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 األولىالمادة 

 ت إجرائية:تعريفا

 لكل مصطلح من المصطلحات اآلتـية أينما ورد في هذه الالئحة المعنى المبين قرينه.

 وزارة التربية والتعليم.هي :  الوزارة .1

 جميع مراحل التعليم )ابتدائي، متوسط، ثانوي( وما في مستواها.هو التعليم العام:  .2

وما يف مستواها من املعاهد سواء أكان الطالب: املتعلم أو املتعلمة بإحدى مراحل التعليم العام  .4

منتظمًا أم منتسبًا باإلضافة إىل الدارسني والدارسات يف املدارس الليلية ومراكز حمو األمية 

 وتعليم الكبار واملعاهد الثانوية املهنية التابعة للوزارة.

 عاهد.املعلم أو املعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما يف مستواها من املهو املعلم:  .3

 املقرر الذي تشتمل عليه اخلطة الدراسية يف صف دراسي معني مثل: هي املادة الدراسية:  .1

 إخل .، والرياضيات...العلومالقرآن الكريم، و

معايري اإلتقان: هي عبارات عامة تصف ما جيب أن يصل إليه املتعلم من معارف ومهارات وقيم  .6

 يت يتعلم بها الطالب.وتصف الكيفية ال معيًنانتيجة دراسته حمتوى 

نواتج التعلم: هي عبارات مكتوبة تصف املعارف واملهارات واخلصائص الشخصية املتوقع من  .7

 املتعلم أن يعرفها أو يفهمها أو يكون قادرًا على القيام بها كنتيجة لعملية التعلم.

لتعلم مثل: داخل املدرسة للتعامل مع مشكالت اعالجية فصول أو برامج هي الربامج املساندة:  .8

 ،االضطرابات السلوكية أو االنفعالية صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكالم،

 .يف أساسيات املواد الدراسية ومهاراتها التأخر الدراسي ،الضعف التعلم، بطء 

 التقويم: هو عملية تربوية مستمرة تهدف إىل إصدار حكم على التحصيل الدراسي للطالب. .9
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سائل مجع املعلومات عن أداء الطالب، مثل: االختبارات الكتابية وهي أدوات التقويم:  .51

 ...... إخل والشفهية، والعملية، والواجبات املنزلية، ومالحظات املعلمني

األداء كميًا مستوى حمكات التقويم: هي أدلة أو قواعد أو أبعاد تستخدم  للحكم على  .55

 وكيفيًا.

شاملة يستخدم فيها املعلم أساليب متنوعة من التقويم  التقويم املستمر: هو عبارة عن عملية تقويم .51

وهي عملية مستمرة تتم بالتزامن مع عملية التدريس، و تهدف إىل  ،من اختبارات وغريها..

حتسني العملية التعليمية من خالل التغذية الراجعة، وكذلك إىل إصدار أحكام على مدى 

 تعليمية املرسومة.التقدم احملقق من قبل الطالب باجتاه األهداف ال

التقويم البنائي )التقويم التكويين(: هو عبارة عن جمموعة من األنشطة واإلجراءات الصفية اليت  .54

يستخدم بها املعلم أساليب التقويم املختلفة واليت تزوده بتصور واضح عن نقاط القوة والضعف يف 

 اف املرسومة.بهدف حتسني عملية التعلم وتطويرها يف ضوء األهد الطالبمستويات 

التقويم اخلتامي )التقويم النهائي(: هو اإلجراءات واألنشطة التقوميية اليت تتم يف نهاية العملية  .53

ومدى التقدم احملرز يف حتقيق  الطالبالتعليمية وتهدف إىل إصدار أحكام عن مستويات 

 األهداف التعليمية.

ا مقارنة أداء الطالب يف االختبار االختبارات حمكية املرجع: هي نوع من االختبارات يتم فيه .51

 مبحك خارجي حمدد مسبقًا دون النظر إىل مستوى أقرانه.

االختبارات اليت تستخدم للمقارنة بني أداء الطالب مبتوسط أداء هي : املرجع االختبارات معيارية .56

 صفه.
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لثاني لفصلني الدراسيني األول وال السنة جمموع درجات أعمال يه: للمادة الدرجة النهائية .57

 ودرجات اختبار نهاية كل منهما.

 511الدرجة املوزونة: هي الدرجة الناجتة عن عملية ضرب الدرجة الكلية لكل مادة دراسية ) .58

 درجة( بعدد احلصص الدراسية للمادة حسب ما هو حمدد باخلطة الدراسية لكل صف دراسي.

ليت حيصل عليها الطالب يف نهاية النسبة املئوية الرتاكمية العامة: هي النسبة املئوية العامة ا .59

ثانوي  ثم الثانوي والصف الثالث الاملرحلة الثانوية بعد مجع النسبة املئوية العامة للصف الثاني 

 قسمتها على اثنني.  

الطالب أن جمموعة من األنشطة والتمارين واألعمال اليت تربز ما استطاع هي  املهمات األدائية:  .11

 .يؤديه من مهام تعليمية
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 ثانيةاللمادة ا

 أهــداف الالئحــــة:
يف مراحل التعليم العام مبا حيقق كفاءة عالية   الطالبوضع قواعد وتنظيمات تقويم أداء  .5

 للنظام التعليمي ويقلل اهلدر الرتبوي.

 

أسس تقويم أداء طلبة التعليم العام وحتصيلهم الدراسي، وضبط ممارساته من الناحية  وضع .1

 ئية.العلمية واإلجرا

 

تقويم تعّلم طلبة التعليم العام مبنهجية علمية تبّين مدى تقّدمه حنو حتقيق خمرجات التعّلم  .4

 احملددة له يف كل صف ومرحلة تعليمية.

 

 وحتصيلهم الدراسي يف مراحل التعليم العام. الطالبتطوير ممارسات تقويم أداء  .3
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 ثالثةالالمادة 

 معايير عامة في تقويم الطالب

 :المعيار األول
 .ق عمليات تقويم الطالب أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةيتحق

 المعيار الثاني:  
   .والمعنيين الطالبإعداد خطط التقويم وإجراءات تنفيذها، وجعلها في متناول 

 المعيار الثالث: 
ألفراد المسموح لهم بذلك معع الحفعاع علعى وبياناته لكل من الطالب وا الوصول إلى نتائج التقويم  سهولة

 السرية والخصوصية.

 المعيار الرابع:
في أساليب التقويم، وأدواته، وعروف تطبيقه، والقعرارات المترتبعة  الطالبفرص متكافئة لجميع  توافر

 على نتائجه.

  المعيار الخامس:  
اإلنسعا  بمععا يكفعل احتععرام إنسععانية تقععويم الطالعب مععع القعوانين والمبععادة األساسععية للععدل وحقععو   توافعق

 الطالب وحفظ حقوقه.

 المعيار السادس: 
علعى  الطعالبالتقويم من أجل التعلم هو األسلوب المتبع في ممارسعات التقعويم الصعفي، وتععجيع  اعتماد

 ممارسة التقويم الذاتي.

 المعيار السابع: 
 اصل والتعلم مدى الحياة.لتنمية المهارات العقلية العليا ومهارات التو توعيف التقويم

 المعيار الثامن: 
المعلومات التي ُجمعت من أجل تقويم الطالب شاملة وكافيعة لججابعة ععن كافعة تسعالتت التقعويم  شمولية

 المتعلقة بأداء الطالب وحاجاته والقرارات المترتبة عليها.

 المعيار التاسع: 
اإلفادة من و ه عالية على إجراء عملياتال تهوكفاء تهقدر وعملية التقويم المعلم المباشر ل تمكن وكفاية أداء

 نتائجه. 

 المعيار العاشر:  
 . الطالبللحكم على أداء المعلم لمحكات التي يعتمد عليها ل د الوزارةيتحد

 المعيار الحادي عشر: 
حي تقارير التقويم واضحة ودقيقة ومعبعرة بلةعة مفهومعة ععن مسعتوى الطالعب الدراسعي، مبعرزة نعوا دقة

 لحاجات التي ينبةي إعطالها مزيداً من اتهتمام.االقوة ومحددة 



 
 

 

7 
 

التقععويم يليععات مناسععبة لمتابعععة مععا بعععد نتععائج التقععويم مععن قبععل  احتععواء عمليععاتالمعيااار الثاااني عشاار: 

 . وأولياء األمور الطالبون وأعضاء المدرسة يالمعلم

 المعيار الثالث عشر: 
بمععا يحقععق التخطععيط للتقععويم وتنفيععذه بفاعليععة  الطععالبلكافيععة لتقععويم الوقععت الععالزم والتجهيععزات ا مناسععبة

 وإبالغ نتائجه في الوقت المناسب.

  المعيار الرابع عشر: 
 .ق بيانات الطالب بعكل منتظم، وتحفظ في مكا  يمنيتوث  

 المعيار الخامس عشر:  
 اف التقويم بفعالية.الطالب بمنهجية دقيقة لضما  تحقيق أهد عن تجمعتحليل المعلومات التي 

 المعيار السادس عشر: 
تحديععد المتةيععرات الصععفية والعخصععية التععي قععد تععطثر فععي أداء الطالععب وأخععذها بعععين اتعتبععار لضععما  

 .الطالبالحصول على تفسير صاد  ألداء 

 المعيار السابع عشر: 
التعلم  وتعوفير بيانعات تنوع أساليب التقويم وأدواته لضما  قياس أنواع ومستويات متعددة من مخرجات 

 .الطالبمتسقة عن أداء 

 المعيار الثامن عشر:

 فحص إجراءات التقويم دوريا باستخدام هذه المعايير وغيرها من المعايير المكافئة.
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 رابعةالالمادة 

 سس تنظيميةأ  

 ا.يشمل هذا التنظيم مراحل التعليم العام )االبتدائية واملتوسطة والثانوية( وما يف مستواه (5

تطبــق هــذه الالئحــة علــى مــواد اخلطــة الدراســية مجيعهــا باســتثناء املــواد الــيت تــرى الــوزارة ضــرورة    (1

 إجياد تنظيم خاص لتقوميها.

إىل فصـــلني يـــوزع بينهمـــا مقـــرر املـــادة  يف املـــرحلتني االبتدائيـــة واملتوســـطة ينقســـم العـــام الدراســـي  (4

 الدراسية ويراعى يف ذلك ما يأتي:

 ث احملتوى والوقت بني ما يعرض يف مقرر املادة يف كل فصل دراسي.] أ [ املوازنة من حي

مـن وقـت لتعلمهـا، وأن جيـري      عـايري ]ب[ توزيع مقرر املـادة يف املرحلـة االبتدائيـة وفًقـا ملـا تتطلبـه امل      

 التقويم على مدى العام الدراسي.

ل مقــرر بعــو املــواد ( مــن هــذه املــادة وبقــرار مــن الــوزارة جيــوز دراســة كامــ  4اســتثناًء مــن الفقــرة ) (3

 واحد. دراسيالدراسية خالل فصل 

دراسـيني   إىل فصـلني  (الفصـلي النظـام  و نظـام املقـررات  ) الثانوية ةينقسم العام الدراسي يف املرحل (1

 .مستقلني
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 الخامسةلمادة ا

 التقويم في المرحلة االبتدائية 

على أن  مدًا على أساليب تقويم متنوعةيكون تقويم أداء الطالب يف هذه املرحلة مستمرًا ومعت .5

 .دائيةاألت امهامل و ، ختباراتالايكون من ضمنها 

 تبنى أدوات التقويم وتصحح وفقًا ألسس التقويم حمكي املرجع. .1

 تستخدم أدوات تقويم متنوعة تناسب طبيعة األهداف أو خمرجات التعلم.   .4

ملــبين علــى اســرتاتيجيات التقــويم مــن توظــف نتــائج التقــويم بفاعليــة ألغــراض التقــويم البنــائي ا .3

 أجل التعلم وألغراض التقويم النهائي املستند على شواهد تتسم خبصائص الصدق واملوثوقية.  

مسـتويات   ةوفقًا ملستويات األداء اليت تتضمن ثالثيف كل معيار من أي مادة م أداء الطالب قّوُي .1

 لعدم اإلتقان.     واحد لإلتقان ومستوى

 فصليًا موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي.    مرتني ترصد نتائج الطالب .6

 مسـتويات اإلتقـان  مـادة علـى أحـد    كـل  % ( من معايري 71) أتقنُينقل الطالب للصف التالي إذا  .7

 الثالثة، على أن تكون مجيع معايري احلد األدنى من ضمنها.

العـــام  مـــن بدايـــة الطـــالبتقـــويم  مســـتوىمبتابعـــة تقـــوم  نـــة التوجيـــه واإلرشـــاد يف املدرســـة  .8

   .إىل نهايته الدراسي

  وولـي أمـر الطالـب بنسـ  مـن تقـارير التقـويم          الطالبـي إدارة املدرسـة واملرشـد    يزود معلم املادة .9

 .بصفة دورية مرئياتهو،تتضمن تقديرات كمية وكيفية 
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 سةداسالالمادة 

 والثانويةالمتوسطة  تينالتقويم في المرحل    
 يكو  التقويم متنوعاً بنائياً، وختامياً.  .1

يستخدم المعلم في التقويم البنعائي أدوات تقعويم متنوععة أثنعاء تدريسعه  ويوععف نتائجهعا   .2

 بصورة بنائية من أجل تحسين تعلم طالبه.

يسععتخدم المعلععم فععي التقععويم الختععامي أدوات تقععويم متنوعععة فععي رصععد أعمععال الفصععل   .3

 الدراسي للطالب. 

 المعلم أدوات التقويم من أجل جمع شواهد على تعلم الطالب مثل: ينوع   .4

 .ج ــ واجبات منزلية          اختبارات قصيرة. - أ

       .هـ ــ مهمات أدائية    .د ــ  بحوث        معروعات تعليمية. - ب

للمرحلععة الثانويععة فععي الفصععل الدراسععي وفععي تخصععص مئععة درجععة لكععل مععادة دراسععية  .5

 على الفصلين. العام الدراسي موزعة بالتساوي يف المتوسطةالمرحلة 

 )النظام السعنوي(ةوالمرحلعة الثانويعفعي المرحلعة المتوسعطة يُقّوم التحصيل الدراسي للطالب   .6

 عن طريق: 

أعمال الفصل  و وتعمل أعمال الفصل الدراسي األول أعمال السنة في المادة، - أ

 الدراسي الثاني.  

 الدراسي األول، واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.اختبار نهاية الفصل ب ــ        

)نظععام المقععررات والنظععام  الثانويععةيُقععّوم التحصععيل الدراسععي للطالععب فععي المرحلععة      .7

 عن طريق:  الفصلي(

 أعمععال الفصععل عععمل أعمععال يفععي المععادة، والمسععتوى أعمععال الفصععل  أعمععال أ ـععـ           

 .للفترتينالدراسي المستوى 

 الدراسي.الفصل  المستوى نهاية  ــ اختبارب            

دراسي شاماًل لنواتج التعلم يف املادة الدراسية،  / مستوىيكون اختبار نهاية كل فصل   .8

 ومبنيًا على األسس العلمية يف تصميم االختبارات.



 
 

 

11 

 

 

 املادة السابعة

  والثانوية المتوسطة تينالنجـاح في المرحل

 غرى في المادة الدراسية وفق ضوابط ومعايير تتعلق بنتائج التقويم.تحدد الوزارة النهاية الص

 أوالً: المرحلة المتوسطة

ناجحـاً في المادة الدراسـية إذا حصل على النهاية الصةرى فيها شريطة  يعد الطالـب .1

وللوزارة صالحية  % من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني22حصوله على نسبة 

 تقتضيه المصلحة.تعديل النسبة حسب ما 

يعد الطالب ناجحاً من صفه إذا حـصـل على النـهـايـة الـصـةـرى عـلـى األقـل في   .2

 جـمـيـع الـمـواد الدراســية.

 الثانوية: المرحلة ثانياً 

 :أ ( نظام المقررات

 .يعد الطالـب ناجحـاً في المادة الدراسـية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها 

 :النظام الفصلي ب(

ي عااد الطالااب ناجحاااً فااي المااادة الدراسااية: إذا حصاال علااى درجااة النهايااة الصااغرى  .1

% علاى األلال مان درجاة االرت اار النهاائي 02للمادة، شريطة حصوله علاى نسا ة 

 تقتضيه المصلحة. وللوزارة صالحية تعديل النس ة حسب ما ،للمادة

النهاياة الصاغرى يعد الطالب ناجحاً فاي المساتوى الدراساي: إذا حصال علاى درجاة  .0

% مان درجاة 02على األلل في جميع المواد الدراسية شريطة حصوله على نسا ة 

   االرت ار النهائي لكل مادة دراسية.



 
 

 

12 

 

 املادة الثامنة

 ارت ار الدور الثاني        

 
 :المرحلة المتوسطة

  :عقد اختبار الدور الثاني للطالب في المواد التي لم ينجح فيها وفقاً لما يأتييُ 

عقد له اتختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين تتكو  الدرجة النهائية للطالب الذي يُ  .1

من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجته في أعمال ذلك الفصل وجميع درجاته في 

 الفصل اآلخر.

ة شريط هاعد الطالـب ناجحـاً في المادة الدراسـية إذا حصل على النهاية الصةرى فييُ  .2

 .% من درجة اتختبار22حصوله على نسبة 

  من صفه إذا حـصـل على النـهـايـة الـصـةـرى عـلـى األقـل في جـمـيـع يُعد الطالـب ناجحـاً  .3

 .ختبارت% من درجة ا22شريطة حصوله على نسبة  الـمـواد الدراســية

ل فيه على نسبة يشمل اختبار الطالب يف الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي مل حيص .3

 % من النهاية الصغرى للمادة.11

ختصص الختبار الدور الثاني يف مقرر الفصل الدراسي الواحد الدرجة نفسها املقررة الختبار  .1

 نهاية الفصل.

 

 النظام الفصلي للتعليم الثانوي:

 .املواد اليت مل ينجح فيها الطالبيف يطبق اختبار الطالب الدور الثاني لكل مستوى دراسي 
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 تاسعةاملادة ال
 

  في المرحلة المتوسطة واإلعادةالرسوب      

، حبيث ال تتجاوز مدة  املتوسطة ةعيد الطالب الصف الذي مل ينجح فيه يف صفوف املرحلُي .5

 للجنة التوجيه واإلرشادبقائه السن املسموح بها نظامًا لتلك املرحلة، واستثناًء من ذلك جيوز 

إلدارة الرتبية و ه يف حدود سنة واحدة بناء على انتظامه وسلوكه يف املدرسةمد سنوات دراست

 . دراسية أخرىمد سنوات دراسته سنة والتعليم 

 املرحلة يف صفه يف استمراره عدم املادة هذه من( 5) الفقرة مبوجب تقرر الذي للطالب حيق .1

 .مباشرة التالية ةالسن يف طفق فيها رسب اليت املواد يف منتسبًا لالختبار التقدم املتوسطة

 طلبه. يتضمن وضعه الدراسي، وكشفًا بدرجاته عند منح الطالب تقريرًاُي .4

حيق للطالب عند الرسوب طلب التحقق من درجاته اليت حصل عليها ومراجعة اختباره يف ضوء .   4    

 تضعها الوزارة. شروط وضوابط
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 عاشرةاملادة ال

 االنـتـســــاب  

 نظام االنتساب الكلي على مجيع أنواع التعليم اليت تسمح لوائحها باالنتساب. طبقُي .5

 ال ينطبق نظام االنتساب على صفوف املرحلة االبتدائية. .1

 جيوز التقدم لالختبار يف صفوف املرحلتني املتوسطة، والثانوية، عن طريق االنتساب. .4

% من الدرجة  11ي يف كل فصل دراس للمرحلة املتوسطة خصص الختبار كل مادةُي .3

الكربى، وتتحدد الدرجة النهائية جبمع درجيت نهاية الفصلني، وخيصص كامل الدرجة 

 الكربى إذا كان االختبار يف كامل املقرر.

 ينجح الطالب املنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية. .1

 مل حيصل على نهايتها حيق للطالب املنتسب التقدم الختبار الدور الثاني يف املواد اليت .6

( من املادة الثامنة مع مراعاة توزيع الدرجة مبا يتفق  1و  5) اتالصغرى ويعامل وفقًا للفقر

 ووضع االنتساب.

االنتظام باملرحلة الدراسية اليت يرغب املتوسطة  ةيف أحد صفوف املرحل حيق للطالب املنتسب .7

 سموح بها نظامًا.يف االلتحاق بها متى ما كان عمره يف حدود السن امل

 األولحيق للطالب الذي جتاوز السن النظامية التقدم لالنتساب الكلي ابتداء من الصف  .8

دون اشرتاط احلصول على شهادة سابقة، وبشرط  الثالث متوسطتوسط وحتى الصف امل

 تعده ا هات املعنية يف الوزارة. استثنائيًا اجتيازه اختبارًا
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  رةالحادية عشدالماة      

 الغياب   

 .الوزارة تضعها اليت الضوابط وفق احملدد هموعد يف اختبار أداء عن تغيب الذي الطالب اختبار جيوز

 

  عشرة ثانيةالمادة ال    

 الـتـقـديـر الـعـام في المرحلتين المتوسطة والثانوية

املئوية لنتيجة التقدير العام، واملدى املقابل لكل منها من النسبة مستويات الوزارة  حددُت .5

 التقويم.

على الدرجة املوزونة  حسب النسبة املئوية العامة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية اعتمادًاُت .1

 لكل مادة دراسية.

 درجة النجاح تلغي درجة التعثر يف املادة الدراسية.يف املرحلة الثانوية  .4

) النظام الفصلي (     ثانوية حيتسب املعدل العام الرتاكمي  ميع املستويات يف املرحلة ال .3

 على النحو التالي:

 ( من معدل املستويني األول والثاني.11حتتسب نسبة )% 

 ( من معدل املستويني الثالث والرابع.41حتتسب نسبة )% 

 ( من معدل املستويني اخلامس والسادس.31حتتسب نسبة )% 
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 ة عشرةثالثاملادة ال

 أحكام عامة

 .خالل تسعني يومًا من تاري  اعتمادها التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحةصدر الوزارة املذكرة ُت (5

تتوىل الـوزارة إعـداد اإلجـراءات املناسـبة لبنـاء االختبـارات وتطبيقهـا وتصـحيحها ورصـد نتائجهـا وحتليلـها،             (1

 وإعداد التقارير الالزمة عن نتائجها.

 للضوابط املعتمدة من الوزارة.سلوك الطالب ومواظبته عنصران من عملية التقويم وفقًا  (4

 لضوابط وفقًا تسريع الطالب الذي أبدى تفوقًا غري عادي يف دراسته إىل الصف األعلى من صفهجيوز  (3

 .  ُتعد من الوزارة 

 اليت مل يرد بها نص يف هذه الالئحة تنظم بقرار من الوزارة. الطالبمجيع أمور تقويم  (1

 مع حاالت الغش. تضع الوزارة الضوابط والعقوبات للتعامل (6

 عن سريتها كل من اطلع عليها حبكم عمله أو وكل   عد مسئواًلأسئلة االختبارات ذات صفة سرية وُي (7

 إليه أمر من أمورها وتعد الوزارة الضوابط الكفيلة بضمان سرية االختبارات والعقوبات اليت تتــــرتب

 على اإلخالل بها. 

 .العام الدراسي التالي إلقرارها وتلغي كل ما يتعارض معهامن تاري  بداية  تسري هذه الالئحة بدءًا (8

   حني مزاولة أعماله اجمللس األعلى للتعليم اللجنة العليا لسياسة التعليم أو ترفع الوزارة إىل (9

 .تقريرًا تقومييًا لالئحة كل أربع سنوات

 واهلل ولي التوفيق


