  ،عدد درجات كل سؤال ( 12درجة) ،وكل سؤال يتكون من ()4
جز يات من منط املقايل القصري أو املمتد أو الرتكييب.



تتوزع األسمللة ككل يف الورقة المتحانية على عناصر التعلم وفق النسب اآلتية:

عنصر التعلم
النسبة



التطبيق

املعرفة

%11

% 31

الستدلل
% 21

على واضع المتحان إعداد خمطط توزيع درجات الورقة اإلمتحانية ومنوذج الجابة ملواد العلوم
(الشبكة) للتأكد من مطابقتها للمواصفات املوضوعة.
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مواصفات الورقة المتحانية ملادة العلوم للصف العاشر:


ورقة امتحانيه واحدة.



درجة المتحان (  11درجة )



زمن اإلجابة :ساعتان ونصف



السؤال املوضوعي :يتكون من (  )12مفردة من منط الختيار من متعدد لكل مفردة ( درجة واحدة) ولكل
مفردة أربع بدا ل.



األسمللة املقالية  :تتكون من (  )3أسمللة،عدد درجات كل سؤال ( 12درجة) ،وكل سؤال يتكون من ()4
جز يات من منط املقايل القصري أو املمتد أو الرتكييب.



ل يشمل حمتوت الكراس العملي.



تتوزع األسمللة ككل يف الورقة المتحانية على عناصر التعلم وفق النسب اآلتية:



عنصر التعلم

املعرفة

التطبيق

الستدلل

النسبة

% 31

%11

% 21

علددى واض دع المتحددان إعددداد خمطددط توزيددع درجددات الورقددة اإلمتحانيددة ومنددوذج الجابددة ملددواد العلددوم
(الشبكة) للتأكد من مطابقتها للمواصفات املوضوعة.
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سابعا :الستمارات اخلاصة بأدوات ا لتقويم املستمر ومواصفات امتحانات هناية الفصل للصفوف (:)11-9

 -1استمارة متابعة ورصد أداء الطلبة يف أدوات التقويم ملادة العلوم للصف التاسع.

 -2استمارة متابعة ورصد أداء الطلبة يف أدوات التقويم ملادة العلوم للصف العاشر.
 -3مواصفات الورقة المتحانية ملادة العلوم للصف التاسع للفصل الدراسي األول و الثاني.
 -4مواصفات الورقة المتحانية ملادة العلوم للصف العاشر للفصل الدراسي األول و الثاني.
 -1خمطط توزيع درجات الورقة المتحانية ملادة العلوم (الشبكة) للصف التاسع.
 -1خمطط منوذج اإلجابة ملادة العلوم للصف التاسع.
 -6خمطط توزيع درجات الورقة المتحانية ملادة العلوم (الشبكة) للصف العاشر.
 -0خمطط منوذج اإلجابة ملادة العلوم للصف العاشر.
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 -1استمارة متابعة ورصد أداء الطلبة يف أدوات التقويم ملادة العلوم للصف التاسع

المتوسط ()5

المجموع ()01

المتوسط ()5

المتوسط ()5
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المتوسط ()01

9

المجموع

0

()91

5

5

5

5

5

5

5

01 01

01 01

المشروع

الشفوي الشفوي

الشفوي

المجموع

م

اسم
الطالب

الحوار الحوار

المرض

الواجبات
المنزلية

األسئلة القصيرة

االنشطة المملية

االختبارات
القصيرة

امتحان نهاية الفصل

األعمال الشفوية

المجموع الكلي

أدوات اتقويم المستمر

011 21 11 01

 -2استمارة متابعة ورصد أداء الطلبة يف أدوات التقويم ملادة العلوم للصف العاشر

5

0
9
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المتوسط ()01

5

5

5

5

5

5

01

5

01

01

المجموع

المرض
الشفوي

األسئلة القصيرة

21

11

المجموع الكلي

م

اسم
الطالب

الواجبات
المنزلية

المشروع

االختبار
المملي

االختبارات القصيرة

امتحان نهاية الفصل

أدوات اتقويم المستمر

011

 - 3مواصفات الورقة المتحانية للصف التاسع – الدور األول/الدور الثاني
أول :الفصل الدراسي األول:

الوحدة عنوان الوحدة

األوىل
الثانية

الوزن

النسيب

وحدة

٪21

٪01

معرفة تطبيق استدلل
%31

%11

%21

العدد الدرجة

%10

6

12

4

1

1

%42

1

0

4

3

3

%111

12

21

0

0

0

التكاثر
املادة التغريات
الكيميا ية

اجملموع

درجة مستويات التعلم يف كل

األسمللة املوضوعية

األسمللة املقالية

عدد

الدرجات

املفردات

11

خمموع
الدرجات

10

23

14

16

32

41

ثانيا :الفصل الدراسي الثاني:

الوحدة

الثالثة
الرابعة

عنوان الوحدة

الكهرباء

وتطبيقاهتا التقنية
استكشاف
الفضاء

اجملموع

الوزن

النسيب

درجة مستويات التعلم يف كل

األسمللة املوضوعية

األسمللة املقالية

وحدة

٪21

٪01

معرفة تطبيق استدلل
%11 %31

%21

العدد الدرجة

%12

1

11

4

4

4

%40

1

9

4

4

4

%111

12

21

0

0

0
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عدد

املفردات

11

الدرجات

خمموع
الدرجات

16

21

11

19

32

41

 -4مواصفات امتحان هناية العام للصف العاشر– الدور األول/الدور الثاني
أول :الفصل الدراسي األول:
الوحدات

الدراسية

الفصول

الوزن

النسيب

معرفة

%19

4

استجابة جسم

األول

املادة والطاقة يف

الثالث

%14

اخلام

%22

اإلنسان للبيملة
التفاعالت
الكيميا ية

اجملموع

الثاني
الرابع

درجة مستويات التعلم يف كل

%31

%21

1

%21

4

%111

فصل

تطبيق استدلل
%11

%21

6

3

1

2

4

3

6

10

1
31

2

األسمللة املوضوعية
%21

عدد

املفردات

الدرجات
2

2
3

2

2

3

3

3

12

%01

عدد

املفردات

2

2
12

خمموع

الدرجات الدرجات
11

3

2

2

األسمللة املقالية

12

11

11

12

40

11

1

10

11

12

12
0

13

ثانيا :الفصل الدراسي الثاني:
الوحدات

الدراسية

الفصول

انسياب الطاقة يف السادس
األجهزة التقانية

انسياب الطاقة يف
األنملمة الكونية

اجملموع

السابع
الثامن

التاسع

العاشر

الوزن

درجة مستويات التعلم يف كل

النسيب

معرفة

%24

4

%31

فصل

تطبيق استدلل
%11

%21

6

3

األسمللة املوضوعية
عدد

%21

املفردات
3

الدرجات
3

%29

1

9

4

4

4

%11

2

3

1

1

1

3

3

2

1

1

%24

4

%111

10

%13
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0
31

2

3

12

12

71

3
12

األسمللة املقالية
عدد

%01

املفردات

10

خمموع

الدرجات الدرجات
11

14

14

10

1

1

11

14

40

11

6

0

 -1خمطط توزيع درجات الورقة اإلمتحانية ملادة العلوم (الشبكة) للصف التاسع
أول :األسمللة املوضوعية (منط الختيار من متعدد):
عنصر التعلم

الوحدة/الفصل

(وفق حمتوت املقرر)

رقم املفردة

1
..
.

التطبيق

املعرفة

املخرج

الستدلل

التعليمي

الصفحة

0

ثانيا :األسمللة املقالية:
املفردة اجلز ية

1
2

عنصر التعلم

الوحدة/الفصل

(وفق حمتوت املقرر) املعرفة

التطبيق

أ
ب
ج
أ
ب
ج
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املخرج

الستدلل التعليمي

الصفحة

 -1خمطط منوذج اإلجابة ملادة العلوم للصف التاسع:
أول :األسمللة املوضوعية (منط الختيار من متعدد):
أولا  :إجابة األسمللة املوضوعية
البديل الصحيآ

املفردة

املخرج التعليمي

الدرجة

1
..
.
0

0

اجملموع

ثانيا :األسمللة املقالية:

ثانيا :إجابة األسمللة املقالية
املفردة

اجلز ية

1

أ
ب
ج
أ
ب
ج

2
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اإلجابة الصحيحة

الدرجة

املخرج التعليمي

11
11

32

اجملموع
72

 -6خمطط توزيع درجات الورقة اإلمتحانية ملادة العلوم (الشبكة) للصف العاشر
أول :األسمللة املوضوعية (منط الختيار من متعدد):
عنصر التعلم

الوحدة/الفصل

(وفق حمتوت املقرر)

رقم املفردة

1
..
.

التطبيق

املعرفة

املخرج

الستدلل

التعليمي

الصفحة

12
ثانيا :األسمللة املقالية:
املفردة اجلز ية

1
2
3

أ
ب
ج

عنصر التعلم

الوحدة/الفصل

(وفق حمتوت املقرر) املعرفة

التطبيق

أ
ب
ج
أ
ب
ج
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املخرج

الستدلل التعليمي

الصفحة

 -0خمطط منوذج اإلجابة ملادة العلوم للصف العاشر:

أول :األسمللة املوضوعية (منط الختيار من متعدد):
أولا  :إجابة األسمللة املوضوعية

البديل الصحيآ

املفردة

1
..
.

12

املخرج التعليمي

الدرجة

12

اجملموع

ثانيا :األسمللة املقالية:

ثانيا :إجابة األسمللة املقالية
املفردة

1

2
3

اجلز ية
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
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اإلجابة الصحيحة

الدرجة
11

املخرج التعليمي

11
11

40

اجملموع
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الفصل الثالث
(املالحق)
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امللحق ()1
استمارة املواضيع املقرتحة للعرض الشفوي ومعايري تقييم األداة
املواضيع املقرتحة

التاريخ املقرتح

للعرض الشفوي

للعرض
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معايري التقييم
اسم الطالب

عرض األفكار بطريقة توظيف وسا ل
العرض

سلسة و متسلسلة

76

الرد على

الستفسارات بدقة

اإللتزام بالزمن
اودد له

وضوح لغة

العرض والصوت

الدرجة

امللحق ()2

منوذج مقرتح لواجب منزيل للصف العاشر
السم :دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدددددددددددددد موعد التسليم21 / / :
الصف :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

5

أولا :األسمللة املوضوعية :اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدا ل املعطاة (درجتان)

 -1الشكل اآلتي يوضآ مولداا هيدروليكياا .تغريات الطاقة اليت حتدث يف املولد بالرتتيب:
أ

طاقة كهربا ية طاقة حركية

طاقة الوضع

طاقة وضع

طاقة كهربا ية

ب

طاقة حرارية طاقة حركية

د

طاقة حركية

ج

طاقة حركية
طاقة الوضع

طاقة كهربا ية
طاقة كهربا ية

 -2حتتددددوي قطعددددة املددددوز

املوضحة يف الشكل املقابل على ( )95سعرة حرارية (كالوري).

ما مقدار الطاقة احلرارية اليت حتتويها بوحدة اجلول
أ) 22.6

ب) 47.6

ثانياا :األسمللة املقالية :

ج ) 246.9

د) 397.7

(ثالث درجات)

 -3تسخن طالبة كميتني خمتلفتني من الشوكول باستخدام نف املصدر
احلراري كما هو موضآ يف الشكل املقابل.

أ) أي اإلناءين ستسخن الشوكول فيه أولا

 اإلناء (أ).
فسر إجابتكِ.

(درجة واحدة)

 اإلناء (ب)( .اخرت اإلجابة)

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ب) إذا علم أن اإلناء الذي سخن فيه الشوكول أولا وصل إىل درجة حدرارة ( ،)50oCفاحسدب درجدة حرارتده
(درجة واحدة)

بوحدة الكلفن

دددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ج) اشرح كيف تنتقل احلرارة للشوكول وفق اا لنملرية السيال احلراري.

(درجة واحدة)

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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امللحق ()3

منوذج مقرتح لسؤال قصري للصف التاسع

5

السم :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التاريخ :دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الصف :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
قامد طالبددة بدراسددة تددأثري بعددض العوامددل احلفددازة يف تفكيددك مركددب فددوق
أكسيد اهليدروجني (

هو موضآ بالشكل املقابل:

) حيث قام باستخدام أنبوبي اختبار كما

 -1ما املقصود بالعوامل احلفازة

(درجتان)

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 -2يف أي من األنابيب تكون سرعة التفكك أك عند إضافة كمية متساوية من (
األنبوب (أ)

) إىل النبوبتني

األنبوب (ب) (اخرت اإلجابة الصحيحة) (درجة واحدة )

فسراجابتك:
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

(مالحملة :حتى حيصل الطالب على درجة هذا السؤال لبد أن يكون الختيار والتفسري صحيحان ألن اجلز ني مرتبطان ببعضهما
ولحيصل على أي درجة يف حالة جزء من الجابة صحيآ )

 -3ما نوع التغري احلادث يف األنبوبتني (فيزيا ي أم كيميا ي) وملاذا

(درجتان)

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ملحق ()4

استمارة إعادة اختبار قصري
احملافظة التعليمية….………..………………………..……………….. :
اسم املدرسة…….……..……………..……………...…………….. :

الصف…………..………….….………………………………….. :

املادة…………..…..….……………..……………..…………….. :

عدد الطلبة….………..…..……………………………………….. :

معلم املادة….………...…..……….……………………………….. :

تاريخ االختبارالقصري األصلي……………..………..…………………….. :
تاريخ إعادة االختبارالقصري……..……...………….…………………….. :
أسباب إعادة االختبار القصري………..…….….…..……………….…….. :

….…..…………………………………………………….…….
….……..………………………………………………….…….
….…………..…………………………………………….…….
….……………..………………………………………….…….
….……………..………………………………………….…….

اسم مدير املدرسة

اسم املشرف الرتبوي

التوقيع

التوقيع
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ملحق ()5

منوذج مقرتح إلختبار قصري للصف العاشر يف مادة العلوم
اسم الطالب________________________________________ :
الصف _____________ :التاريخ_______________________ :
أوالً :األسئلة الموضوعية 2( :درجات)
ظلل الشكل

بجوار اإلجابة الصحيحة:

 -0الشكل المقابل يمثل آلة االحتراق الداخلي في شوط:
القدرة
السحب
االنفالت
االنضغاط
 -2كم تساوي درجة الحرارة بوحدة الكلفن ( )Kالتي يشير إليها مقياس
الحرارة الموضح في الشكل المقابل؟
253
273
293
303
 -3أي الوحدات اآلتية تكافئ وحدة الجول ()J؟
N/m2

N.m2

N/m

 -4يبذذذذل أحمذذذد شذذذغال مقذذذدار ( )4Jلذذذدفع صذذذندوق مسذذذافة
( )2mكما هو موضح في الشكل المقابل.
إذا بذل أحمد نفس الشغل لتحريك الصذندوق مسذافة ()4m
 ،فما النسبة بين القوة التي يبذلها أحمذد فذي الحالذة األولذى
إلى القوة التي يبذلها في الحالة الثانية ( )؟
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N.m

F1

2m

ثانيًا :األسئلة المقالية:

(  1درجات)

 -0فسر سبب حدوث ظاهرة نسيم البر في الليل.
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 -9الشكل اآلتي يوضح ثالثة كؤوس بها ماء بدرجذة حذرارة الغرفذة ،تذم تسذخينها بحيذك تكتسذب نفذس
الطاقة الحرارية.

حدد الكأس الذي سترتفع درجة حرارته ببطء.
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 -1يبذل رجل شغالً مقدار (  ) 20 Jلتحريك عربة بقوة مقدارها (.)8 N
احسب المسافة التي ستتحركها العربة.
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 -2أربعذذة مذذواد مختلفذذة ( س ،ل ،ع ،ل ) متسذذاوية الكتل ذة وفذذي درجذذة حذذرارة الغرفذذة ،تذذم تسذذخينها
بمصذذدر حذذراري واحذذد خذذالل فتذذرة ةمنيذذة معينذذة ،وسذذجلت درجذذات الحذذرارة النهائيذذة لهذذا فذذي الجذذدول
اآلتي :
المادة

س

درجة الحرارة النهائية ()oC

28

ل
40

ع

ل

32

65

أي المواد السابقة قيمة سعتها الحرارية النوعية أكبر؟ فسر إجابتك.
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

انتهت االسئلة
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منوذج االجابة لإلختبار القصري للصف العاشر يف مادة العلوم
عنصر التعلم

أولا:

1

اإلنضغاط

0

2

293

1



3

N.m

1



( 4درحات)

األسمللة
املقالية

( 1درجات)

1

فذذذذذي الليذذذذذل تذذذذذنخف درجذذذذذة
الحذذذذذذذرارة وبمذذذذذذذا أن السذذذذذذذذعة
الحرارية لليابسة أقذل مذن المذاء
فإن هواء اليابسة يكون أبرد من
هذذواء البحذذر فيهذذب ليحذذل محذذل
هواء البحر.

2

الكأس األول.

2

3

4



1

4

ثانياا:

املعرفة

املوضوعية

التطبيق

األسمللة

الستدلل

السؤال

املفردة

اإلجابة

الدرجة
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069

0-01-4ب

071

4-01-2ط

065

2-01-4و

071

م2-01-00ة

1



068

2



065

2-01-4و

071

م0-01-9ح

11

المجموع ( 01درجات)

070

0-01-4ج

م3-01-01ج

1

المذذذادة س.ألنهذذذا خذذذالل الفتذذذرة
الزمنية المحددة ارتفعذت درجذة
حرارتهذذا بمعذذدل أقذذل عذذن بقيذذة
المذذواد يعنذذي تحتذذاج إلذذى كميذذة
طاقة حرارية عالية لرفع درجة
حرارتها.
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الصفحة

املخرج التعليم



3

1

2

ملحق ()6

خمطط توزيع طالب الصف ( ) حسب التجارب العملية
عناوين التجارب العملية

أمساء الطلبة يف اجملموعة

تاريخ التنفيذ
-1

-2
-3
-4
-1
-1
-1

-2
-3
-4
-1
-1
-1

-2
-3
-4
-1
-1
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ملحق ()7

منوذج مقرتح لتقييم النشاط العملي للصف التاسع

01

اسم الطالب :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الصف :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
اسم التجربة :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التاريخ :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

املبادرة والتخطيط( :درجتان)
اهلدف :دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
األدوات :دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

التنفيذ وتدوين املالحملات( :ثالث درجات)
اذكر بعض الدلة على حدوث التغريات الكيميا ية يف التجربة

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

سجل مالحملتك يف اجلدول التايل:
رقم اخلطوة

نوع التغري

1
2
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التحليل والتفسري( :ثالث درجات)
ما نوع التغري احلاصل يف التجربة

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
وما الدليل على حدوث هذا التغري

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
التصال وعمل الفريق( :درجتان)
وفقا ملعايري تقييم النشاط العملي كماحيددها املعلم .
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ملحق ()8

مجمووووووع الووووودرجات فوووووي االختبوووووار
المملي ترصد من  01ثم تقسوم علو
 9لرصد الدرجة النهائية من 5

منوذج مقرتح لالختبار العملي للصف العاشر

01

فح املواد العضوية يف الطعام

5

اسم الطالب :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الصف :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
اسم التجربة :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التاريخ :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

املشكلة:

تشعر عندما تأكل مادة دهنية دمسة (زيوت أو السمن) حبرقان يف البلعوم وذلك بسبب إفرازات املرارة للعصارة الصفراء.

املبادرة والتخطيط ( :درجتان)
 .1صغ فرضية تصف املشكلة اليت أمامك.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 .2صمم جتربة للتأكد من فرضيتك.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
التنفيذ وتدوين املالحملات( :ثالث درجات)
 .1سجل األدوات اليت حتتاج إليها لتأكد من فرضيتك.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 .2سجل خطوات العمل الذي ستقوم هبا برتتيب.
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
 .3ما املالحملات اليت لحملتها أثناء إجراء التجربة
_____________________________________________________
_____________________________________________________
التحليل والتفسري ( :مخ درجات)
 .1فسر مالحملاتك.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 .2علل ظهور املشكلة يف ضوء النتا اليت توصل إليها.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 .3ما احلل للمشكلة
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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منوذج الجابة لالختبار العملي للصف العاشر
املشكلة:

فح املواد العضوية يف الطعام

تشعر عندما تأكل مادة دهنية دمسة (زيوت أو السمن) حبرقان يف البلعوم وذلك بسبب إفرازات املرارة للعصارة الصفراء.

املبادرة والتخطيط (درجتان):

 .1صغ فرضية تصف املشكلة اليت أمامك.

أن العصارة الصفراء اليت تفرزها املرارة تؤثر على الدهون امللتصقة بالبلعوم واملريء.

(درجة واحدة)

أقوم بتصميم جتربة اهلدف منها معرفة تأثري إفرازات املرارة على الدهون.

(درجة واحدة)

 .2صمم جتربة للتأكد من فرضيتك.

التنفيذ وتدوين املالحملات (ثالث درجات):

 .1سجل األدوات اليت حتتاج إليها للتأكد من فرضيتك:

مرارة حيوان هبا عصارة صفراء – زي – أنبوب اختبار

 .2سجل خطوات العمل الذي ستقوم هبا برتتيب.

(درجة واحدة)

أ) أضع الزي يف أنبوبة الختبار

ب) أضف إليها  1قطرات من العصارة الصفراء من مرارة احليوان.

(درجة واحدة)

تكون مستحلب دهين عند مزج الزي والعصارة.

(درجة واحدة)

 .3ما املالحملات اليت لحملتها أثناء إجراء التجربة
التحليل والتفسري (مخ درجات):

 .1فسر مالحملاتك.

حتتوي العصارة الصفراء على أمالح وعند مزجها بالدهون (زي ) تتحول إىل مستحلب دهين.

 .2علل ظهور املشكلة يف ضوء النتا اليت توصل إليها.

(درجتان)

بقاء الدهون يف القنوات اهلضمية مما يسبب زيادة إفرازات العصارة الصفراء والشعور باحلرقان( .درجة واحدة)

 .3ما احلل للمشكلة

التقليل من أكل املواد الدهنية لتقليل إفرازات العصارة الصفراء ومن ثم يقل الشعور باحلرقان.
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(درجتان)

ملحق ()9

معايري تقييم املشروع للصف التاسع
القدرة
المبادرة والتخطيط
( 5درجات)

معايري قياس القدرة (أن يكون الطالب قادرا على)
 تصميم خطة للعمل. تحديد ما يحتاجه إلنجاة العمل. تحديد ما يريد أن يكتشفه (الغرض  -تحديد مصادر المعلومات .من المشروع).
 -توقع ما يحدث (تنبؤ).

التنفيذ وتدوين
المالحظات
( 5درجات)

 تحديد الخطوات التي نفذ بهاالعمل.
 التعامل مع األدوات والموادوالمصادر.
 -جمع البيانات والمعلومات الالةمة

 تحديد النتائج (المالحظات). عرض خطوات العمل والنتائج فيصورة :جدول –صورة -رسم بياني
أو تخطيطي -مجسم.

التحليل والتفسير
( 5درجات)

 تحديد صحة توقعاته وعرضالنتائج بما يتالءم مع إجراءات
المشروع.
 التوصل للتفسيرات واالستنتاجاتفي ضوء النتائج.
 -تحديد اإلستنتاجات والتعميمات .

 تحديد مجاالت أخرى في الحياةيمكن التطبيق فيها (توظيف النتائج
في مواقف أخرى).
 تحديد الصعوبات التي واجههاالطالب .

االتصال وعمل
الفريق
( 5درجات)

 التوصل للمقترحات والتوصياتالمناسبة للنتائج.
 التواصل مع مصادر المعلوماتالمادية والبشرية.
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 التواصل مع الزمالء أثناء العمل . عرض خالصة المشروع علىةمالئه .
 عرض الحلول المقترحة للصعوبات.91

الدرجة

مالحملات

لكل معيار
درجة واحدة

 يقذذذذدم المعلذذذذم بعذذذذالدعم للطالذب (تذوفير
نماذج مقترحة لبع
المشذذذذذاريع -اقتذذذذذراح
بعذذذذذذذذذذذذذذذذذ األدوات
والمصادر)
 يعطذذذذذذذذذى الطالذذذذذذذذذبالفرصذذذذذذة للتذذذذذذدريب
على التوثيق الكتابي
 مراعذذذذذاة احتياطذذذذذاتاألمن والسالمة.

ملحق ()11

استمارة تقييم الطلبة يف املشروع للصف التاسع
املواضيع املقرتحة
للمشاريع

نوع املشروع
(جتربة /حبث/
منوذج إجرا ي)
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قدرات التقييم
التاريخ املقرتح
للتسليم

املبادرة

اسم الطالب

والتخطيط

(1درجات)

90

التنفيذ وتدوين

التحليل

(1درجات)

(1درجات)

املالحملات

والتفسري

التصال

الدرجة

وعمل الفريق اجملموع4/
(1درجات)

ملحق ()11
استمارة املشروع للطالب للصف التاسع

01

القدرة
 -0الخطة التي سوف استخدمها لتنفيذ خطوات العمل:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 -2أريد أن أكتشف.......................................................................................................

المبادرة والتخطيط

 -3أتوقع أن يحدث.......................................................................................................
-4األدوات والمواد التي أحتاجها هي:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 -5مصادر المعلومات التي سأستفيد منها:
أ -بشرية( ................................................... :مقابلة المختصين)..........،
ب -الكترونية(..............................................:شبكة المعلومات-أشرطة سمعية ومرئية).......،
ح -مطبوعة(................................................:كتب ،جرائد ،مجالت ،مطويات).....،
د -ميدانية (واقعية)(................:وصف لمشاهدات مباشرة لمكونات البيئة الطبيعية وغير الطبيعية)
 -0خطوات العمل التي قمت بها هي.....................3 .....................2 ...................0:

التنفيذ وتدوين المالحظات

 -2مهارة تعامل الطالب مع األدوات والمصادر( :يمكن تقدير ذلك من خالل مالحظة المعلم للطالب أثناء
العمل)
 -3النتائج التي توصلت إليها.........................................................................................:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 -4أعرض خطوات العمل والنتائج من خالل :
(الصورة – ....الجدول -.....الرسم البياني .....أو التخطيطي -.....المجسم أو التصميم-.....عينات)....
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 -0توقعاتي كانت :صحيحة............خاطئة.............بسبب....................................................
...........................................................................................................................
 -2النتيجة...........................................................بسبب............................................

التحليل والتفسير

..........................................................................................................................
.وهذا يعني (التعميم/االستنتاج)......................................................................................:
............................................................................................................................
 -3المعارف والمهارات التي اكتسبتها يمكن أن أجدها أو أوظفها في مجاالت أخرى مثل..................
............................................................................................................................
-4الصعوبات التي واجهتني في تنفيذ المشروع هي..............................................................:
..............................................................................................................................

 -0المقترحات والتوصيات ......................................................................................... :
.............................................................................................................................

االتصال وعمل الفريق

 -2المصادر التي استفدت منها في مشروعي:
بشرية :مثل ...............مطبوعة :مثل ..............الكترونية :مثل ..............ميدانية :مثل...............
 -3كان دوري في فريق العمل هو....................................................................................
 -4اقترح اآلتي للتغلب على الصعوبات التي واجهتني :
..........................................................................................................................-0
..........................................................................................................................-2
..........................................................................................................................-3
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ملحق ()12

منوذج مقرتح ملشروع يف مادة العلوم للصف التاسع
"ترشيد استهالك الكهرباء"

01

المبادرة والتخطيط
مقدمة المشروع:
نستخدم في حياتنا الكثير من األجهزة التي تعتمد في عملها على تحذول الطاقذة الكهربائيذة إلذى شذكل
آخر من الطاقة ،إال أن إنتاج الكهرباء وتوةيعها يكون دائما باه التكذاليف  ،لذذا ال بذد مذن ترشذيد
استهالكها والتقليل من فاتورة الدفع الشهري دون التغيير في حياتنا وحياة أفراد عائلتنا.
طلب منك مملم الملوم أن تقوم بممل دراسة عن بمض األجهزة التي تستخدمها في البيت وتكلفتهوا
وكيفية تجنب استخدامها في أوقات ليس الستخدامها ضرورة.
 -0الخطة التي سوف استخدمها لتنفيذ خطوات العمل:
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 -2أريد أن أكتشف..............................................................................................
 -3أتوقع أن.......................................................................................................
-4األدوات والمواد التي أحتاجها هي:
................................................................................................................... ...
.......................................................................................................... ............
 -5مصادر المعلومات التي سأستفيد منها:
......................................................................................................................
........................................................................................................... ...........
......................................................................................................... .............
التنفيذ وتدوين المالحظات:
 -0خطذذوات العمذذل التذذي قمذذت بهذذا هذذي.....................3 .....................2 ...................0:
وثيقة التقويم لمادة العلوم للصفوف ()01-9

94

 -2مهارة تعامل الطالب مع األدوات والمصادر( :يمكن تقدير ذلك من خالل مالحظة المعلذم للطالذب
أثناء العمل)
 -3النتائج التي توصلت إليها......................................................................................:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 -4عرض خطوات العمل والنتائج :
.............................................................................................. ........................
........................................................................................ ..............................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
التحليل والتفسير:
 -0توقعاتي كانت................................:بسبب........................................................
......................................................................................................................
 -2النتيجة التي توصلت اليها..................................................................................
بسذذذذبب...............................................................................................................
......................................................................................................................
االستنتاج..........................................................................................................:
......................................................................................................................
 -3المعارف والمهارات التي اكتسبتها يمكن أن أجدها أو أوظفها في مجاالت أخرى مثل:
......................................................................................................................
-4الصعوبات التي واجهتني في تنفيذ المشروع هي......................................................:
......................................................................................................................
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االتصال وعمل الفريق:
 -0المقترحات والتوصيات :
ضع بع

المقترحات التي تساعد في التقليل من فاتورة استهالك الكهرباء الشهرية

......................................................................................................................
................................................................................................................. .....
......................................................................................................................
 -2المصادر التي استفدت منها في مشروعي:
بشرية :مثل ...........مطبوعة :مثل ..........الكترونية :مثل .............ميدانية :مثل.............
 -3كان دوري في فريق العمل هو...........................................................................
 -4اقترح اآلتي للتغلب على الصعوبات التي واجهتني :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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ملحق ()31

استمارة تقرير املشروع للصف العاشر

01

عنوان التجربة__________________ :
اسم الطالب________________________________________ :
الصف _____________ :التاريخ_______________________ :
 المبادرة والتخطيط (درجة واحدة):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 التنفيذ وتدوين المالحظات (درجتان):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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 التحليل والتفسير ( 1درجات):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 االتصال وعمل الفريق (درجتان):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

مالحظات المملم( :درجتان)
درجذذة تقذذديرالمعلم ألداء الطالذذب مذذن خذذالل مالحظتذذه أثنذذاء تنفيذذذ المشذذروع وفقذذا
للبنود والمعايير المحددة في جدول معايير تقييم المشروع.
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ملحق ()34

منوذج مقرتح لتقييم املشروع للصف العاشر

01

اسم الطالب ________________________ :الصف________________________ :
اسم التجربة ________________________ :التاريخ__________________ :
املبادرة والتخطيط( :درجة واحدة)

0

الهدف من التجربة:

(جتربة قاس كالصخر لني كالطني) :تأثري محض اهليدروكلوريك على خمموعة من العملام
النتائج المتوقعة من هذ التجربة:

وأتوقع بعد ثالثة أيام من التجربة أن تقل صالبة العملام وتزداد ليونة
( مالحملة :يقوم املعلم بتقييم الطالب يف هذا املشروع يف قدرة املبادرة والتخطيط من خالل معيار كتابة اهلدف أو النتا املتوقعة)

التنفيذ وتدوين املالحملات( :درجتان)

2

قمت باجراء التجربة من خالل اتباع الخطوات الواردة بالكراس العملي وقد حصلت على النتائج التالية( :درجتان)

من خالل تتبع التجربة خالل ثالثة أيام احلصول على النتا التالية:
مصدر العملم

اخلاصية قبل وضع العملم يف احلمض
الصالبة

الكتلة

احلجم

اخلاصية بعد وضع العملم يف احلمض
الكثافة

عملم دجاج
عملم خروف
عملم مسك
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الصالبة

الكتلة

احلجم

الكثافة

(مالحملة :قد ختتلف طريقة عرض النتا من طالب آلخر)
التحليل والتفسري:

(ثالث درجات)

3

من خالل تتبع التجربة لحمل عدد من التغريات حدث للعملام بعد ثالثة أيام وهي:
 -1أصبح العملام لينة وذلك لهنا فقدت المالح املعدنية اليت تكوهنا وتعطيها الصالبة (.درجة)

 -2عملم البقر ذو كثافة أك ألن فيه كمية أك من امالح الكالسيوم والفوسفور وعملم السمك ألني العملام اليت اختيارها
وذلك لن كمية امالح الكالسيوم والفوسفور فيها اقل( .درجة)
 -3الرتتيب من القسى اىل اللني :عملم البقر ،عملم الدجاج ،عملم السمك (.درجة)
التصال وعمل الفريق( :درجتان)
 -من الصعوبات اليت واجتين عند اجراء التجربة (:حسب رأي الطالب) (درجة)
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 من املقرتحات( :درجة) -2احضار انواع أكثر من العملام لدراسة تأثرها حبمض اهليدروكلوريكمالحظات المملم( :درجتان)
درجذذة تقذذديرالمعلم ألداء الطالذذب مذذن خذذالل مالحظتذذه أثنذذاء تنفيذذذ المشذذروع وفقذذا
للبنود والمعايير المحددة في جدول معايير تقييم المشروع.

حبمده تعاىل
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