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 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

  

 ةمقدم

هررذلؾرىذبطققرلذالـظرا ذذذذذ7/8/1435والترارو ذذذ31543إشارةذإىلذاملوافؼةذالدامقةذالؽرميةذذاتذالررم ذذ

 الػصؾيذلؾتعؾق ذالثانويذوخطتهذالدراسقةذومـاهجهذاملطورة،ذوبوفريذكافةذاملتطؾقاتذالالزمةذلتحؼقلذأهدافه.

والترارو ذذذ351770423ؾىذبعؿرق ذارا اذالدرؿوذاملؾؽريذوزوررذالوبقرةذوالتعؾرق ذذيذالررم ذذذذذذذذذوبـاءذل

نويذيفذاملتضؿنذبدءذبطققلذاملشروعذبدرجيقًاذلؾىذمجقعذمدارسذالـظا ذالدرـويذلؾتعؾرق ذالثراذذذ؛ذهر8/10/1435

التوجقرهذبتؽامر ذذذوذ،،ذوبأكقدذالتوجقفاتذالر ذبضرؿـتفاذاملوافؼرةذالدرامقةذالؽرميرةذذذذذاملؿؾؽةذالعربقةذالدعودوة

اجلفودذبنيذاجلفاتذذاتذالعالمةذيفذالوزارةذويفذاملقردا ذالوبرويذلتحؼقرلذالتوجفراتذالعامرةذلؾؿشرروعذ راذذذذذذذذ

 وضؿنذكػاءةذالتطققلذوجودبه.

وبـاءذلؾىذالغرضذاألساسيذلؾؿشروعذالذيذبقـترهذالويقؼرةذاملرجعقرةذلؾؿشرروعذوالر ذبرـأذلؾرىذأ ذذذذذذذذ

 الغرضذمـهذهو:

التساق بني مناهج التعلوم األساسي ومناهج النظام السنوي للتعلوم " حتقوق املواءمة وا

الثانوي؛ مبا وعزز القوم واملهارات واالجتاهات الرتبووة احلدوثة، ووهوئ املتعلمني 

ملتابعة التعلم واحلواة والعمل، وودعم التحول إىل النظام الفصلي املبين على حتسني 

 التقووم من أجل التعلم"

دلق ذبؼوو ذالتعؾ (ذأ دذالويائلذالتـػقذوةذاإلجرائقةذال ذبؼد ذالدل ذالوبويذلؾؿدرسرةذذومنذهـاذفإ ذ)

 بعامةذولؾؿعؾؿنيذبوجهذخاصذلؾىذكقػقةذحتؼقلذوبـػقذذالتؼوو ذبصورةذأفض .

مؤمؾنيذأ ذودف ذذلكذيفذبعزوزذمدتوىذالػف ذاملدرسيذواملؿارساتذاملتؿقزةذلعؿؾقراتذالتؼروو ذاملـقثؼرةذذذذ

 دذ)الئحةذالدراسةذوالتؼوو (ذيفذالـظا ذالػصؾيذلؾتعؾق ذالثانوي.لنذموادذوبـو

 ،،،ذواهللذاملوفلذ،،،
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 دليل تقويه التعله

 يف مػسوع اليظاو الفصلي للتعليه الجاىوي

 )تقويُه مً أدل التعله(

 مدخل:

ع٢ً االجتاٖات  سٚع، ٚبٓا٤ّيف إطاز ايٛثٝك١ املسدع١ٝ يًُػسٚع املعتُد٠ َٔ ايًذ١ٓ ايتٛد١ٝٗٝ يًُػ

د ٚتٜٓٛع أضايٝبٗا ٚتأنٝد عديتكِٜٛ اعًُٝات ايرتب١ٜٛ اذتدٜج١ اييت تؤند ع٢ً أ١ُٖٝ تٓعِٝ 

تكِٜٛ ايتعًِ ع١ًُٝ عادي١ ٚستفص٠ ٚخط١ يعالز ٚت١ُٝٓ َٔ ارتصا٥ص ٚايطُات اييت جتعٌ 

يف ٚثا٥ك٘ املسدع١ٝ ٚيف اييت تبٓاٖا املػسٚع، ٚظٗست  ايتٛدٗات ايعا١َيف إطاز َطتدا١َ يًتعًِ 

 :ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛ ٚاييت تٓطًل يف زتًُٗا َٔ َفاِٖٝ

 "التقويه مً أدل التعله"

( يف ايٓعاّ ايفصًٞ، ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛد ٚايبٓٛد اييت تبٓتٗا )اضتٓادًا إىل املٛاٚ

ِٗ يف حتطني ايتعًِ َٔ ْاس١ٝ، مت زصدٙ َٔ َتطًبات يتفعٌٝ تٓفٝر ايتكِٜٛ بايصٛز٠ اييت تط

ع٢ً َطت٣ٛ مجٝع َدازع ايٓعاّ  ٚحتكل قدزًا َٔ ايتٛاشٕ يف ايعًُٝات ٚاألضايٝب ايتكٛمي١ٝ

، ٚيتفطري املٛاد ٚايبٓٛد ايعا١َ املتض١ُٓ يف تًو ايال٥ش١ ٚاضتذاب١ َٔ ْاس١ٝ أخس٣ ايفصًٞ

بٟٛ ٚايتٓعُٝٞ ملطاعد٠ املدزض١ يًتطاؤالت املٝدا١ْٝ اييت تؤند اذتاد١ إىل َصٜد َٔ ايدعِ ايرت

 ع٢ً َٗاَٗا يتشكٝل تكِٜٛ أفضٌ يعًُٝات ايتعًِ

تعًِ( يٝكدّ املفاِٖٝ ايرتب١ٜٛ املتعًك١ بايتكِٜٛ يف ايٓعاّ تكِٜٛ املٜأتٞ ٖرا ايديٌٝ )ديٌٝ 

ايفصًٞ َٚا ٜتطًب٘ تطبٝل ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛ َٔ َتطًبات تفطريات ٚآيٝات عٌُ ٚأدٚات 

ٚحتكٝل أٖداف٘ املأَٛي١ َٓ٘ يتشطني ايتعًِ َٔ د١ٗ ٚزفع ايتكِٜٛ  تٜٓٛعطاِٖ يف ٚأضايٝب ت

 نفا٠٤ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ،
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 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

إضاف١ إىل َٓح املتعًُني ايٓتا٥ر ايتكٛمي١ٝ اييت تطاعدِٖ أٚاًل يف َعسف١ َطتٜٛاتِٗ ايدزاض١ٝ، 

ط ايتُٝص يتُٓٝتٗا ٚاحملافع١ ٚإساطتِٗ ثاًْٝا مبعًَٛات عٔ تعًُِٗ تطاعدِٖ يف َعسف١ ْكا

، عًٝٗا، ْٚكاط اإلخفام ملعادتتٗا يف ٚقت َبهس يًعٛد٠ ع٢ً تعًُِٗ بايتشطني ٚايتطٜٛس املطتُس

ٚثايجًا حتطني األدا٤ املدزضٞ بٛد٘ عاّ يٝكٛد دف١ ايتشطني املطتُس يهاف١ ايعٓاصس املؤثس٠ يف 

 .طني ايعٓاصس املؤثس٠ َٔ خازدٗاع١ًُٝ ايتعًِ داخٌ املدزض١ أٚ زفع ايسضا٥ٌ امل١ُٗ يتش

عٓا١ٜ املدزض١ بتٜٓٛع ايتكِٜٛ ٚايتأند َٔ ممازضت٘ بطسم ض١ًُٝ; ديٌٝ عٓاٜتٗا ايفا٥ك١ إٕ 

باملتعًِ ٚبع١ًُٝ ايتعًِ ذاتٗا; نُا ٜدٍ ع٢ً زغب١ أنٝد٠ يد٣ ايكٝاد٠ املدزض١ٝ ٚفسٜل ايعٌُ 

ٚايعداي١ بني املتعًُني، ٚحتطني ايتعًُٝٞ ايرٟ ٜكف ع٢ً أضاض٘ املعًُٕٛ يف حتكٝل اإلْصاف 

عًُٝات ايتعًِ اييت تعد أسد أِٖ َهتطبات ايع١ًُٝ ايتكٛمي١ٝ مبفَٗٛٗا ايػاٌَ ضعًٝا يف حتكٝل 

 .)ايتكِٜٛ َٔ أدٌ ايتعًِ( َفاِٖٝ َٚٓطًكات

 

 

 ،، ٚاهلل املٛفل ،،
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 القطه األول

 حملة عامة عً التقويه

 يف

 الجاىويللتعليه  الفصلياليظاو 

 )التقويه مً أدل التعله(
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 القطه األول

 حملة عامة عً التقويه يف اليظاو الفصلي للتعليه الجاىوي

 :تنه هلاالتقويه دصء مً عنلية التعله وُم ( أ)

، ٚدص٤ أضاْع َنٔ عًُٝنات اينتعًِ َٚؤغنس     دزاضٞايٓٗر َٔ عٓاصس املِٗ َ إٕ ايتكِٜٛ عٓصْس

فُٔ خالين٘ ميهنٔ قٝناع ْتادنات      ع٢ً دٛد٠ ٚنفا٠٤ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ َٚٓطًل يًتشطني املطتُس;

ت ايننيت تٛادنن٘ املؤضطنن١ ايتعًُٝٝنن١  ايننيت تكنندّ َعًَٛننات عننٔ َنند٣ سنندٚخ ايننتعًِ ٚايصننعٛبا    ايننتعًِ

ًتصنُِٝ  ايتدطٝط ايفاعنٌ ي ع٢ً املعًِ ٜطاعد ايتكِٜٛ ادتٝد نُٓا )املدزض١( يف حتكٝل ايتعًِ; 

 ،  خربات  ايتعًِايتعًُٝٞ ٚتعصٜص 

عًننن٢ عًُٝننن١ اينننتعًِ ٚايعًُٝنننات املستبطننن١ بٗنننا;  طنننٔ   ٚإدسا٤اتننن٘ات ايتكنننِٜٛ ريٚيفٗنننِ تنننأث

املبين ع٢ً َنا تضنُٓت٘ االجتاٖنات اذتدٜجن١ يف زتناٍ ايتكنِٜٛ       د ب٘ املكصٛاإلدسا٥ٞ حتدٜد املفّٗٛ 

 ٚٚظا٥ف٘ ٚأدٚازٙ.

 ؟تكِٜٛايَا املكصٛد ب

يف إطاز اضتٗداف َػسٚع ايٓعاّ ايفصًٞ ٚظٝف١ٝ ايتكنِٜٛ املنبين عًن٢: تايتكنِٜٛ َنٔ أدنٌ اينتعًِت        

٘ ميهنننٔ فٗنننِ تايتكنننِٜٛت   املتعًكننن١ ات ُنننع ايبٝاْنننات ٚاملعًَٛننن دتتعًُٝننن١ َٓٗذٝننن١ َٓعُننن١،   :عًننن٢ أْننن

  ٚ ِ  أٚ َعنناٜري     أضنايٝب  بنايتعًِ; َنٔ خننالٍ أدٚات  َعٝازٜنن١ يكٝناع َند٣ حتكننل أٖنداف أٚ ْتادننات تعًان

ٚ  ستننندد٠،  ٚيف تصنننٓٝف املنننتعًُني  ، ْٚٛعٝننن١تكننندٜسات نُٝننن١  يًُطننناعد٠ يف إصنننداز أسهننناّ قٝاضننن١ٝ 

د ضنننبٌ ٚاذتهنننِ عًننن٢ أدا٥ٗنننِ، ٚايهػنننف عنننٔ ٚاقنننع عًُٝننن١ اينننتعًِ ٚايعًُٝنننات املنننؤثس٠ فٝٗنننا; ٚحتدٜننن   

 .تايتشطني ايالش١َ يسفع نفا٠٤ ايتعًِ ٚأدٚات٘ ٚعًُٝات٘

االزتكنا٤ بنأدا٤ املنتعًِ    طناعدْا يف  اينيت ت األضاضن١ٝ  ايعٓاصنس  َنٔ   ٚاسندْ ايتكِٜٛ َٔ ٖٓا فإٕ ٚ

يهْٛ٘ ٜهػف ْكاط ايضعف ٚايك٠ٛ َٚٔ ثِ ايطعٞ إلسداخ عًُٝات ايتعدٌٜ ٚايتطنٜٛس ٚايتصنشٝح   

َُٗن١  ػرٜن١ زادعن١   ضاف١ إىل َا تكدَ٘ املعًَٛات ايتكٛمي١ٝ َنٔ ت إنٞ ْصٌ إىل األٖداف املٓػٛد٠، 

 .ٚايعٓا١ٜ ب٘ (زعا١ٜ ايتعًِ)ٚأضايٝبٓا املدزض١ٝ ٚايصف١ٝ يف  ع٢ً تطٜٛس أضايٝب ايتعًِْا طاعدت
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 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

ٚيٝطننت أسادٜنن١  يف ذاتٗننا،  غاٜنن١ًيٝطننت عًُٝنن١ ايتكننِٜٛ بٓننا٤ّ عًنن٢ َننا تكنندّ ٜعٗننس دًٝننًا بننإٔ    

َنٔ عًُٝن١    دنص٤ْ ٖنٞ  مننا  ايدزاضنٞ; ٚإ صتاح املنتعًُني ٚاْتكنا ِ   ٣ َدحتدٜد ايٛظٝف١ ٚقاصس٠ ع٢ً 

بري٠ َنننٔ املعًَٛنننات املُٗننن١  ٚتكننندّ  نننا زتُٛعننن١ نننن ح َطنننازٖا، صنننشِّٖنننا، ُٚتُشٗنننا ٚتعصُِِّٗ، تٛدِّاينننتعًا

 د٠ ٚاملب١ٝٓ ع٢ً ايدال٥ٌ ٚايرباٖني.ٚاملفٝ

  ٛ ُْٖٚننننرا ٜتطًننننب ايتشنننن ، ٚاينننندزدات ايتكًٝدٜنننن١ ايطننننا٥د٠ ختبننننازاتعننننِ االٍ َننننٔ أضننننايٝب ٚ

        ُْ عنننِ تُٓنننٞ  ٚايتكننندٜسات اينننيت تكتصنننس عًننن٢ املٛاشْننن١ بنننني أدا٤ املنننتعًِ ٚأدا٤ أقساْننن٘، إىل أضنننايٝب ٚ

  ٚ ُِّتايػدصن١ٝ املتهاًَنن١ ٚاملتٛاشْن١ يًُننتعًِ،  ٔ َٗننازات ٚظٝفٝن١، ٚفٗننِ عُٝننل  ٜتشكننل يدٜن٘ َنن َنا  ّ كنن

عًُٝننات خننالٍ أٚ ضننٛا٤ّ نننإ ذيننو خننالٍ ايننتعًِ ايصننفٞ    ملضننُٕٛ املننٛاد ايدزاضنن١ٝ ايننيت ٜهتطننبٗا   

 ٞ ، ممننا ميهٓنن٘ َننٔ ايتعاَننٌ َننع ب٦ٝتنن٘ ٚإثسا٥ٗننا، ٜٚنندفع بنن٘ إىل ايعُننٌ املبنندع،        املطننتُس ايننتعًِ ايننرات

 ُٜٓٞ يدٜ٘ ايعدٜد َٔ املٗازات اييت  تادٗا يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ.ٚ

يف ايعُنٌ ايرتبنٟٛ ٚتعناِْٚٗ، ٚشٜناد٠ ايرتابنط       املػنازنني نافن١   ٗاّذيو إضٜطتدعٞ نُا 

ايعًُٝنننن١ يف حتطننننني ايتكننننِٜٛ ، يالضننننتفاد٠ َننننٔ ْتننننا٥ر عًُٝننننات يتعًُٝننننٞ ٚا تُننننعبننننني ايٓعنننناّ ا

ٚتطٜٛسٖنا ينٝظ عًن٢ َطنت٣ٛ ايعُنٌ املدزضنٞ فشطنب بنٌ ميتند ذينو يتكندِٜ َعًَٛنات             ايتع١ًُٝٝ 

       ٘ ايهػنف  ، ٚتهػف عٔ ٚاقع تطبٝل املٓٗر ايدزاضنٞ ٚايصنعٛبات اينيت تٛادن٘ املدزضن١ يتشكٝنل أٖدافن

ٚتصٜٚنند قٝنناد٠ املدزضنن١ باملعًَٛننات     ،دزٜظ املطننتدد١َعًِ ٚايتننات ايننتاضننرتاتٝذٝفاعًٝنن١ عننٔ َنند٣  

ٚايتدخٌ ايعالدٞ املٓاضنب يف ايٛقنت    داخٌ املدزض١ بٛد٘ عاّ بصٛز٠ أفضٌ )قٝاد٠ ايتعًِ(امل١ُٗ يف 

ٚبنرٍ  ،  )دعنِ اينتعًِ(  َنٔ أدنٌ   ايرتبٜٛن١   عايٝنات رباَر ٚايفف األْػط١ ايرتبٜٛن١ ٚاين  ٝ، ٚتٛظاملٓاضب

عًُٝنن١ َتصآَنن١  )تكننِٜٛ ايننتعًِ(مبننا لعننٌ َننٔ عًُٝنن١   )حتفٝننص ايننتعًِ(َننٔ أدننٌ  ادتٗننٛد ايالشَنن١

ٚضُٔ سًك١ َتها١ًَ تتضُٔ املفناِٖٝ األضاضن١ٝ اينيت مت تبٓٝٗنا يف َندازع ايٓعناّ ايفصنًٞ اينيت         

        ٘ ٌ  فُٝنا  صن ; ٖٚنٛ بعنم َنا أندتن٘     جتعٌ مجٝع َٓطنٛبٞ املدزضن١ غنسنا٤ يف عًُٝن١ اينتعًِ نن

 .ً٘ )ديٌٝ املدزض١( يف ايٓعاّ ايفصًٞ يًتعًِٝ ايجاُْٟٛػسٚع ٚفصَّيً (ايٛثٝك١ املسدع١ٝ)

ٌَّ ُٜؤ ّ   دعِ يف بعٕٛ اهلل ٚتٛفٝك٘ ننن  ننن ايديٌٝ إٔ ٜطِٗ ٖرا ٚ املعًُنني  دعنِ  ٚ ،املدزضن١ بٛدن٘ عنا

دننص٤ّا  ٝهننٕٛ ٚاآليٝننات املتعًكنن١ بننايتكِٜٛ، ي  دٚات َننٔ ايتفاصننٌٝ ٚاملفنناِٖٝ ٚاأل   بٛدنن٘ خنناي مبصٜنند   
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

ديننن١ ايتٓعُٝٝننن١ اينننيت تصنندزٖا إداز٠ املػنننسٚع باالغنننرتاى َنننع ادتٗنننات ٚارتنننربا٤  ٚاأل َتُُننًا يًنننٛا٥ح 

 .املعٓٝني َٔ أدٌ زفع نفا٠٤ تطبٝل ايٓعاّ ايفصًٞ يف َدازع ايتعًِٝ ايجاْٟٛ

 ملاذا ٍرا الدليل؟ ( ب)

 :ِٗ يف حتكٝل َا ًٜٞطيٝمت إعداد ٖرا ايديٌٝ 

يتكًٝدٜن١ ٚاملبٓٝن١ عًن٢ ْعناّ االختبناز      ايطعٞ إىل تطٜٛس تكنِٜٛ املنتعًِ ْٚكًن٘ َنٔ األضنايٝب ا      .1

 ٚ ٚاملتٓننٛع ايتكننِٜٛ املطننتُس أدٚات ايٛاسنند يف ايفصننٌ ايدزاضننٞ إىل ْعنناّ ايتٓننٛع يف االختبننازات 

 اذتدٜج١. االجتاٖات ايرتب١ٜٛ ٚفل َا تؤندٙ

تعسٜف املعًُني ٚاملعًُات بأِٖ أدٚات ٚٚضا٥ٌ ايتكِٜٛ املتٓٛع١ ٚاييت متهنِٓٗ َنٔ قٝناع قندز٠      .2

 ع٢ً تطبٝل املعسف١ ٚاملٗازات املهتطب١. املتعًِ

دعِ ممازضات ايتكنِٜٛ يند٣ املعًُنني ٚاملعًُنات َنٔ خنالٍ تصٜٚندِٖ بنإدسا٤ات ٚآيٝنات عًُٝن١            .3

تطنناعدِٖ عًنن٢ تٛظٝننف ايتكننِٜٛ املطننتُس ٚايتكننِٜٛ ايٓٗننا٥ٞ خننالٍ ايفصننٌ ايدزاضننٞ ملطنناعد٠  

 املتعًُني  ع٢ً بٓا٤ املٗازات ٚايهفاٜات.

ملعًُننات يف نٝفٝنن١ اضننتجُاز ايتكننِٜٛ ٚتٛظٝفنن٘ يف بٓننا٤ املٗننازات ٚاملعننازف   َطنناعد٠ املعًُننني ٚا .4

 ٚايكدزات ايػدص١ٝ يد٣ املتعًِ.

ِ ايتكننِٜٛ تايٛاعٝنن١ سننٍٛ  جكافنن١ ايْػننس  .5 ٚايتأنٝنند عًنن٢   تاملطننتُسايتكننِٜٛ تٚ تَننٔ أدننٌ ايننتعً

ت ايطنننًب١ٝ ٚاملُازضننناجكافننن١ ايٚتػنننٝري  ات اينننتعًِ ٚايتعًنننِٝ،يعًُٝننن ا َالشَننن١ٚدعًنننٗ اتطبٝكٗننن

قٝننناع نُٝننن١ ات، ٚاينننيت ٜػًنننب عًننن٢ َطبكٝٗنننا ايرتنٝنننص عًننن٢  االختبنننازارتاط٦ننن١ املتعًكننن١ ب

 املعًَٛات عٓد املتعًُني.

تٛفري َصٜد َٔ املعًَٛات ايتفص١ًٝٝ املتعًك١ بتكنِٜٛ تعًنِ ايطنالس اضنتٓادًا إىل املنٛاد ايعاَن١        .6

 جاْٟٛ.يف ايٓعاّ ايفصًٞ يًتعًِٝ اي تال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛتاييت تضُٓتٗا 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 تعسيفات إدسائية: ( ت)

ايعدٜنند َننٔ املصننطًشات ايننيت زبطننت بٗننا ايعًُٝننات ايتكٛميٝنن١   تال٥شنن١ ايدزاضنن١ ٚايتكننِٜٛتتضننُٓت 

 ٚأدٚات قٝاع ْٛاتر ايتعًاِ ٚحتكل األٖداف ايرتب١ٜٛ، ٚفُٝا ًٜٞ تٛضٝح يتًو املصطًشات:

 ٚسننٛاز َٚٓاقػنن١ َننا ٜبرينن٘ ايطايننب داخننٌ ايصننف َننٔ ْػنناطات  :املػننازن١ ٚايٓػنناطات ايصننف١ٝ

 تفاعٌ ٚاٖتُاّ.َٚا ٜبدٜ٘ َٔ  ،فعايٝات ايتعًِ اي١َٝٛٝي إدابات، ٚاضتذاب١ٚٚأض١ً٦ 

 ايٛادبننات ٚاملٗنناّ املٓصيٝنن١:  ٘ تتعًننل  َننٔ ٚادبننات َٚٗنناّخننازز املدزضنن١  َننا ٜهًننف ايطايننب بأدا٥نن

ٍ ; ٚغايبًا ٜتِ تٓفٝنرٖا  مبٛضٛعات املكسز ايدزاضٞ ُٜ يف املٓنص أخنس٣   ٓفنر بعضنٗا يف َٛاقنع   ، ٚقند 

 .خازد٘

  :املػسٚعات ٚ ايبشٛخ ٚايتكازٜس 

 ايتكازٜس ايبشٛخ املػسٚعات

َا ٜهًف ب٘ طايب أٚ زتُٛع١ َٔ 

ايطالس َٔ َٗاّ حتدد  ِ أٚ 

 تازْٚٗا بأْفطِٗ تهٕٛ َستبط١ 

ٚتطتُس ملد٠  ،ايدزاض١ٝ بايٛسدات

رتطٛات َتتاي١ٝ  ش١َٝٓ ٚفكًا

تضُٔ تٛظٝف عدد َٔ ; تٚستدد٠

يٝب دتُع املعًَٛات األدٚات ٚاألضا

 ٚتٛثٝكٗا ٚعسض ْتا٥ذٗا

َا ٜهًف ب٘ طايب أٚ زتُٛع١ َٔ 

ايطالس َٔ دزاضات سٍٛ َٛضٛع 

َستبط باملكسز ايدزاضٞ َطتددَني 

 ،املٗازات األضاض١ٝ يف ايبشح ايعًُٞ

صفشات  مخظعٝح ال ٜكٌ عٔ 

طبٝع١ ٚتتٓاضب أدٚات٘ َٚهْٛات٘ َع 

 املٛضٛع ٚاملاد٠ ايدزاض١ٝ

ع قدز َٔ اذتكا٥ل ْص ٜتضُٔ مج

ٚاملعًَٛات سٍٛ َٛضٛع َعني، ٚ 

إىل مخظ ٚد صفشتني ٜهتب يف سد

يًتكازٜس ايفسد١ٜ َٚا ال ٜكٌ صفشات 

ُاع١ٝ تكازٜس ادتعٔ عػس صفشات يً

: ٚصف َػٗد أٚ َهإ متت َجٌ

١ٝ، أٚ تًدٝص شٜازت٘، أٚ جتسب١ عًُ

ايتكسٜس ٚفل َٛضٛع، ٜٚتِ نتاب١ 

 أضظ ٚعٓاصس إعداد ايتكازٜس

 َالسعات:

 ُٜٞأٚ ايبشٛخ أٚ ايتكازٜس املػسٚعات بٛاسد َٔ  هًف ايطايب خالٍ املطت٣ٛ ايدزاض. 

 خالٍ نٌ فرت٠ َٔ عػس دزدات. تٛصٌ إيٝ٘ يف املػسٚع أٚ ايبشح أٚ ايتكسٜس( ِٜ عٌُ ايطايب )َاٜٛتِ تك 

 ُٛعات(.لب ايتأند َٔ حتكل ايتعًِ ايفسدٟ عٓد تٓفٝر املٗاّ بصٛز٠ مجاع١ٝ )ايتعًِ يف زت 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 جتُٝننع َننٓعِ ٖٚننادف ألعُنناٍ ايطايننب َننٔ غننري ايٛادبننات ٜننبني فٝنن٘  : ًَننف األعُاٍ/اإلصتنناش

 يف ع١ًُٝ ايتعًِ َٚبادزات٘ ايتع١ًُٝٝ فُٝا ٜتعًل باملاد٠ ايدزاض١ٝ.ٚإصتاشات٘ دٗٛدٙ 

 ٣ اضتٝعاس ايطالس دتص٤ َٔ املكسز: اختبازات ٜكٝظ فٝٗا املعًِ َد/ايكصري٠االختبازات ايدٚز١ٜ. 

 َٞاالختبنناز ايٓٗا٥ٞ/ارتتننا : ٌ ايدزاضننٞ يكٝنناع  /املطننت٣ٛاالختبنناز ايننرٟ ٜٓفننر يف آخننس ايفص

 .ت٣ٛ حتصٌٝ ايطالس يف ناٌَ ستت٣ٛ املاد٠ ايدزاض١َٝط

 ايتكِٜٛ املطتُس :  ِ ٓاضنب َنع طبٝعن١    تت ١بأضنايٝب َتٓٛعن  تعًُٗنِ   َتابع١ أدا٤ ايطنالس ٚتكنٜٛ

 ٗ طنٛاٍ  ٚتتابعٝن١   دف١، ٜٚنتِ شَٓٝنًا بصنٛز٠ َطنتُس٠    احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاملٗازات ٚاملفاِٖٝ املطنت

 .فرتات ايتعًِ يف املطت٣ٛ ايدزاضٞ

 :ٞسنننص عًنن٢ َنند٣ إتكننإ ايطننالس ملٗننازات   ُٜ األدا٥ٝنن١ ٖننٛ ْننٛع َننٔ االختبننازات  االختبنناز ايعًُنن

 أدا١ٝ٥ ستدد٠ َٚد٣ فِٗ ايعالقات ٚاملفاِٖٝ املؤثس٠ يف دٛد٠ األدا٤ ٚمنٛ املٗازات.

 :ُٜٞٗسنننص عًنن٢   ٖنن االختبنناز ايػننف ايطننالس َنند٣ إتكننإ قٝنناع ٛ ْننٛع َننٔ االختبننازات األدا٥ٝنن١ 

ٜننتِ تطبٝكنن٘ ٚفننل َعنناٜري ٚستننددات تضننُٔ   ;يًُٗننازات ايًفعٝنن١ ٚايًػٜٛنن١ ٚايكسا٥ٝنن١ املباغننس٠ 

 دا٤ املٗازات.أدق١ املعًَٛات اييت ٜتِ زصدٖا عٔ 

 :دٕٚ عنرز،  زبع دزد١ عٔ نٌن سصن١ غٝناس بن     املعًِ مت ختصٝص مخظ دزدات،  ٚ صِ اذتضٛز

 .; ٚفل ايتعًُٝات املٓع١ُ يريواًلَكبٛ ًاٚنٌ عرز تكبً٘ إداز٠ املدزض١ أٚ املعًِ ٜعترب عرز

 ملاذا التقويه املطتنس؟ ( خ)

ِ تتضنننُٓت  ايفصنننًٞ يًتعًنننِٝ ايجننناْٟٛ تأنٝننند اضنننتدداّ    ايٓعننناّيف  تال٥شننن١ ايدزاضننن١ ٚايتكنننٜٛ

طبٝنل ذينو; ٜٚسدنع اضنتدداّ     ايتكِٜٛ املطتُس يف بعم املٛاد ايدزاض١ٝ اييت تتطًنب طبٝعتٗنا ت  

االجتاٖنات ايرتبٜٛن١ اذتدٜجن١ َنٔ إٔ ايتكنِٜٛ دنص٤ْ َنٔ َهْٛنات         ٙ ايتكِٜٛ املطنتُس إىل َنا تؤنند   

عًُٝنن١ ايننتعًِ ايٝننَٛٞ ٚيننٝظ عًُٝنن١ َٓفصنن١ً أٚ خامتنن١  ننا، فننايتعًِ ٚايتنندزٜب ٚايتكننِٜٛ ثننالخ   

ا٤ ايٓػنناطات ايننيت  ايطايننب بعًُٝننات ايننتعًِ ٚأد  قٝنناّعًُٝننات تننتِ يف ذتعنن١ ٚاسنند٠، ففننٞ سننني    



 

13 

 

 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

ٜتدزس َٔ خال ا ع٢ً انتطاس املٗازات ٚتُٓٝتٗا; ٜهٕٛ املعًِ َٗتُنا مبساقبن١ اينتعًِ ٚتطنذٌٝ     

 .املالسعات ٚتكِٜٛ األدا٤

 التقويه وأوشاىَا اليطبية: وأضاليب أدوات ( ج)

١ طبٝعنن١ املنناد٠ ٚدزاضنن  ٜتطًننب ايتكننِٜٛ يف املننٛاد ايدزاضنن١ٝ ايتٜٓٛننع يف أضننايٝب ايتكننِٜٛ  بٓننا٤ّ عًنن٢         

حتكننل ايننتعًِ ينندِٜٗ، ٚقنند   َنند٣ ٚ صتنناشاتِٗإيتطننُح باختنناذ قننساز َٛضننٛعٞ سننٍٛ     فٝٗننا; ايطننالس

 ٓعِ تنننايتٓعُٝٝننن١ اينننيت  يف ايٓعننناّ ايفصنننًٞ عنننددًا َنننٔ املنننٛاد تال٥شننن١ ايدزاضننن١ ٚايتكنننِٜٛتتضنننُٓت 

 عًُٝات ايتكِٜٛ، ٚميهٔ َٔ خال ا تأنٝد َا ًٜٞ:

 ننن َا مل ٜٓص ع٢ً خالف ذيو ننن ٜتهٕٛ مما ًٜٞ اض١ٝايتكطِٝ ايعاّ يدزدات ايتكِٜٛ يف املٛاد ايدز: 

 ( دزد50١) ( دزد50١)

 دزدات اختباز ْٗا١ٜ املطت٣ٛ دزدات أعُاٍ املطت٣ٛ

 ِبٓنا٤ّ عًٝٗنا    (ٚٚيٞ أَسٙ)املتعًِ طتًِ ; ٜٚفرتتنياملطت٣ٛ ايدزاضٞ ع٢ً خالٍ تكِٜٛ املتعًِ  ٜت

 .ايتعًِ خالٍ نٌ فرت٠ َُٓٗايف عًُٝات ايطايب  ٜٛضح ْتا٥ر; تكسٜسًا تفصًًٝٝا

 ُٜ( ِٜٛدزد١ َا مل ٜٓص ع٢ً خنالف ذينو، ٜٚنتِ تٛشٜعٗنا     50دصص يهٌ فرت٠ َٔ فرتتٞ ايتك )

 يف نٌ فرت٠ ٚفل َا ًٜٞ:يتكسٜس ٚتطذٌٝ ْتا٥ر قٝاضٗا يف ا

 ( دزد20١) ( دزد30١)

أعُاٍ ايطايب اييت تعرب عٔ تعًُ٘ 

 املطتُس خالٍ ايفرت٠

٣ٛ تٓفر )ٖٚٞ دص٤ َٔ أعُاٍ املطت

 يف ايفرت٠ ايٛاسد٠(

 اختبازات قصري٠

)ٖٚٞ دص٤ َٔ أعُاٍ املطت٣ٛ تٓفر 

 يف ايفرت٠ ايٛاسد٠(.

 .ٜسصد يًطايب يف ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ يًُطت٣ٛ ايدزاضٞ َعدٍ دزدات٘ يف أعُاٍ ايفرتتني 

    ٜتِ تكِٜٛ املٛاد ايدزاض١ٝ اييت تعتُد ع٢ً ايتكِٜٛ املطتُس بصٛز٠ تتٓاضب َنع طبٝعتٗنا نُنا 

 بٝٓت٘ ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛ ٜٚتضح فُٝا ٜسد السكًا يف ٖرا ايديٌٝ.

 (  دزدنات يهنٌ َناد٠ دزاضن١ٝ، ٚ صنِ زبنع دزدن١ َكابنٌ         5ٜسصد املعًِ دزدات اذتضٛز ٚايػٝاس )

 نٌ سص١ غٝاس بدٕٚ عرز. نُا ٚزد يف ال٥ش١ ايدزاض١ ٚ ايتكِٜٛ.
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 :فيَا تقوميًا مطتنسًا اليت ال يته التقويه املواد توشيع دزدات التقويه يف ( ح)

يًُنٛاد ايدزاضن١ٝ يف َندازع ايٓعناّ     تضُٓت ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛ تٛشٜع دزدات ايتكنِٜٛ  

ايفصننًٞ يًتعًننِٝ ايجنناْٟٛ يف ايتعًننِٝ ايعنناّ َٚنندازع حتفننٝغ ايكننسإٓ ايهننسِٜ ٚفننل ايتٛشٜننع     

 ايتايٞ:

  ٕ.اذتدٜح، عًّٛ ايكسآ ايعًّٛ ايػسع١ٝ تػٌُ: ايتفطري، ايتٛسٝد، ايفك٘، (1)

 .ايعّٛ ايطبٝع١ٝ )األسٝا٤، ايهُٝٝا٤، ايفٝصٜا٤، ادتٝٛيٛدٝا( (2)

ٓ ي ،املٗنازات ايتطبٝكٝن١   ،ايرتبٝن١ األضنس١ٜ ٚايصنش١ٝ    ،ٚايصنش١ٝ  ، ايرتبٝن١ ايبدْٝن١  ايًػ١  ايعسب١ٝايكسا٤ات، ايكسإٓ ايهسِٜ،  (3) ٗنا  هنٌ َ

 تٗا.طب طبٝعستكِٜٛ تٛشٜع خاي ٚأضًٛس خاي يً

 تفاصٌٝ َٓبجك١ عٔ ايتٛشٜع احملدد أعالٙ.  ُاٜٛدد  املعًَٛات ٚتك١ٝٓاذتاضب ٚ ،ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ (4)

 ( دزدات يف ادتاْب ايعًُٞ.10( يف ادتاْب ايٓعسٟ َٔ املاد٠، ٚ َٔ )90َٛاد ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ  ترب املٓتطب َٔ ) (5)

  

 املٛاد ايدزاض١ٝ

 تٛشٜع دزدات أعُاٍ املطت٣ٛ
تٛشٜع دزدات االختبازات 

ايدزد١  ايٓٗا١ٝ٥

١ ٗا٥ٝ  ايٓ
ٛز   اذتض

املػازن١ 

ٚايٓػاطات 

 ايصف١ٝ

ٛادبات  اي

ٗاّ  ٚامل

 املٓصي١ٝ

ًَف 

ُاٍ  األع

 املػسٚعات

 ٚ ايبشٛخ

 ٚايتكازٜس

 االختبازات ايكصري٠
 حتسٜسٟ عًُٞ غفٗٞ ا ُٛع

ًُٞ غفٞٗ ٜٟس ع  حتس

ّ ايػسع١ٝ  011 51 - - 51 01 - - 01 5 5 5 5 ايعًٛ

ضات االدتُاع١ٝ ايدزا

 ٚايٛط١ٝٓ
5 5 5 5 10 - - 20 51 - - 50 011 

ٗازات ايٓفط١ٝ  امل

 ٚاالدتُاع١ٝ
5 5 5 5 10 - - 20 51 - - 50 011 

ّ ايطبٝع١ٝ  011 40 10 - 51 20 - - 10 5 5 5 5 ايعًٛ

ٜاضٝات  011 50 - - 51 20 - - 10 5 5 5 5 ايس

 5 اإلصتًٝص١ٜايًػ١ 
5 

احملادث١ 

 ٚاالضتُاع
5 5 10 

10 
ستادث١ 

ُاع  ٚاضت
- 

10 
نتاب١ 

 ٚقسا٠٤
51 

10 
ستادث١ 

 ٚاضتُاع
- 

40 

 
011 

اذتاضب ٚتك١ٝٓ 

 املعًَٛات
5 5 5 5 10 - 15 5 51 - 30 20 011 

ٗازات ايبشح َ 

َات  َٚصادز املعًٛ
5 5 5 5 10 - - 20 51 - - 50 011 



 

15 

 

 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

  

 الجاىيالقطه 

 تعلينات خاصة بالتقويه يف

 مواد التقويه املطتنس

 الجاىوييه للتعل الفصلياليظاو  يف

 )تقويه مً أدل التعله(
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 الجاىيالقطه 

 مواد التقويه املطتنسالتقويه يف تعلينات خاصة ب

 :كٛميٗا باتباع ايتكِٜٛ املطتُساملٛاد ايدزاض١ٝ اييت ٜتِ ت

اٍ َند٠ دزاضنن١             اد ايدزاضنن١ٝ إٔ ٜنتِ تكٛميٗنا بػنهٌ َطنتُس أٚ غننب٘ َطنتُس طٛن تكتضنٞ طبٝعن١ بعنم املٛن

إ منننٛن أفضننٌن يًُٗننازات ٚايكنننِٝ ٚاالجتاٖنننات ٚاملعننازف اينننيت متجننٌن      ايطننالس يًُطنننت٣ٛ ايدزاضنننٞ; يضنُن

 ٓا١ٜ خاص١ يتعاٖدٖا ٚتُٓٝتٗا.َصلًا تسانًُٝا ُٜٓٛ بصٛز٠ تتابع١ٝ َطتُس٠، مما ٜتطًب ع

طبننل ايتكننِٜٛ املطننتُس يف املننٛاد  َُٜننٔ ايٓعنناّ ايفصننًٞ يًتعًننِٝ ايجنناْٟٛ   ٚيف املطننت٣ٛ األٍٚ ٚايجنناْٞ 

 ايدزاض١ٝ ايتاي١ٝ ٖٞ:

 .ايكسإٓ ايهسِٜ .1

 .ايًػ١ ايعسب١ٝ .2

 ايرتب١ٝ األضس١ٜ ٚايصش١ٝ. .3

 ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ ٚايصش١ٝ. .4

 .املٗازات ايتطبٝك١ٝ .5

يدزاض١ٝ ايتاي١ٝ ضٝتِ تضُني ايتفاصنٌٝ ارتاصن١ بنأٟ َنٛاد دزاضن١ٝ أخنس٣  ٜتطًنب        ٚيف املطتٜٛات ا

تكٛميٗا تطبٝل ايتكِٜٛ املطتُس; ضُٔ ايٓطد١ ايجا١ْٝ َٔ ٖرا اينديٌٝ اينيت تصندز يف ْٗاٜن١ ايعناّ      

 ايدزاضٞ األٍٚ يتطبٝل ايٓعاّ ايفصًٞ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ مبػ١٦ٝ اهلل ٚتٛفٝك٘.

اييت تطاعد املعًِ ايهسِٜ يف تتبع عًُٝات ايتكِٜٛ املطتُس ملٛاد ايكنسإٓ   ٚقد مت إزفام بعم ايُٓاذز

ايهسِٜ ٚايًػ١ ايعسب١ٝ ضنُٔ املالسنل املسفكن١ بٗنرا اينديٌٝ، ٚميهنٔ اضرتغناد َعًُنٞ املنٛاد ايدزاضن١ٝ           

 بٗا يبٓا٤ مناذدِٗ ارتاص١ مبتابع١ ايتعًِ ايّٝٛ يًطالس.

دات ايتكِٜٛ ٚآيٝات تٓفٝرٙ يبعم املٛاد ايدزاض١ٝ ٚفُٝا ًٜٞ تفاصٌٝ تٛضح املصٜد سٍٛ تٛشٜع دز

 اييت تتطًب املصٜد َٔ اإلٜضاح;
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 : التقويه يف مادة القسآٌ الكسيهأواًل

ملاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ ، ٚفُٝا ًٜٞ تضُٓت ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛ تٛشٜع دزدات ايتكِٜٛ املطتُس 

 َدازع ايٓعاّ ايفصًٞ يًتعًِٝ بٝإ يبعم ايتفاصٌٝ ٚاإلٜضاسات يهٝف١ٝ تطبٝل ايتكِٜٛ يف

 ايجاْٟٛ يف ايتعًِٝ ايعاّ َٚدازع حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ

 اد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ يف ايتعًِٝ ايعاّ )ايدٚز األٍٚ(: َتكِٜٛ ايطايب يف  (1)

 تكٛمّيا َطتُّسا. دزد١( 100ٜتِ  تكِٜٛ ايطايب يف  َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ ) (1-1)

 ١ٝايفرت٠ ايجاْ ايفرت٠ األٚىل ايفرتات
زتُٛع 

 ايفرتتني

ايدزد١ 

 ايٓٗا١ٝ٥
زتاٍ 

 ايتكِٜٛ
ٛز  اذتض

صش١ 

 ايكسا٠٤
 اذتفغ

تطبٝل 

 ايتذٜٛد
ٛز ا ُٛع ايرتتٌٝ  اذتض

صش١ 

 ايكسا٠٤
 اذتفغ

تطبٝل 

 ايتذٜٛد
 ا ُٛع ايرتتٌٝ

 100 200 100 10 15 25 45 5 100 10 15 25 45 5 ايدزد١

 2÷ ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ = زتُٛع ايفرتتني 

 

 : (ٚاالْتطاس ايدٚز ايجاْٞايتعًِٝ ايعاّ ) َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ يفِ ايطايب يف تكٜٛ (2)

 تفغ ايطايب املهٌُ يف َناد٠ ايكنسإٓ ايهنسِٜ بدزدت٘ن يف     تكِٜٛ ايطايب يف ايدٚز ايجاْٞ:  (2-1)

 ٚ ز خنننالٍ املطنننت٣ٛ ايدزاضنننٞ،  ٚفنننل  دزدننن١( 95َننٔن )٘ يف ايننندٚز ايجننناْٞ ٜنننتِ تكٛميننناذتضننٛن

 :  ايتايٞايتفصٌٝ 

 كِٜٛزتاٍ ايت
 اذتضٛز

 (أثٓا٤ املطت٣ٛ ايدزاضٞ)

 يف ايدٚز ايجاْٞ

صش١  ا ُٛع

 ايكسا٠٤
 اذتفغ

تطبٝل 

 ايتذٜٛد
 ايرتتٌٝ

 دزدات 5 ايدزد١
45 25 15 10 

 دزد١ 100
 دزد١ 95
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 ( دزد١ ٚفل ايتفصٌٝ ايتايٞ:100ٜتِ تكٛمي٘ َٔ ): ( تكِٜٛ ايطايب املٓتطب2 -2)

 

صش١ 

 ايكسا٠٤
 اذتفغ

تطبٝل 

 ايتذٜٛد
 ا ُٛع ايرتتٌٝ

 دزد١ 100 10 15 30 45 ايدزد١

 :ايتعًِٝ ايعاّيف َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ يف َدازع تكِٜٛ بػإٔ آي١ٝ اي إٜضاسات (3)

   :صش١ ايكسا٠٤ (3-1)

 ٜكسأ ايطايب مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ ختتتِ بٓٗا١ٜ آ١ٜ نسمي١. -

 ٜكسأ ايطايب ايهًُات ايكسآ١ْٝ قسا٠٤ صشٝش١ َضبٛط١ بايػهٌ. -

 عٔ نٌ خطأ ضٛا٤ أنإ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا. دزدتإ ُتشطِ -

 :تطبٝل ايتذٜٛد (3-2)

عننٔ نننٌ خطننأ يف  دزدنن١ شطننِ ْصننفُتملتابعنن١ ضننُإ دننٛد٠ تطبٝننل أسهنناّ ايتذٜٛنند   -

 .ايتذٜٛد

 :ايرتتٌٝ (3-3)

 ٜكصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِطٔ األدا٤. -

  ايرتتٌٝ.يف ٜكدز املعًِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب -

   فغ:اذت (3-4)

- ُِّٜ  .ختتتِ بٓٗا١ٜ آ١ٜ نسمي١ مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكَِٜٛٔ سفع٘ ع ايطايب ط

يهًُنننن١ ايكسآْٝنننن١، ْٚصننننف دزدنننن١ إذا يطايننننب اشطننننِ دزدنننن١ ٚاسنننند٠ إذا مل ٜتننننرنس اُت -

 ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.  

 عٔ نٌ خطأ ضٛا٤ أنإ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا. دزد١ ٚاسد٠ شطُِت -

 خطأ يف ايتذٜٛد.عٔ نٌ  دزد١ شطِ ْصفُت -

 :  اذتضٛز (3-5)

        ُتشطِ زبع دزد١ عٔ نٌ سص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرز. -
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 )ايدٚز األٍٚ(:  ايكسإٓ ايهسِٜ حتفٝغ َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ يف َدازع تكِٜٛ ايطايب يف  (4)

 َطتُّسا. ( تكٛمّيا دزد١ 100َٔ )ٜتِ تكِٜٛ ايطايب يف َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ )اذتفغ(  (4-1)

 ايفرت٠ ايجا١ْٝ ٠ األٚىلايفرت ايفرتات
زتُٛع 

 ايفرتتني

ايدزد١ 

 ايٓٗا١ٝ٥
زتاٍ 

 ايتكِٜٛ
 اذتضٛز

دٛد٠ 

 اذتفغ

تطبٝل 

 ايتذٜٛد
 اذتضٛز ا ُٛع ايرتتٌٝ

دٛد٠ 

 اذتفغ

تطبٝل 

 ايتذٜٛد
 ا ُٛع ايرتتٌٝ

 100 200 100 10 15 70 5 100 10 15 70 5 ايدزد١

 2÷ ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ = زتُٛع ايفرتتني 

 

 َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ يف َدازع حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ )ايدٚز ايجاْٞ(:  ِٜٛ ايطايب يف تك (5)

ز خنننالٍ املطنننت٣ٛ         ايطاينننب نننتفغ  (5-1) املهُننٌن يف َننناد٠ ايكنننسإٓ ايهنننسِٜ بدزدتنن٘ن يف اذتضننٛن

 ايتايٞ:  ايتفصٌٝ ( ٚفل دزد١ 95)َٔ )اذتفغ( ايدزاضٞ، ٜٚتِ تكٛمي٘ يف ايدٚز ايجاْٞ 

 زتاٍ ايتكِٜٛ
 اذتضٛز

 ٤ املطت٣ٛ ايدزاضٞ()أثٓا

 يف ايدٚز ايجاْٞ
 ا ُٛع

 ايرتتٌٝ تطبٝل ايتذٜٛد دٛد٠ اذتفغ

 دزدات 5  ايدزد١
70 15 10 

 دزد١ 100
 دزد١ 95
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 تكِٜٛ يف َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ يف َدازع حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ:بػإٔ آي١ٝ اي إٜضاسات (6)

 اذتفغ: (6-1)

- َُّٜ ّٝنننا كننن ( دزدنننات  3،  ٚ )ات دتنننٛد٠ اذتفنننغ دزدننن (10دننن١: )دز (15) َنننٔ  ّ ايطاينننب َٜٛ

 .، ٚ )دزدتإ( يًرتتٌٝيتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد أثٓا٤ ايتطُٝع

شطِ دزدتإ إذا مل ٜترنس ايطاينب ايهًُن١ ايكسآْٝن١، ٚدزدن١ إذا تنرنسٖا مبطناعد٠       ُت -

 املعًِ.

ٕ يف بٓٝننن١ ايهًُننن١ أّ يف  أننننا شطنننِ دزدننن١ ٚاسننند٠ عنننٔ ننننٌ خطنننأ يف ايكنننسا٠٤ ضنننٛا٤ّ    ُت -

 سسنتٗا.

 ع١:  املساد (6-2)

ّ ارتُننٝظ   - ٕ املسادعنن١ األضننبٛع١ٝ ٜنٛن ُٜ)ْٗاٜنن١ األضننبٛع(تهنٛن ٚ ،َّ ( 30ّ ايطايننب فٝٗننا َنٔن ) كنن

 .اّ ايتذٜٛد،  ٚ)دزدتإ( يًرتتٌٝ( دزدات يتطبٝل أسه3دزد١ دتٛد٠ اذتفغ، ٚ)

 تطبٝل ايتذٜٛد:   (6-3)

 شطِ ْصف دزد١ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد.ُت -

 ايرتتٌٝ: (6-4)

 ٔ األدا٤.كصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِطُٜ -

 ز املعًِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.كدُِّٜ -

 تكِٜٛ ايفرت٠:   (6-5)

ُٜ  ُعٛشَُّٜننن - ََّنننا مت سفعننن٘ خنننالٍ ايفنننرت٠ عًننن٢ ثالثننن١ أٜننناّ، ٚ ّ فٝننن٘ ايطاينننب يف األضنننبٛع كننن

 ايطابع.

 َعدٍ ايفرت٠: (6-6)

 ( إلخساز املعدٍ.7ٜكطِ زتُٛع دزدات ايتكِٜٛ اي١َٝٛٝ ع٢ً )  -

 اذتضٛز:   (6-7)

 .عٔ نٌ سص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرزُتشطِ زبع دزد١  -
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 يه يف مادة اللغة العسبية: التقوثاىيًا

تضُٓت ال٥ش١ ايدزاض١ ٚايتكِٜٛ تٛشٜع دزدات ايتكِٜٛ املطتُس يهٌ ٚسد٠ دزاض١ٝ َٔ ٚسدات َاد٠ 

 ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚفل اآلتٞ:

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 ٚسد٠ دزاض١ٝنٌ  يفتٛشٜع دزدات ايتكِٜٛ 

 ا ُٛع
 اذتضٛز

ملػازن١ ا

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

ٚاملٗاّ 

 املٓصي١ٝ

ًَف 

 األعُاٍ

املػسٚعات 

أٚ ايبشٛخ 

 أٚ ايتكازٜس

اختباز  اختبازات قصري٠

ْٗا١ٜ 

 2 1 ايٛسد٠

 دزدات 10 دزدات 5 دزدات 5 دزدات 5 دزدات 5 ايدزد١
10 

 دزدات

10 

 دزدات
 دزد١ 50

100 

 دزد١

 عدد ايٛسدات ÷دزدات مجٝع ايٛسدات زتُٛع  سطاس ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥

 تكِٜٛ َطتُس ْٛع ايتكِٜٛ

 :ايطايب يف َاد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ تكِٜٛإٜضاسات بػإٔ آي١ٝ  .1

(1-1) ُٜ َّ ٚ    كن ; يف ننٌ ٚسند٠ دزاضن١ٝ عًن٢ سنند٠     ِٜٛتكن لنسٟ  ّ ايطاينب يف املناد٠ تكٛمّينا َطنتُسوا، 

ٕ عًٝن٘ إعناد٠   % َنٔ ايدزدن١ ايٓٗا٥ٝن١ يًٛسند٠ فنإ     50ساٍ عدّ سصنٍٛ ايطاينب عًن٢ ْطنب١     

 ايتعًِ عٔ طسٜل أدا٤ َٗاّ تع١ًُٝٝ ددٜد٠  

املكسز املهٕٛ َٔ أزبع ٚسدات ٜكنّٛ ايطاينب يف ايفنرت٠ األٚىل يف ايٛسندتني األٚىل ٚايجاْٝن١       (1-2)

املهننٕٛ َننٔ ٚسنندتني   املكننسزأَننا ايٛسنندتني ايجايجنن١ ٚايسابعنن١،  ٜكننّٛ  يف ، ٚيف ايفننرت٠ ايجاْٝنن١ 

 .ايٛسد٠ ايجا١ْٝ ٜكّٛ يف ألٚىل ٚيف ايفرت٠ ايجا١ْٝ ٜكّٛ يف ايفرت٠ األٚىل يف ايٛسد٠ ا

 ٜػعس ايطايب يف ايفرتات بٓتٝذت٘ يف  أعُاٍ ايط١ٓ ٚدزد١ االختباز يٛسدات نٌ فرت٠.   (1-3)

(1-4) َُّٜ ٚايٓػناطات ايصنف١ٝ، ٚايٛادبنات     ّ ايطايب بعدد َنٔ أضنايٝب ايتكنِٜٛ ٖنٞ: املػنازن١     ك

 ْٗاٜنننن١ ري٠، ٚاملػننننسٚعات، ٚاختبننننازايكصنننن األعُنننناٍ، ٚاالختبننننازات املٓصيٝنننن١، ًَٚننننف ٚاملٗنننناّ

 ايٛسد٠.

ِ  ايٛاسند٠ ،  ايدزاض١ٝ ايٛسد٠ تكِٜٛ ايتٛشٜع ٖرا ميجٌ (1-5) ٌ  ايندزدات  زتُنٛع  ٜٚكطن  املتشصن

 يًشصننٍٛ ايهتنناس ٚسنندات عنندد عًنن٢ ايدزاضننٞ ايفصننٌ ْٗاٜنن١ يف ايٛسنندات مجٝننع يف عًٝنن٘

 (.  100=4÷400يًطايب ) ايٓٗا١ٝ٥ ايدزد١ ع٢ً
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 .األزبعَعدٍ االختبازات ايٓٗا١ٝ٥ يًٛسدات  % 20َٔحتتطب ايدزد١ ايػسط١ٝ  (1-6)

عًنن٢ دزٚع ايٛسنند٠  عنن١ًَٛشَّ ايكصننري٠ د نتنناس ايتطبٝكننات َٛاضننع إدننسا٤ االختبننازاتسنندَّ (1-7)

 ١ْ.  بصٛز٠ َتٛاش

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞدزاض١ٝ َٔ ٚسدات ايهتاس يف نٌ ٚسد٠ ذس٣ االختبازات ُت (1-8)

 ايدزاض١ٝ ايٛسدات
ايكسا١ٝ٥ ايٛسد٠ ايٓش١ٜٛ ٚ ٠ايٛسد

 ايتٛاصٌ ايػفٗٞد٠ ٚٚس
 ٚسد٠ االتصاٍ ايهتابٞ

 ايتكِٜٛ ْٛع
  ِٜٛ50بٓطب١  نتابٞتك% 

  ِٜٛ50بٓطب١  غفٗٞتك% 
  ِٜٛنتابٞتك 

 

 :يف ايًػ١ ايعسب١ٝ أضايٝب ايتكِٜٛ أَج١ً ع٢ً بعم .2

إضننناف١ إىل ايتعسٜنننف اينننٛازد يف ايتعسٜفنننات اإلدسا٥ٝننن١       املػنننازن١ ٚايٓػننناطات ايصنننف١ٝ:   (2-1)

 .خالٍ سصص املاد٠ ايفصش٢اذتدٜح بايًػ١ ايعسب١ٝ ٜضاف إىل ذيو االيتصاّ  ب

عطنننن٢ ُٜاألضنننن١ً٦ ايتشسٜسٜنننن١ أٚ ايػننننف١ٝٗ أٚ األدا٤ املكننننٓٔ ايننننرٟ    االختبننننازات ايكصننننري٠:  (2-2)

 . ٚاليب أثٓا٤ املٛقف ايتعًُٝٞ أٚ دص٤ َٓ٘ يكٝاع ْٛاتر اينتعًِ ادتص٥ٝن١ يف ايٛسند٠   ايًط

ٔ  دنص٤  يف تٓفنر  بٌ  رٙ االختبازات، نا١ًَ سص١ ختصص -10 بنني  ٜنرتاٚح  ذتصن١ ا َن

 .، أٚ ٚفل َا ٜكتضٝ٘ ْٛع االختباز ٚطسٜكت٘دقٝك١ 15

خ ٚايتكننننازٜس املػننننسٚعات (2-3) ز٠  :ٚايبشنننٛن خ ٚايتكننننازٜس بصنننٛن لننننب إٔ تننننستبط املػننننسٚعات ٚايبشنننٛن

ُٜ        مبَباغننس٠   ٔ أْٛاعننًا َنٔن املٓتذننات ايننيت  ع ايٛسنند٠، ٚميهنٔن إٔ تتضنُن س َنٔن خال ننا   عبِّنن ٛضنٛن

 ٗازات املػُٛي١ يف ايٛسد٠ ايدزاض١ٝ، َٚٔ ذيو َا ًٜٞ:ملٚمتهِٓٗ َٔ اايطالس عٔ إتكاِْٗ 

  عح قصرينتاب١ 

  قصري٠قص١ نتاب١ 

  ١َكاينتاب١ 

  خطب١نتاب١ 

 تًدٝص أٚ حتًٌٝ نتاس 

 دزاض١ غدص١ٝ 

 إعداد تكسٜس يًشهِ ع٢ً َاد٠ َطُٛع١ أٚ َكس٠٤ٚ 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

عطننن٢  ُٜاألضننن١ً٦ ايتشسٜسٜننن١ أٚ ايػنننف١ٝٗ أٚ األدا٤ املكنننٓٔ اينننرٟ       اختبننناز ْٗاٜننن١ ايٛسننند٠:    (2-4)

ٝوننا يكٝنناع قدزاتنن٘ ايدزاضنن١ٝ  يٝهننٕٛ يننب يف ْٗاٜنن١ تنندزٜظ ايٛسنند٠ ايًط . ٚقنند تكٛمّيننا ختاَ

 حتدد سص١ نا١ًَ أٚ دص٤ َٓٗا ألدا٤ ٖرا االختباز عطب َا ٜساٙ املعًِ.

 :تٛظٝف ْتا٥ر ايتكِٜٛ .3

، عًن٢ ْتنا٥ر االختبنازات يف ننٌ ٚسند٠      بٓنا٤ّ تأنٝدًا ملفاِٖٝ )ايتكِٜٛ َٔ أدٌ ايتعًِ(; ٚ (3-1)

٥ر األدا٤ ايصننفٞ خننالٍ أعُنناٍ املطننت٣ٛ ٜتطًننب اختنناذ إدننسا٤ات َتٓٛعنن١ يتشطننني        ْتنناٚ

 :ايتعًِ، نُا يف اذتاالت ايتاي١ٝ

 اإلدسا٤ اذتاي١

 مجٝع ايطالس َتكٕٓٛ

% َٔ 50 ع٢ً  سصًٛا)

 دزد١ ايٛسد٠ فأنجس(

 .ٜٓتكٌ املعًِ َباغس٠ إىل ايٛسد٠ ايتاي١ٝ

ايػايب١ٝ َٔ ايطالس 

 َتكٕٓٛ

 ايٛسد٠ ايتاي١ٝ، ٜٚهًف غري املتكٓني بأدا٤ )ْػاطات عالد١ٝ( ٜٓتكٌ املعًِ إىل

ُٜ  .عٝد تكٛميِٗتطِٗ يف زفع َطتٛاِٖ ٚحتطني أدا٥ِٗ، ثِ 

مجٝع ايطالس غري 

 َتكٓني

َٗازات ايٛسد٠، ٚايتدزٜب املهجف عًٝٗا، ثِ إعاد٠ ايتكِٜٛ. ٚال  ت١ُٝٓاملعًِ  عٝدُٜ

طالب٘ يف ايٛسد٠ إتكإ ت٣ٛ ٜٓتكٌ إىل ايٛسد٠ ايتاي١ٝ ست٢ ٜط٦ُٔ ع٢ً َط

 اذتاي١ٝ.

ايػايب١ٝ َٔ ايطالس 

 غري َتكٓني

ايتدزٜب ع٢ً َٗازات ايٛسد٠، َع تهًٝف ايطالس املتكٓني بأدا٤ عٝد املعًِ ُٜ

 ِيف ت١ُٝٓ َٗازات َتكد١َ يدِٜٗ ٚزفع قدزاتٗٚقتِٗ تطتجُس )ْػاطات إثسا١ٝ٥( 

 .َٚطت٣ٛ تفهريِٖ
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 :ٓتطبنيطالس املٚيً يدٚز ايجاْٞااختبازات ايًػ١ ايعسب١ٝ يف  .4

 ايدٚز ايجاْٞ:اختباز  (4-1)

ِ  )بٓننا٤ّ عًنن٢ َننا أندتنن٘     شتفغ ُٝيف ايٓعنناّ ايفصننًٞ; فإْنن٘ ضنن    (ال٥شنن١ ايدزاضنن١ ٚايتكننٜٛ

يف  جتُٝعٝنننًا ايننندٚز ايجننناْٞ اختبنننازًاتكننندّ الختبننناز ًطاينننب بننندزدات أعُننناٍ املطنننت٣ٛ، ٜٚي

از َننننٔ دننننصأٜٔ غننننفٗٞ ، َننننع َساعننننا٠ إٔ ٜهننننٕٛ االختبنننن( دزدنننن50١َننننٔ ) ايٛسننننداتمجٝننننع 

يف ايفكنس٠  املػاز إيٝ٘ سطب َٔ ٚسدات املكسز;  يطبٝع١ اختباز نٌ ٚسد٠ ٚحتسٜسٟ، ٚفكًا

 .ات ايتكِٜٛ ارتاي بايًػ١ ايعسب١ٝ )ايبٓد ثاًْٝا(َٔ فكس( 8ننن  1)

 اختباز ايطايب املٓتطب: (4-2)

ّٝننا يف مجٝننع ايٛسنندات َنٔن )  ٕ  ( دزدنن١; َننع َساعننا100٠ تننرب املٓتطننب اختبنناّزا جتُٝع إٔ ٜهنٛن

س املكننسز; ايطبٝعنن١ اختبنناز ننٌن ٚسنند٠ َنٔن ٚسنندات ايهتنن    َنٔن دننصأٜٔ غننفٗٞ ٚحتسٜننسٟ; ٚفكنناً  

ِٜ ارتنناي بايًػنن١ ايعسبٝنن١ )ايبٓنند 8ننننن  1سطننب املػنناز إيٝن٘ن يف ايفكننس٠ زقنِن ) ( َنٔن فكننسات ايتكنٛن

 ثاًْٝا(.
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 يف مادة الرتبية األضسية والصخيةالتقويه :  ثالجًا

َُّت (1 ( دزد١ يهنٌ فنرت٠   100َٔ ) َطتُسًا رتب١ٝ األضس١ٜ ٚايصش١ٝ تكٛميًاّ ايطايب١ يف َاد٠ ايك

   ِ )ال ٜٛدند اختبننازات ْٗا٥ٝن١ يًطايبن١ املٓتعُن١ يف ايندٚز األٍٚ(، ٜٚؤخننر       َنٔ فرتتنٞ ايتكنٜٛ

 : يف ادتدٍٚ ايتايٞ َعدٍ ايفرتات يًشصٍٛ ع٢ً املعدٍ ايٓٗا٥ٞ يًُاد٠، نُا

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 تٛشٜع دزدات أعُاٍ املطت٣ٛ

سٚع املػ

 ارتتاَٞ
 ا ُٛع

 اذتضٛز

املػازن١ 

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

ٚاملٗاّ 

 املٓصي١ٝ

ًَف 

 األعُاٍ

املٗاّ 

 األدا١ٝ٥

اختبازات 

 قصري٠
 ا ُٛع

 ايدزد١
5 

 دزدات

10  

 دزدات

10 

 دزدات

10 

 دزدات

15 

 دزد١

20 

 دزد١

70 

 دزد١

30 

 دزد١

100 

 دزد١

 عدد ايفرتات÷ رتات زتُٛع دزدات ايف سطاس ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥

طتُس ْٛع ايتكِٜٛ  تكَِٜٛ 

 ايدٚز ايجاْٞ: اختباز (2

 )اذتضنٛز يًُذناالت ايتكٛميٝن١ ايتايٝن١    بدزدات أعُاٍ املطت٣ٛ حتتفغ ايطايب١ املٓتع١ُ 

ّ األدا٥ٝن١( دتُٝنع   ااملٗن ،  ًَف األعُاٍ ، يٛادبات ٚاملٗاّ،  ا املػازن١ ٚايٓػاطات ايصف١ٝ، 

( دزدن١  30)ٚ  ،( دزد١ يالختباز ايٓعس20ٟ: )ٚفل َا ًٜٞ (50) د١ٚتٛشع باقٞ ايدز ،ايٛسدات

 :نُا ٜتضح َٔ ادتدٍٚ(; ارتتاَٞيالختباز ايعًُٞ )املػسٚع 

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

ُٜشتفغ بٗا يًطايب١ َٔ أعُاٍ املطت٣ٛ  *ايدٚز ايجاْٞاختباز  ايدزدات اييت 

 ا ُٛع
 اذتضٛز

املػازن١ 

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

 ٚاملٗاّ

 املٓصي١ٝ

ًَف 

 األعُاٍ

املٗاّ 

 األدا١ٝ٥
 ا ُٛع

ايٓعسٟ  ختبازالا

 ايٓٗا٥ٞ

 االختباز ايعًُٞ

 ارتتاَٞ( املػسٚع)

 ايدزد١
5 

 دزدات

10  

 دزدات

10 

 دزدات

10 

 دزدات

15 

 دزد١

50 

 دزد١

20 

 دزد١

30 

 دزد١

100 

 دزد١

  ْعاّ ْٛز.تكّٛ املع١ًُ ظُع ادتص٤ ايٓعسٟ ٚايعًُٞ ٚإدخاٍ ايدزد١ َٔ مخطني يف* 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

  املٓتطب١: ايطايب١اختباز  (3

 ػننسٚعدزدنن١ يالختبنناز ايعًُننٞ )امل ( 50) ، ٚايٓٗننا٥ٞ ٓعننسٟايختبنناز دزدنن١ يال( 30) صننص 

، نُنننا االضنننتٝعاس ٚايفٗنننَِننند٣ ايتشكنننل َنننٔ ٓاقػننن١ املػنننسٚع ٚدزدننن١ مل( 20)، ٚ ارتتننناَٞ(

 ٜتضح َٔ ادتدٍٚ ايتايٞ:

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

 اختباز ايطايب١ املٓتطب١

 ُٛعا 
 ايٓعسٟ ايٓٗا٥ٞ ختبازاال

 االختباز ايعًُٞ

 ارتتاَٞ( املػسٚع)

ايفِٗ  االضتٝعاسٚ  املٓاقػ١ٚ 

 يًُػسٚع ارتتاَٞ

 ايدزد١
30 

 دزد١

50 

 دزد١

20  

 دزد١

100 

 دزد١
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 يف مادة الرتبية البدىية والصخيةالتقويه زابعًا: 

ِ  تبٓننا٤ّ عًنن٢ َننا أندتنن٘    (1 تٛشٜننع دزدننات َنناد٠ ايرتبٝنن١   فإْنن٘ ٜننتِ   تال٥شنن١ ايدزاضنن١ ٚايتكننٜٛ

 ايبد١ْٝ ٚايصش١ٝ ٚفل ادتدٍٚ ايتايٞ:

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 تٛشٜع دزدات ايتكِٜٛ يف نٌ فرت٠ َٔ فرتات ايتكِٜٛ

 ا ُٛع
 اذتضٛز

حتكٝل االجتاٖات 

 ٚايكِٝ ايصش١ٝ

ايًٝاق١ ايصش١ٝ 

 ٚايبد١ْٝ

ارتربات املعسف١ٝ 

 )اختبازات قصري٠(

املٗازات ايبد١ْٝ 

 ٚاذتسن١ٝ

 دزد١ 100 دزد١ 50 دزدات 10 دزد١ 25 دزدات 10 دزدات 5 دزد١اي

 عدد ايفرتات÷ زتُٛع دزدات ايفرتات  سطاس ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥

 تكِٜٛ َطتُس ْٛع ايتكِٜٛ

 

ٜضنع املعًنِ َؤغنسات أدا٥ٝنن١ يهنٌ زتناٍ َنٔ زتنناالت ايتكنِٜٛ احملندد٠ يف ادتندٍٚ أعننالٙ;           (2

ٚتأنٝند َعٝازٜن١ ايتكنِٜٛ ٚعدايتن٘ بنني       ٔ ايطاينب يف ننٌ َٓٗنا،   يضُإ دقن١ قٝناع متهان   

 مجٝع ايطالس.

3) ٍَُٜ ٚزصند ايندزدات ارتاصن١ بهنٌ ْنٛع َنٔ        ،أدا٤ ايطالس َتابع١ِ ضذالِت صُِ املعًِ دداٚ

 .َٔ خالٍ َتابع١ َٚساقب١ منٖٛا املطتُس أْٛاع ايتكِٜٛ املطتٗدف١ يف املاد٠

 ايدٚز ايجاْٞ:يف  (4

ز ، حتكٝننل   ننتفغ ايطايننب بنندزدات أعُنناٍ املطننت٣ٛ يًُذننا  الت ايتكٛميٝنن١ ايتايٝنن١ )اذتضنٛن

ختبازات ارتنننربات املعسفٝننن١/اال االجتاٖنننات ٚايكنننِٝ ايصنننش١ٝ ،  ايًٝاقننن١ ايصنننش١ٝ ٚايبدْٝننن١ ،    

 ( دزد١ ٚفل َا ًٜٞ:  50( دزد١، ٚتٛشع باقٞ ايدزد١ َٚكدازٖا )50ٛعٗا َٔ )ُكصري٠( ٚزتاي

 (20 دزد١ )(1) الختباز أدا٤ املٗاز٠ ايبد١ْٝ اذتسن١ٝ ادتُاع١ٝ. 

 (20 دزد١ )(.2ايبد١ْٝ اذتسن١ٝ ادتُاع١ٝ ) الختباز أدا٤ املٗاز٠ 

 (10دزدات الختباز أدا٤ املٗاز٠ ايبد١ْٝ اذتسن١ٝ ايفسد١ٜ ). 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 :ايتايٞ نُا ٜتضح َٔ ادتدٍٚ

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

ُٜشتفغ بٗا يًطايب َٔ أعُاٍ  ايدزدات اييت 

 املطت٣ٛ
 اختباز ايدٚز ايجاْٞ

 ا ُٛع

 اذتضٛز

 حتكٝل

االجتاٖات 

ٚايكِٝ 

 ايصش١ٝ

ايًٝاق١ 

ايصش١ٝ 

 ٚايبد١ْٝ

ارتربات 

املعسف١ٝ 

)اختبازات 

 قصري٠(

أدا٤ املٗاز٠ 

ايبد١ْٝ 

اذتسن١ٝ 

 (1ادتُاع١ٝ )

أدا٤ املٗاز٠ 

ايبد١ْٝ 

اذتسن١ٝ 

 (2ادتُاع١ٝ )

أدا٤ املٗاز٠ 

ايبد١ْٝ 

ٚاذتسن١ٝ 

 ايفسد١ٜ

 ايدزد١
 100 دزدات 10 ١دزد 20 دزد١ 20 دزدات 10 دزد١ 25 دزدات 10 دزدات 5

 ( دزد50١) ( دزد50١) دزد١

 :ايطالس املٓتطبٕٛ (5

تنٛشع دزدننات االختبنناز يف َنناد٠ ايرتبٝنن١ ايبدْٝنن١ ٚايصننش١ٝ يًطننالس املٓتطننبني ٚفننل   (5-1)

 :ايتٛشٜع ايتايٞ

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

 اختباز ايطالس املٓتطبني

املعازف ٚايًٝاق١  ا ُٛع

 ايبد١ْٝ

أدا٤ املٗاز٠ ايبد١ْٝ 

١ ادتُاع١ٝ اذتسنٝ

(1) 

أدا٤ املٗاز٠ ايبد١ْٝ 

اذتسن١ٝ ادتُاع١ٝ 

(2) 

أدا٤ املٗاز٠ ايبد١ْٝ 

 ٚاذتسن١ٝ ايفسد١ٜ

 دزد١ 100 دزدات 10 دزد١ 30 دزد١ 30 دزد١ 30 ايدزد١
 

َا  نص املعنازف ٚايًٝاقن١     تػتٌُ ع٢ًَرنس٠ ٚايصش١ٝ َعًِ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ  عدُٜ (5-2)

،        املطًٛبن١  املٗازات ايبد١ْٝ َٚا  ص  ٓ٘ ديٌٝن املعًِن  َٔن مجٝنع ايطنالس ٚفنل َنا تضُن

ٜس   ِ ننٌن َٓٗننا   َننا  ننص َننع تصنٛن شع عًنن٢ ايطننالس املٓتطننبني يف     يف ديٝنٌن املعًنن ٚتنٛن

 .املدزض١ يالضتعداد يالختباز ٚايتدزس ع٢ً املٗازات املطًٛب١ بٓا٤ عًٝٗا

 :مَنة ملخوظة

يصش١ٝ ٖٛ املعتُد بدٜاًل ٜعد ايتٛشٜع احملدد ٖٓا يدزدات ايتكِٜٛ يف َاد٠ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ ٚا

 .(ٖن1435طبع١ ) 1اد٠ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ ٚايصش١ٝ ملعٔ ايتٛشٜع املػاز إيٝ٘ يف ديٌٝ املعًِ 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 قويه يف مادة املَازات التطبيقيةخامطًا:  الت

ٓت (1 ِٜت تضننُن ١   تال٥شننن١ ايدزاضننن١ ٚايتكننٛن ِٜ عًننن٢ ا ننناالت األضاضننٝن ٌ تٛشٜنننع دزدنننات ايتكننٛن تفاصننٝن

 تتضُٔ َا ًٜٞ:املطتٗدف١ يف املاد٠ ٚ

 ( دزد١ يهٌ ٚسد٠ دزاض١ٝ تطبٝك١ٝ َٔ ٚسدات املاد100.٠ختصٝص ) (1-1)

 تٛشٜع دزدات ايٛسد٠ ايتطبٝك١ٝ ٚفل ا االت ايتكٛمي١ٝ ايتاي١ٝ: (1-2)

 اذتضٛز زتاٍ ايتكِٜٛ
الْضباط ا

 ٚايتفاعٌ

تكسٜس األدا٤ 

 اإلصتاش/احملدد

 تكِٜٛ األدا٤ ارتتاَٞ

 (املػسٚع ارتتاَٞ)

ايدزد١ ايٓٗا١ٜ 

 سد٠يًٛ

 دزد١ 100 ١دزد 50 ١دزد 25 ١دزد 20 دزدات 5 ايدزد١

 عدد ايٛسدات ÷زتُٛع دزدات مجٝع ايٛسدات  سطاس ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥

 تكِٜٛ َطتُس ْٛع ايتكِٜٛ

   ايطايب املٓتطب: (2

 َعًُننٞ قبننٌ َننٔ قنندّ يهننٌ ٚسنند٠ تطبٝكٝنن١، ٜٚننتِ َٓاقػننت٘ فُٝننا     (ارتتنناَٞ املػننسٚع)ُٜكنندّ 

( دزدن١  30ٚ ) ،( دزدن١ يًُػنسٚعات  70)َٛشع١ نايتنايٞ:   ;( دزد100١َٔ ) ايتطبٝك١ٝايٛسدات 

 .املكد١ًَُػسٚعات ي ملٓاقػ١ َد٣ االضتٝعاس ٚايفِٗ

 يف ايدٚز ايجاْٞ: (3

،   ايتايٝنن١ َنٔن دزدننات  دزدات اينن ننتفغ يًطايننب ب ز، ٚاالْضننباط ٚايتفاعنٌن أعُنناٍ املطننت٣ٛ )اذتضنٛن

ّ   األدا٤ ٚتكسٜننس َػننسٚعًا ختاَٝننًا يهنٌن ٚسنند٠ َنٔن ٚسنندات     احملنندد/اإلصتاش( دتُٝننع ايٛسنندات، ٜٚكنند

املنناد٠ ٚتننتِ َٓاقػننت٘ فٝٗننا َنٔن قبنٌن َعًُنٞن ايٛسنندات ٚتكنندٜس ايدزدنن١ بٓننا٤ّ عًنن٢ نفننا٠٤ املػننسٚعات    

 ٚذيو ٚفل ايتٛشٜع ايتايٞ: ( دزد50،١َٔ ) ٚدزد١ اضتٝعاب٘  ا

 زتاٍ ايتكِٜٛ

ُٜشتفغ بٗا يًطايب َٔ أعُاٍ املطت٣ٛ  ايدزدات اييت 
املػسٚع دزدات 

 يهٌ ٚسد٠ تاَٞارت

١ ايدزد١ ايٓٗاٜ

 اذتضٛز يًُاد٠
الْضباط ا

 ٚايتفاعٌ

تكسٜس األدا٤ 

 اإلصتاش/احملدد
 ا ُٛع

 ١دزد 25 ١دزد 20 دزدات 5 ايدزد١
50 

 دزد١

 ١دزد 50

دزد١  30 دزد١ 100

 يًُػسٚع

دزد١  20

 يًُٓاقػ١

 عدد ايٛسدات ÷دزدات ايٛسدات  زتُٛع سطاس ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 

 

 

  

 الجالحالقطه 

 تعلينات خاصة بالتقويه يف

 خاصةمواد دزاضية ذات طبيعة 

 الجاىويللتعليه  الفصلياليظاو  يف

 )تقويه مً أدل التعله(
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 الجالحالقطه 

 تعلينات خاصة بالتقويه يف مواد دزاضية ذات طبيعة خاصة

  قويه يف مادة القساءات يف مدازع حتفيظ القسآٌ الكسيه: التأواًل

ّٜننا، َننا عنندا  ٗا غننف( تكٛمّينندزدنن١ 100ايكننسا٤ات َننٔ ) َنناد٠ايطايننب يف ٜننتِ تكننِٜٛ  .1 ّٝا ٚحتسٜس

َُّٝف(; 1 قسا٤اتَكسز ) ّٜا فكط.ك  ّ حتسٜس

 :(1 ايكسا٤اتَكسز )ٛشٜع دزدات ت .2

 َُّٜ يف فرتتنني، ننٌ فنرت٠     (1ايكنسا٤ات  ) يف أعُاٍ املطنت٣ٛ ايدزاضنٞ يف َكنسز   ّ ايطايب ك

( دزدنن١، ٚحتتطننب ايدزدنن١ ايٓٗا٥ٝنن١ ألعُنناٍ املطننت٣ٛ ايدزاضننٞ عطننب َعنندٍ     50َننٔ )

 ايفرتتني سطب ايتٛشٜع اآلتٞ:

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

 تٛشٜع دزدات أعُاٍ املطت٣ٛ
االختباز 

ٗا٥ٞ ايٓ

 )حتسٜسٟ(

 ا ُٛع
 اذتضٛز

املػازن١ 

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

ٚاملٗاّ 

 املٓصي١ٝ

ًَف 

 األعُاٍ

املػسٚعات ٚأ 

ايبشٛخ أٚ 

 ايتكازٜس

 اختباز

ايفرت٠ 

 )حتسٜسٟ(

 ا ُٛع

 ايدزد١
5 

 دزدات

5 

 دزدات

5 

 دزدات

5 

 دزدات

10 

 اتدزد

20 

 دزد١

50 

 دزد١

50 

 دزد١

100 

 دزد١

 (:6،  5،  4،  3،  2 املكسزاتاد٠ ايكسا٤ات يف املطتٜٛات املتبك١ٝ )تٛشٜع دزدات َ .3

     ( يف 6،  5،  4،  3،  2َناد٠ ايكنسا٤ات )  َكنسزات  ٜكّٛ ايطايب يف أعُناٍ املطنت٣ٛ ايدزاضنٞ يف

( دزد١، ٚحتتطنب ايدزدن١ ايٓٗا٥ٝن١ ألعُناٍ املطنت٣ٛ ايدزاضنٞ       50فرتتني، نٌ فرت٠ َٔ )

)غنننفٗٞ  دنننصأٜٔدننن١ االختبننناز ايٓٗنننا٥ٞ عًننن٢    ، نُنننا تنننٛشع دز عطنننب َعننندٍ ايفرتتنننني  

 :١ًٜٞ; نُا ( دزد50ٚتدخٌ يف ْعاّ ْٛز َٔ )ايدزدتإ جتُع ٚ ;(ٟٚحتسٜس

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

 تٛشٜع دزدات أعُاٍ املطت٣ٛ
 االختباز ايٓٗا٥ٞ

 ( دزد50١)
 ا ُٛع

 اذتضٛز

املػازن١ 

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

ٚاملٗاّ 

 املٓصي١ٝ

ًَف 

 األعُاٍ

املػسٚعات ٚأ 

ايبشٛخ أٚ 

 ايتكازٜس

 ايفرت٠اختبازات 

 ا ُٛع

 حتسٜسٟ غفٗٞ حتسٜسٟ غفٗٞ

 ايدزد١
5 

 دزدات

5 

 دزدات

5 

 دزدات

5 

 دزدات

10 

 اتدزد

10 

 دزدات

10 

 دزدات

50 

 دزد١

25 

 دزد١

25 

 دزد١

100 

 دزد١
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

  : التقويه يف مادة احلاضب وتقيية املعلوماتثاىيًا
ِ تتضننُٓت   .1 َنناد٠ اذتاضنننب ٚتكٓٝننن١ املعًَٛنننات،  يف تٛشٜنننع ايننندزدات  تال٥شننن١ ايدزاضننن١ ٚايتكننٜٛ

 تٛضٝش٘ يًطالس املٓتعُني ٚاملٓتطبني يف ادتدٍٚ ايتايٞ:ٚميهٔ 

ٍ ايتكِٜٛ  زتا

ٍ املطت٣ٛ  تٛشٜع دزدات أعُا
تٛشٜع دزدات 

 ٥ٞٓٗااي ختبازاال

 ا ُٛع

 اذتضٛز

املػازن١ 

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

ٚاملٗاّ 

 املٓصي١ٝ

ًَف 

 األعُاٍ

املػسٚعات ٚأ 

ايبشٛخ ٚأ 

 ايتكازٜس

 اختبازات قصري٠
ًُٞ ا ُٛع ٜٟس ع  حتس

١ٝ ًُ ١ٜ ع س  حتٜس

 ايدزد١

 اْتعاّ
5 

 دزدات

5  

 دزدات

5  

 دزدات

5  

 دزدات

10  

 دزدات

15  

 دزد١

5 

 دزدات

50 

 دزد١

30 

 دزد١

20 

 100 دزد١

 دزد١
ٛدد اْتطاس  الٜ 

60 

 دزد١

40 

 دزد١

 

 ساالت ايٓذاح ٚاإلنُاٍ يف َاد٠ اذتاضب يف ايٓعاّ ايفصًٞ

 ٓتعِأٚاًل: ايطايب امل

 ( َٔ دزد١ فأنجس، ٚسصٌ عًن٢ ايٓطنب١   50( يف املاد٠ )100إذا نإ زتُٛع دزدات ايطايب )

%( عًنن٢ األقننٌ يف االختبنناز ايٓٗننا٥ٞ ايعًُننٞ، ٚسصننٌ عًنن٢ ايٓطننب١ ايػننسط١ٝ         20ايػننسط١ٝ )

 .فإٕ ايطايب ٜهٕٛ ْادشًا%( ع٢ً األقٌ يف االختباز ايٓٗا٥ٞ ايٓعسٟ; 20)

      فإْن٘ ٜندخٌ ايندٚز    ( دزدن١،  50( يف املناد٠ أقنٌ َنٔ )   100ٔ )إذا ننإ زتُنٛع دزدنات ايطاينب َن

 .ايجاْٞ يف اختبازٟ املاد٠ )ايعًُٞ ٚايٓعسٟ(

   ( ٔدزدنن١ فننأنجس، ٚمل  صننٌ عًنن٢  50( يف املنناد٠ )100إذا نننإ زتُننٛع دزدننات ايطايننب َنن )

فإْنن٘ ٜنندخٌ اينندٚز %( يف نننال االختبننازٜٔ يًُنناد٠ )ايعًُننٞ ٚايٓعننسٟ(، 20ايٓطننب١ ايػننسط١ٝ )

 .ٞ يف اختبازٟ املاد٠ )ايعًُٞ ٚايٓعسٟ(ايجاْ

   ( ٔدزدنن١ فننأنجس، ٚمل  صننٌ عًنن٢  50( يف املنناد٠ )100إذا نننإ زتُننٛع دزدننات ايطايننب َنن )

فإْننن٘ ٜننندخٌ ايننندٚز  %( يف أسننند اختبنننازٟ املننناد٠ )ايعًُنننٞ أٚ ايٓعنننسٟ(،  20ايٓطنننب١ ايػنننسط١ٝ )

 .ايجاْٞ يف االختباز ايرٟ مل  صٌ فٝ٘ ع٢ً ايٓطب١ ايػسط١ٝ

  اٍ دزدنن١ اينندٚز ايجنناْٞ يف ْعنناّ ْننٛز يف خنناْتني يًعًُننٞ ٚايٓعننسٟ بننٓفظ طسٜكنن١          ٜننتِ ادخنن

 إدخاٍ ايدزد١ يف ايدٚز األٍٚ.
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 ثاًْٝا: ايطايب املٓتطب

     ٜننتِ ايتأننند َننٔ سصننٍٛ ايطايننب عًنن٢ ايٓطننب١ ايػننسط١ٝ يف ْعنناّ ْننٛز قبننٌ تطبٝننل َعادينن١

 حتٌٜٛ ايدزد١.

     يف خنناْتني يًعًُننٞ ٚايٓعننسٟ يف اينندٚز  ٜننتِ ادخنناٍ دزدنن١ االختبنناز ايٓٗننا٥ٞ ينن٘ يف ْعنناّ ْننٛز

 األٍٚ ٚ ايدٚز ايجاْٞ، إذ يٝظ ي٘ أعُاٍ ض١ٜٛٓ.

 ( َٔ دزد١ فأنجس، ٚسصٌ عًن٢ ايٓطنب١   50( يف املاد٠ )100إذا نإ زتُٛع دزدات ايطايب )

%( عًنن٢ األقننٌ يف االختبنناز ايٓٗننا٥ٞ ايعًُننٞ، ٚسصننٌ عًنن٢ ايٓطننب١ ايػننسط١ٝ         20ايػننسط١ٝ )

 .فإٕ ايطايب ٜهٕٛ ْادشًاختباز ايٓٗا٥ٞ ايٓعسٟ; %( ع٢ً األقٌ يف اال20)

      ( ٔدزدن١،  50( يف املناد٠ أقنٌ َنٔ )   100إذا ننإ زتُنٛع دزدنات ايطاينب َن )    فإْن٘ ٜندخٌ ايندٚز

 .ايجاْٞ يف اختبازٟ املاد٠ )ايعًُٞ ٚايٓعسٟ(

   ( ٔدزدنن١ فننأنجس، ٚمل  صننٌ عًنن٢  50( يف املنناد٠ )100إذا نننإ زتُننٛع دزدننات ايطايننب َنن )

فإْننن٘ ٜننندخٌ ايننندٚز  %( يف أسننند اختبنننازٟ املننناد٠ )ايعًُنننٞ أٚ ايٓعنننسٟ(،  20ط١ٝ )ايٓطنننب١ ايػنننس

 .ايجاْٞ يف االختباز ايرٟ مل  صٌ فٝ٘ ع٢ً ايٓطب١ ايػسط١ٝ
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

  اإلجنليصية: التقويه يف مادة اللغة ثالجًا 
َّّٛ ايطاينننب تكٛمينننًا غنننفًٗٝا َطنننتُسًا  (1 يف َٗنننازتٞ اضنننتٝعاس املطنننُٛع   Oral Evaluationٜكننن

Listening Comprehension  ٚاحملادث١Speaking ،  إضاف١ إىل تكٛمي٘ حتسٜسًٜا يف َٗنازات

 األخس٣ ايٛازد٠ يف تٛشٜع دزد١ االختباز ايٓٗا٥ٞ. اإلصتًٝص١ٜايًػ١ 

َّّٛ ايطايننب بعنندد َننٔ أضننايٝب ايتكننِٜٛ ٖٚننٞ: املػننازن١ ٚاألْػننط١ ايصننف١ٝ، ٚايٛادبننات          (2 ٜكنن

ٚاملػسٚعات أٚ ايتكازٜس  تنرب ايطاينب اختبنازٜٔ     ،Portfolioٚاملٗاّ املٓصي١ٝ، ًَٚف األعُاٍ 

 ( دزدات تكطِ بايتطاٟٚ إىل دصأٜٔ:10قصرئٜ دزد١ نٌ َُٓٗا )

(2-1)   ُٜ َّ األٍٚ دزدننن١ االختبننناز ايػننننفٗٞ:  ّ فٝنننن٘ ايطاينننب تكٛميننننًا َطنننتُسًا يف َٗننننازتٞ   كننن

يف ايفنرت٠   Speakingٚاحملادثن١  ،  Listening Comprehensionاضنتٝعاس املطنُٛع   

 ١ َٔ بدا١ٜ املطت٣ٛ أٚ َٔ االختباز ايكصري ايطابل.املٓكضٝ

(2-2)  ُٜ َّّٛ فٝنننن٘ ايطايننننب نتابٝننننًا يف َٗننننازات ايًػنننن١  ايجنننناْٞ دزدنننن١ االختبنننناز ايهتننننابٞ:  كنننن

 األخس٣. اإلصتًٝص١ٜ

 ,Role-Play ٜساعننننننٞ املعًننننننِ يف ايتكننننننِٜٛ ايػننننننفٗٞ تٓننننننٛع أضننننننايٝب ايتكننننننِٜٛ َجننننننٌ: (3

Conversation, Situations   ،دزاضٞ.  ٚغريٖا خالٍ ايفصٌ اي 

ِ تضننُٔ يًنندزدات  املعتُنندٜطبننل ايتٛشٜننع   (4 يف أعُنناٍ املطننت٣ٛ ٚيف   تال٥شنن١ ايدزاضنن١ ٚايتكننٜٛ

 :ٖٚٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ االختباز ايٓٗا٥ٞ

زتاٍ 

 ايتكِٜٛ

ٍ املطت٣ٛ  تٛشٜع دزدات أعُا
 االختباز ايٓٗا٥ٞ

 ( دزد50١)

 ا ُٛع

 اذتضٛز

املػازن١ 

ٓػاطات ٚاي

 ١ايصفٝ

ايٛادبات 

ٚاملٗاّ 

 صي١ٝاملٓ

ًَف 

 األعُاٍ

املػسٚعات ٚأ 

ايبشٛخ ٚأ 

 ايتكازٜس

 اختبازات قصري٠
 نتاٞب غفٗٞ ا ُٛع

 نتاٞب غفٗٞ

 ايدزد١
5 

 دزدات

5  

 دزدات

5  

 دزدات

5  

 دزدات

10  

 دزدات

10 

 اتدزد

10 

 دزدات

50 

 دزد١

10 

 اتدزد

40 

 دزد١

100 

 دزد١
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

ٞ مبنا ٚزد يف تٛشٜنع دزدن١ االختبناز ايٓٗنا٥ٞ ملناد٠       املعًِ يف تٛشٜع دزدن١ االختبناز ايٓٗنا٥   ٜتكٝد  (5

 Marks Distribution of the English Language Final Test  اإلصتًٝصٜن١ ايًػن١  

 َٔ سٝح َٗازات ايتكِٜٛ ٚايدزدات املدصص١  ا.

يف االختبنناز ايٓٗننا٥ٞ حتننتفغ املدزضنن١ بهػننف يدزدنن١ ايطايننب يف االختبنناز ايػننفٗٞ ايٓٗننا٥ٞ    (6

 ت ايطالس يف االختباز ايهتابٞ ايٓٗا٥ٞ يهْٛ٘ دص٤ َٔ دزدت٘.َع أٚزام إدابا

الٍ األضنبٛعني األخريٜننٔ َنٔ ايفصننٌ   االختبناز ايػنفٗٞ ايٓٗننا٥ٞ:  تنرب ايطايننب غنفًٗٝا خنن     (7

دزدات( ملند٣ َٗازتن٘ يف انتطناس َٗنازتٞ اضنتٝعاس       10ايدزاضٞ، ٚتسصد ايدزد١ املطتشك١ )

 .Speakingٚاحملادث١  Listening Comprehensionاملطُٛع 

 ايٓعنناّ ايفصننًٞ يًُسسًنن١ ايجاْٜٛنن١ يف اإلصتًٝصٜنن١تٛشٜنع دزدنن١ االختبنناز ايٓٗننا٥ٞ ملنناد٠ ايًػن١    (8

 ٚفل ادتدٍٚ ايتايٞ:

Marks Distribution of the English Language Final Test for the Secondary Stage 

(The Semester System) 

                                                      Levels & Marks 
  الدرجات واملستويات واملواد                                                    

Items\ Skills 
 املهارات / الفقرات التقوميية                                                       

 الدرجة املخصصة لكل مستوى

Levels 
1 & 2 

Levels 
3 & 4 

Levels 
5 & 6 

 1إصتًٝصٟ 

 2إصتًٝصٟ 
 3إصتًٝصٟ 

4إصتًٝصٟ   
 5إصتًٝصٟ 

6إصتًٝصٟ   

Composition (guided / free) 12 10 8 التعبري املوجه أو احلر 

Reading Comprehension 12 12 12 استيعاب املقروء 

Grammar 8 10 10 القواعد 

Vocabulary  املفردات  10 8 8 

Total Written Test Marks الكتابي إمجالي درجات االختبار  40 40 40 

Oral Evaluation Test  
(Listening Comprehension & Speaking) 

 واستيعاب املسموع( التحدث ) الشفهي التقويماختبار  
10 10 10 

 TOTAL    50 50 50 اإلمجالي
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 : اختباز ايدٚز ايجاْٞ (9

حتسٜسٜنًا ٚغنفًٗٝا   ملطنت٣ٛ ٚ تنرب يف ايندٚز ايجناْٞ      تفغ ايطايب املٓتعِ بدزد١ أعُاٍ ا

 ألٍٚ.ابٓفظ طسٜك١ اختباز ايدٚز 

 :  ايب املٓتطبايط (10

ُٜ ،املٓتطنب يالختبناز ايٓٗنا٥ٞ )ايهتنابٞ/ايتشسٜسٟ(    ايطاينب  ٜتكدّ  ٍ ُٚت ،غنفٗٝاً َّّٛ كن ٚال   عناَد

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ( دزد١;100َٔ )سصد يُتايٓٗا٥ٞ االختباز املهتطب١ يف دزدت٘ 

 

 

 

 َجاٍ:

ٞ املٓتطب سصٌ ايطايب إذا  ( دزدن١ َنٔ   30) عًن٢ )ايهتنابٞ/ايتشسٜسٟ(   يف االختباز ايٓٗنا٥

 ( دزد١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:100املطتشك١ َٔ )فتهٕٛ دزدت٘  ;( دزد40١)

 

 

  

  

 

 =( دزد١ 100َٔ )املطتشك١ ايطايب  دزد١
 100×   ايٓٗا٥ٞ االختبازيف  ايطايبدزد١ 

40 

 

 =( دزد١ 100َٔ )املطتشك١ ايطايب  دزد١

 دزد١ 75        =                           

30   ×100 

40 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 يًتعًِٝ ايجاْٟٛيف َٛاد ايٓعاّ ايفصًٞ %( 20) استطاس ايٓطب ايػسط١ٝددٍٚ 

 .دزد١ (50ايٓٗا٥ٞ َٔ ) الختبازا اتدزدزتُٛع طب ايٓطب١ ايػسط١ٝ ملاد٠ ايكسا٤ات يف مجٝع املطتٜٛات َٔ حتت *

ّ ايطبٝعٝنن١ ٚايًػنن١ ٚاإلصتًٝصٜنن١ عًنن٢ االختبنناز ايتشسٜننسٟ فكننط  يف نننال   طننب تحت * اد ايعًنٛن ايٓطننب١ ايػننسط١ٝ يف َنٛن

 ٞ.ٗ، ٚال ُتشتطب ع٢ً ادتص٤ ايعًُٞ أٚ ايػفٚيف اختباز َٛاد ايتعجس أٜضًا ٚايدٚز ايجاْٞ( ٍاألٚ ز)ايدٚ ايدٚزٜٔ

 *   ِّ ٔ   دنص٤   ُتشتطب ايٓطب١ ايػسط١ٝ يف اذتاضب اآلينٞ عًن٢ نن ٚ  يف ننال ايندٚزٜ ٚيف  األٍٚ ٚايندٚز ايجناْٞ(   ز)ايند

 .اختباز َٛاد ايتعجس أٜضًا

ْٛع 

 ايتكِٜٛ
 املٛاد

 اْٞدٚز ايجيااختباز  ندٚز األٍٚاياختباز 

 الختباز ايٓٗا٥ٞا

 ايدزد١  اييت   تفغ بٗا %20ايٓطب١ ايػسط١ٝ 

ايٓطب١  االختباز ايٓٗا٥ٞ

ايػسط١ٝ 

20% 

 /عًُٞ

 غفٗٞ
 حتسٜسٟ

/عًُٞ

 غفٗٞ
 حتسٜسٟ

ُس
طت

امل
 ِ

ٜٛ
تك

اي
 

- ايكسإ ايهسِٜ - -  ال تطبل - 95 5 دزد١ اذتضٛز ال تطبل -

 -- -- ايًػ١ ايعسب١ٝ
تٛضط  تطبل ع٢ًَ 

ٞ يًٛسداتاالختباز ا ٗا٥  يٓ
 تطبل 50 - 50 أعُاٍ املطت٣ٛ

ايرتب١ٝ األضس١ٜ 

 ٚايصش١ٝ
 ال تطبل -- --

أعُاٍ املطت٣ٛ َاعدا  

 االختبازات ايكصري٠
 ال تطبل 50 - 50

ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ 

 ٚايصش١ٝ
 ال تطبل -- --

أعُاٍ املطت٣ٛ َاعدا 

 املٗازات ايبد١ْٝ ٚاذتسن١ٝ
 ال تطبل 50 - 50

 ال تطبل -- -- تطبٝك١ٝاملٗازات اي
أعُاٍ املطت٣ٛ َاعدا 

 املػسٚع ارتتاَٞ
 ال تطبل 50 - 50

اّ
يع

ِ ا
ٜٛ

تك
اي

 

 تطبل 50 - 50 أعُاٍ املطت٣ٛ تطبل 50 -- * ايعًّٛ ايػسع١ٝ

ُاع١ٝ  ايدزاضات االدت

 ٚايٛط١ٝٓ
 تطبل 50 - 50 أعُاٍ املطت٣ٛ تطبل 50 --

 تطبل 50 - 50 أعُاٍ املطت٣ٛ تطبل 50 -- ايسٜاضٝات

 *تطبل  40 10 50 أعُاٍ املطت٣ٛ * تطبل 40 10 ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ

َٗازات ايبشح 

 َٚصادز املعًَٛات
 تطبل   50 أعُاٍ املطت٣ٛ تطبل 50 --

 *تطبل  40 10 50 أعُاٍ املطت٣ٛ *تطبل  40 10 ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ

 20 30 50 أعُاٍ املطت٣ٛ تطبل  ع٢ً نٌ دص٤ 20 30 اذتاضب اآليٞ
تطبل ع٢ً 

ٌ دص٤  ن
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 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السابعالقطه 

 عحملة توضيخية حول أىوا

 تقويهوأضاليب ال
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 السابع القطه

 تقويهوأضاليب الأىواع  حملة توضيخية حول

ايفصننًٞ يًتعًننِٝ ايجنناْٟٛ ايتأنٝنند عًنن٢ ٚظٝفٝنن١ ايتكننِٜٛ        تال٥شنن١ ايدزاضنن١ ٚايتكننِٜٛت يف    تبٓننت  

عٝح ٜهٕٛ ي٘ دٚز يف حتطنني تعًنِ ايطنالس ٚايهػنف عنٔ ايصنعٛبات اينيت تنٛادِٗٗ خنالٍ عًُٝنات           

ملعادتن١ سناالت اإلخفنام إٕ ٚدندت ، ٚدعنِ ٚحتفٝنص        ايتعًِ ايَٝٛٞ َٚٔ ثِ اختاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ

ِ   ٝ٘ تالأندت عً، ٚفل َا ساالت ايتُٝص ٚايتفٛم ٚايٓذاح تبٓنت تٜٓٛنع   اينيت  ، ت٥شن١ ايدزاضن١ ٚايتكنٜٛ

َعًَٛات َفصن١ً   أضايٝب ايتكِٜٛ مبا ٜطاعد ع٢ً ت١ُٝٓ ا االت املتعدد٠ يعًُٝات ايتعًِ ٚتكدِٜ

ِ ٚايطاينب ٚٚينٞ األَنس املطنا١ُٖ يف حتطنني اينتعًِ ٚتٛدٝٗن٘        عٔ تعًِ ايطايب مبنا ٜٝطنس عًن٢ املعًن    

 ضتٛ تعًِ َطتكبًٞ أفضٌ.

شٜنناد٠ ايتهننايٝف  إٕ تٜٓٛننع أدٚات ايتكننِٜٛ ٚأضننايٝب٘ ٚاضننرتاتٝذٝات٘ ال ٜٗنندف إىل إزٖننام املدزضنن١ ٚال     

عًنن٢ املعًننِ ٚايطايننب; ٚإمنننا ٖننٛ دننص٤ َننٔ تٜٓٛننع ٚضننا٥ًٓا دتُننع املعًَٛننات املتعًكنن١ بإصتنناش ايطايننب    

مما ٜعنين حتكٝنل َصنًش١ أعًن٢ يًطاينب      أخرًا يف االعتباز تٓٛع أضايٝب تعًُِٗ; ٚتكدَ٘ ايدزاضٞ، 

بعننندّ إُٖننناٍ أٟ ْنننٛع َنننٔ إصتاشاتننن٘ ايدزاضننن١ٝ املٓدزدننن١ حتنننت إدنننسا٤ات ٚعًُٝنننات اينننتعًِ ايٝنننَٛٞ        

 .ٚاعتبازٖا أدصا٤ يف َٓذصٙ ايعاّ ايرٟ حتكل خالٍ ممازضت٘ يفعايٝات ايتعًِ َٚٓاغطٗا املتٓٛع١

نُا إٔ املعًِ ضٝذد َٔ خالٍ ذينو فسصنًا يتُٓٝن١ دٛاْنب َتعندد٠ َنٔ زتناالت ايػدصن١ٝ يند٣          

ايطايننب ٚايننيت تننٓعهظ إلابٝننًا عًنن٢ تعاًَنن٘ املطننتكبًٞ َننع املنناد٠ ايدزاضنن١ٝ ايننيت ٜػننسف املعًننِ عًنن٢   

 تعًُٗا ٚ طٔ تفاعٌ ايطايب َع َهْٛاتٗا ٚأدٚاتٗا ٚأضايٝب تعًُٗا.

; خالٍ عًُٝات تكِٜٛ ايتعًِ ٚاألدٚات املطتدد١َشات تتعًل باألْٛاع ٚفُٝا ًٜٞ إزغادات ٚتٛضٝ

 ممازضات٘ ايتكٛمي١ٝ.َٗاَ٘ ٚٚتطاعدٙ ع٢ً تطٜٛس  ،ٜطرتغد بٗا املعًِ
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 أداة التقويه
(1) 

 الوادبات

إزغادات 

 التيفير

 دد املعًِ ْٛاتر ايتعًِ املساد قٝاع َد٣ حتككٗا يف أدا٤ ايطايب . 

 ًُٝ١ٝ ستدد٠.تستبط بأٖداف تع 

 مبدسدات ايتعًِ. تستبط 

 .تهٕٛ َتٓٛع١ يف َطتٜٛاتٗا املعسف١ٝ، ٚ َٗازات ايتفهري ايعًٝا 

 س، ٚتطاعد ع٢ً تعصٜص ع١ًُٝ ايتعًِ.يتػدٝص تعًِ ايطال تطتددّ أدا٠ً 

  نٌ طايب بايتػر١ٜ ايسادع١ ايفٛز١ٜ ٚاملٓاضب١ عٝح ٜػعس نٌ طاينب بايفا٥ند٠ َنٔ    ٜصٚد

 .١ُٖ يف حتطني تعًُ٘ ٚأدا٥٘ ايٛادبات املٓصي١ٝ َطتكباًل، ٚيًُطاايٛادب املٓصيٞ

 فرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ ٚناف١ٝ إلصتاش ايٛادب )ّٜٛ ، َٜٛإ ن أضبٛع( حتدد. 

ضوابط 

 التطبيق

 

 طايب. نٌ َٔ قبٌ املعًِ  يٝهٕٛ ع٢ً عًِ مبطت٣ٛ املٓصي١ٝ ايٛادبات َتابع١ 

 بػهٌ َطتكٌ.يًٛادبات ايطايب  تأد١ٜ 

  سفننع َطننت٣ٛ اٖتُنناَِٗ ي ددٜنند٠ طننسم ٛادبنناتِٗ ٚابتهنناز املٗننتُني بغننريَطنناعد٠ ايطننالس

 .ايٛادبات دا٤ِٖ ألحتفٝصٚ

 املٓصي١ٝ ع٢ً ايٛادبات يًتعًٝل اذتص١ شَٔ َٔ دص٤ ختصٝص. 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 أداة التقويه
(2) 

 يَاالختباز الػف

إزغادات 

 التيفير

      ٚاملٛضننٛعات ايننيت  ع َنند٣ حتككٗننا يف ادا٤ ايطايننب    نندد املعًننِ ْننٛاتر ايننتعًِ املننساد قٝننا

 ٜتٓاٚ ا االختباز مما ضبل تعًاُ٘.

 ُٜ األدا٤.ِفٝٗا َعاٜري ايتكٜٛ ألض١ً٦ َطبكا ستددًااصُِ املعًِ بطاق١/ 

       يطاينب  ٜتذٓب املعًِ َفادأ٠ ايطايب يف طسح األض١ً٦ ملا  نا َنٔ أثناز ْفطن١ٝ ضنًب١ٝ عًن٢ ا

  ايتكننٛميٍٞ دتعننٌ املٛقننف لننابٞ يف طننسح ايطننؤاإتبنناع أضننًٛس (، ٚا ،..ايكًننل ،)ارتننٛف َجننٌ

 .لابًٝاإ

 س يتفعٌٝ املٛقف ٚميٓشِٗ فسص١ يًتعًٝلٜكّٛ املعًِ مبٓاقػ١ عا١َ يًطال. 

   بٗا. ٚ ربٜٙضع املعًِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب 

  لاب١ٝ يف تٛاصً٘ َع ايطايب.إٜطتددّ املعًِ عبازات 

  ٟعننٔ تعًننِ  ات املطًٛبنن١ صننٝاغ١ األضنن١ً٦ إىل متهننني املعًننِ َننٔ اذتصننٍٛ عًنن٢ املعًَٛنن    تننؤد

 ايطايب يف ا االت اييت تكاع غفًٗٝا.

 تهٕٛ األض١ً٦ َجري٠ً يتفهري ايطايب. 

 ميٓح ايطايب ٚقتًا نافًٝا يإلداب١. 

    عٝننح ٜؤننند ٜننتِ ايرتنٝننص عًنن٢     املٗنناز٠ املهتطننب١ ٚيننٝظ املفكننٛد٠    ٜسنننص ايتكننِٜٛ عًنن٢

 لابٞ يف إداب١ ايطايب ٚيٝظ ع٢ً ادتاْب ايطًيب.ادتاْب اإل

    ٌعاقنن١ ذٟٚ اإليطنالس  َال٥ُن١ يتكنِٜٛ تعًنِ ا   يػنفٗٞ  عنٔ أدا٠ ايتكنِٜٛ ا  أخنس٣  تصنُِ بندا٥

 .٘ٚقدزات نٌ َِٓٗ صعٛبات ايٓطل مبا ٜتٓاضب َع خصا٥صذٟٚ ايطُع١ٝ ٚ

  ٌارتذنٍٛ دنداً  َال٥ُن١ يتكنِٜٛ تعًنِ ايطاينب     يػفٗٞ عٔ أدا٠ ايتكِٜٛ اأخس٣ تصُِ بدا٥ 

 ١ٝٗ.عٓدا ميٓع٘ ارتذٌ َٔ ايتٛاصٌ بايطسم ايػف

ضوابط 

 التطبيق

  َكسْٚننن١ بدزدننن١ ايطاينننب  َنننٔ خنننالٍ بطاقننن١ ايتكننن  ػنننفٗٞتٛثٝنننل إدنننسا٤ات ايتكنننِٜٛ اي ِٜٛ

 .٘اتٚبٝاْ

 .حتكٝل ايتٛاشٕ يف ايٛقت املتاح يًطالس خالٍ االختباز ايػفٗٞ مبا ٜضُٔ ايعداي١ 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 أداة التقويه
(3) 

 االختباز التخسيسي/الكتابي القصري

إزغادات 

 التيفير

 ًممنا مت تعًُن٘ َنٔ قبنٌ      دا٤ ايطايبأِ ْٛاتر ايتعًِ املساد قٝاع َد٣ حتككٗا يف  دد املع

 (.، ٚسد٠)دزع، عد٠ دزٚع، فصٌ

 ستتٓاضب َع مجٝع ايطال  بصٝاغ١ َٓاضب١ ٜصُِ املعًِ بطاق١ األض١ً٦ َطبكًا. 

   تتضننُٔ األضنن١ً٦ املػًكنن١ ٚاملفتٛسنن١ عٝننح تػننٌُ      ١ َتٓٛعنن١;ٜضننع املعًننِ فكننسات اختبازٜنن

ٚال ٜننتِ ايرتنٝننص عًنن٢ َٗننازات ايتننرنس  ،ايعًٝننامبننا فٝٗننا َٗننازات ايننتفهري  ;ٗننازاتمجٝننع امل

 ٚايفِٗ فكط.

  ْتا٥ر االختباز بصٛز٠ إلاب١ٝ ٚستفص٠ ، ٜٚكدّ ين٘ تػرٜن١ زادعن١    ع٢ً ُٜطًع املعًِ ايطايب

 .مبا ٜطاعدٙ ع٢ً حتطني تعًاُ٘ عٔ أدا٥٘

    ِ يٝطنننتفٝد ٖنننٛ يف تكنننِٜٛ أدا٥ننن٘;   ، ًنننٌ املعًنننِ ْتنننا٥ر االختبننناز يتشدٜننند صنننعٛبات اينننتعً

ٚتعًُٗنننِ  ٖنننِأدا٤ٚايهػنننف عنننٔ َهنننأَ ارتًنننٌ يف تعًنننِ ايطنننالس ٚتنننٛدِٝٗٗ مبنننا  طنننٔ    

 ، َٔ خالٍ تطٜٛس األدا٤ ٚايتدزٜب ع٢ً ايرباَر ايعالد١ٝ املطاْد٠.َطتكباًل

 .ٜٛظف ايتكِٜٛ ايتهٜٛين نُٓٗذ١ٝ يًتكِٜٛ يف االختباز ايتشسٜسٟ ايكصري 

 يًُعنازف ٚاملٗنازات املتضن١ُٓ     سايطال متهٜٔس١ٜ ايكصري٠ َطت٣ٛ تكٝظ االختبازات ايتشس

 .يف ايٓٛاتر ايتع١ًُٝٝ

  ًِبٓنا٤  يًتكِٜٛ يًشهِ عًن٢ أدا٤ ايطاينب ٚعندّ     أٚ أدا٠ ضرتاتٝذ١ٝاأنجس َٔ ٜطتددّ املع

 األسهاّ ع٢ً أدا٤ ايطايب َٔ خالٍ االختباز ايتشسٜسٟ فكط.

ضوابط 

 التطبيق

 أٚ سطبُا ٜتِ حتدٜدٙ يف يٛا٥ح ايتكِٜٛ ٚأديتن٘،  زاضٞ ايٛاسدٜطبل َستني يف املطت٣ٛ ايد ،

 .ٚأدي١ املعًِ ارتاص١ باملاد٠
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 أداة التقويه
(4) 

 األىػطة الصفية 

إزغادات 

 التيفير

  دا٤ ايطايب أ دد املعًِ ْٛاتر ايتعًِ املساد قٝاع َد٣ حتككٗا يف   ٘ ; َنع  مما ضنبل يًطاينب تعًاُن

 ٝاضٗا ٚاملتٛقع١ َٔ أدا٤ ايطايب ٚاألدٚات املٓاضب١ يكٝاضٗا.حتدٜد املٗازات املطًٛب١ ق

    ًملُازضننن١ ايٓػننناط   ٚاملتطًبنننات ايالشَننن١ ٜٚٗٝننن٧ ايب٦ٝننن١    طنننط املعًننِن يتٓفٝنننر ايٓػننناط َطنننبكا

 .(..ضاض١ٝ يًٓػاط، أضًٛس ايتٓفٝر،، املٛازد األ، املصادزايٛقتضاض١ٝ َجٌ )ايعٓاصس األ َتضًُٓا

 ايطننالس يًٓػنناط باٖتُنناّ ممازضنن١  املعًنِن  ٜساقننب; ُٜ ِٜ   ٛظ ننٚ ف َالسعاتن٘ن يف تطننذٌٝ دال٥نٌن تكنٛن

 أدا٥ِٗ ٚقٝاع َد٣ حتكل تعًُِٗ.

  ٤ِٖس ٚ فص أدالاب١ٝ َع ايطالإٜػرتى املعًِ يف اذتٛاز بصٛز٠. 

 .ِٜٜٛساعٞ املعًِ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني ايطالس خالٍ تٛشٜع املٗاّ ٚخالٍ عًُٝات ايتك 

 ٞأثٓا٤ ممازض١ ايٓػاط ايصفٞ   ايطالسَع يف ايتعاٌَ املس١ْٚ املعًِ  ٜساع 

 ُٜ ًمبعننا ستننددًا ايطننالس ٤أدا ٜاتٜسصنند َطننتٛ عنند املعًنِن ضننذال  : ِٜ َجنٌن ، َطننت٣ٛ األدا٤ٜري ايتكنٛن

 ، ٚضتٖٛا.، تٛصٝات يًعالزعٓاصس ايك٠ٛ ٚايضعف

   ٚبنني ممازضن١ األْػنط١    ٜٛفسم املعًِ بني األْػط١ املساد فٝٗا زصد دزد١ يًطايب بكصند ايتكن ، ِٜ

 ١ٝ بػهٌ َطتُس يف ب١٦ٝ ايتعًِ.ايصف

 ضرتاتٝذ١ٝ األدا٠ يكٝاع قدز٠ ايطايب ع٢ً اضتدداّ املٗازات  األدا١ٝ٥ َٚٗازات ايتفهري.ا تٛظف 

 ايٓػنناط ايصننفٞ أغننهااًل عدٜنند٠ً   ٜت ٔ ١  طبٝعنن١ تتٓاضننب َننع  ضنُن عات املننساد  املنناد٠ ايدزاضنٝن ٚاملٛضنٛن

ِٜ تعًنِن ايطننالس  ننا;   األدا٤ ايهتابٝنن١، املػننسٚع، املالسعنن١،   األْػننط١ ايكسا٥ٝنن١، األْػننط١  :َجنٌنتكنٛن

 ٚضتٖٛا. ايعًُٞ،

  يف  ١ًُٗنننازات املطًٛبننناملٓاضنننب١ ييكٝننناع ٜكننناع تعًننِن ايطنننالس خنننالٍ ايٓػننناط َننٔن خنننالٍ أدٚات ا

ط، أضن١ً٦ غنف١ٝٗ    ايٓػاط َجٌ ) ا٥ِ       اختبناز بطٝن ، أٚزام عٌُن ، بطاقن١ َالسعن١ ، ًَنف طاينب  ، قٛن

 .(.تكدٜس ، قٛا٥ِ غطب

 ١ٓ يف ايهتنننننناس املدزضنننننٞن ٚاألْػننننننط١ املصنننننناسب١ يًهتنننننناس   عًِ َػننننننسٚعات ايننننننتف ٛظ ننننننُت املتضنننننُن

 .ٚاضرتاتٝذٝات يًتكِٜٛ نأدٚات يتفعٌٝ ايٓػاط ايصفٞ

  ٍكِٝايٚ ٗازاتاملايٓػاط ايصفٞ ُٜسن ص ع٢ً انتطاس ايطايب خال;  : ِٜ اينرات،    َجٌن ِٜ  تكٛن ٚتكٛن

 .ّ اآلخسٜٔاايصدم، ٚاسرتطؤٚي١ٝ، ٚاملٚ ،ايكدز٠ ع٢ً ايبشح ٚاالضتكصا٤ٚ، اآلخسٜٔ
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 أداة التقويه
(5) 

 التقسيس

إزغادات 

 التيفير

      ممننا ضننبل يًطايننب    نندد املعًننِ ْننٛاتر ايننتعًِ املننساد قٝنناع َنند٣ حتككٗننا يف أدا٤ ايطايننب

 .تعًاُ٘

  َنع  ايدزاضنٞ   املطنت٣ٛ خنالٍ  املنساد تهًٝنف ايطنالس بٗنا     ايتكنازٜس  مبذناالت  ٜعد املعًِ قا١ُ٥

 مبا ٜعصش عًُٝات ايتعًِ ٜٚٓٛع َٔ أضايٝب٘ ٚأدٚات٘.ايدزاض١ٝ ٚ املاد٠زبطٗا مبٛضٛعات 

  ٚاملٗازات  ِٗ،بٝٓفُٝا َع َساعا٠ ايفسٚم ايفسد١ٜ  ايطالسٜٛشع املعًِ ايتكازٜس ع٢ً ِ َٛٝٚ

 انتطابٗا.املطًٛس 

 فٝ٘ خطٛات ايعٌُ ستددًا ;ٜضع ايطايب خط١ عٌُ ايتكسٜس ٚفل بسْاَر شَين. 

  ايبٓننٛد املتفننل عًٝٗننا َجننٌ )خطنن١ اإلعننداد ، منننٛذز    نندد املعًننِ دزدنن١ ايتكسٜننس َٛشعنن١ عًنن٢

......( .هتطننب١املٓاقػنن١ ٚاملٗننازات امل ايعننسض ٚايتكسٜننس ، َٚننا ٜتضننُٓ٘ َننٔ أفهنناز ، اإلخننساز ،    

 ٚ رب ايطايب بٗا.

  ًِ٢عًن  املٓاقػن١ َنع ايرتنٝنص يف   ٚايطنالس  ٜعسض ايطايب ايتكسٜس يف ايفصٌ ٜٚٓاقػ٘ املع 

، َنع  ٓفط٘ ٚإنطاب٘ اسرتاّ ايسأٟ اآلخنس يتعصٜص ثك١ ايطايب بلاب١ٝ يف األدا٤ ادتٛاْب اإل

َُشف ص٠  .تكدِٜ ايتٛدٝٗات ايالش١َ يتشطني األدا٤ َطتكباًل بطسٜك١ َٓاضب١ ٚ

   ًَننع  بٗننا ايطايننب ٚ ننرب،  نندد املعًننِ ايدزدنن١ املطننتشك١ ٚفننل ايبٓننٛد املتفننل عًٝٗننا َطننبكا

 .ني تع١ًُ٘ يف حتطُٖيًُطا ٥٘داأتٛضٝح دٛاْب ايك٠ٛ ٚايضعف يف 

ضوابط 

 التطبيق

  ٜكدَ٘ ايطايب ضُٔ املٗاّ األدا١ٝ٥. ١فسدٜايػايب تٓفٝر ايتكسٜس بصٛز٠ 

  َٔ ٘صفشات مبا ٜتٓاضب َع طبٝع١ ايتكسٜس ٚاملاد٠ ايدزاض١ٝ. 5إىل  2عدد صفشات 

          يف ايتكننازٜس ايهننرب٣ ايننيت تتضننُٔ تٛثٝننل فعايٝننات ْٚػنناطات َٝداْٝنن١ َٚدزضنن١ٝ َتٓٛعنن١

تكسٜس َنٔ قبنٌ فسٜنل عُنٌ َنٔ ايطنالس عًن٢ إٔ  ندد املعًنِ ايعندد اينالشّ            ميهٔ إٔ ٜٓفر اي

 صفشات. 10َٔ ايصفشات يًتكسٜس مبا ٜتٓاضب َع طبٝعت٘ ع٢ً إٔ ال ٜكٌ عٔ 

 

  



 

45 

 

 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 أداة التقويه
(6) 

 املػسوع

إزغادات 

 التيفير

 عًاُ٘.مما ضبل يًطايب ت  دد املعًِ ْٛاتر ايتعًِ املساد قٝاع َد٣ حتككٗا يف أدا٤ ايطايب 

  ْنٛاتر  َنع  ايدزاضٞ مبنا ٜنتال٤ّ    املطت٣ٛخالٍ سٚعات املُهٔ تٓفٝرٖا املػبٜعد املعًِ قا١ُ٥

ايننتعًِ املطًننٛس حتكٝكٗننا َطرتغنندا مبننا ٜننتِ حتدٜنندٙ يف نتنناس ايطايننب أٚ ايٓػنناط أٚ يف  

 .ديٌٝ املعًِ

  ٚ ختتناز ننٌ زتُٛعن١ َػنسٚعٗا مبػنازن١ املعًنِ َنع َساعنا٠         ٜٛشع ايطالس يف زتُٛعنات 

 إال ذتاد١.بني ا ُٛعات  املػسٚعاتعدّ تهساز  َع َساعا٠َٚٗازاتِٗ ،  ايطالسفاٜات ن

        ٜضنع ننٌ فسٜنل خطتن٘ يف تٓفٝنر املػنسٚع  ٚ َ َتضن١ُٓ ارتطنٛات  ٚ ارتطن١ ايص دٚز ننٌ  ٓٝن١ 

 ا ُٛع١ ٚاألدٚات ٚاإلدسا٤ات اييت ضٝتِ ايكٝاّ بٗا ٚأِٖ املدسدات املتٛقع١. عضٛ يف

 ( ِيًُػننسٚع ، ٜٚطًننع عًٝٗننا  قا٥ُنن١ تكنندٜسٜعنند املعًنن )فٝٗننا دنناْيب ايتكننِٜٛ   َبٝٓننًا ايطننالس

 ايفسدٟ ٚادتُاعٞ.

      ايطننالس، أٚ زتُنٛع  سٚع ٚفنل ارتطن١ احملندد٠ َنع ايطاينب     ٜتنابع املعًنِ خطنٛات تٓفٝنر املػن 

 .املٓفرٜٔ يًُػسٚع

  َٚٓاقػنت٘ َنع    يف ايب٦ٝن١ ايصنف١ٝ   املػسٚعْتا٥ر  يعسضيهٌ فسٜل َٚٛعدًا ُٜشدد املعًِ شًَٓا

 .عًِ ٚطالس ا ُٛعات األخس٣امل

        ٜعسض ايطالس َػسٚعاتِٗ أَاّ شَال٥ِٗ ٜٚٓاقػنٗا املعًنِ ٚبناقٞ ايطنالس َنع ايرتنٝنص يف

يف األدا٤ يتعصٜنص ثكن١ ايطايننب بٓفطن٘ ٚإنطنناب٘     اإللابٝنن١اذتنٛاز ٚاملٓاقػن١ عًنن٢ ادتٛاْنب    

بطسٜكنن١   اسننرتاّ ايننسأٟ اآلخننس; َننع تكنندِٜ ايتٛدٝٗننات ايالشَنن١ يتشطننني األدا٤ َطننتكبالً        

َُشف ص٠.  َٓاضب١ ٚ

  ً١ُٛعنننا بٗنننا  ٚ نننرب، ٜضننع املعًنننِ ايدزدننن١ املطنننتشك١ ٚفنننل ايبٓنننٛد املتفنننل عًٝٗنننا َطنننبكا 

 .١ يف حتطني تعًُُِٖٗيًُطا َع تٛضٝح دٛاْب ايك٠ٛ ٚايضعف يف أدا٥ِٗ ١ٝايطالب

ضوابط 

 التطبيق

 .ٜسنص ع٢ً ٖدف تعًُٝٞ َِٗ ، أٚ عدد َٔ األٖداف امل١ُٗ 

 ب بعٌُ َا يف املػسٚع.ٜكّٛ نٌ طاي 

 .ٌُٜهٕٛ يهٌ طايب ايفسص١ املُاث١ً يصَال٥٘ الضتدداّ َصادز ايتعًِ ايالش١َ إلصتاش ايع 

 ِٛ  .املػسٚعاتتشٝص يٓٛع َعني َٔ ٜٚتذٓب ايايطالس بعداي١  َػسٚعاتّ املعًِ ُٜك
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 أداة التقويه
(7) 

 البخح

إزغادات 

 التيفير

    ممننا ضننبل يًطايننب   َنند٣ حتككٗننا يف أدا٤ ايطايننب   نندد املعًننِ ْننٛاتر ايننتعًِ املننساد قٝنناع

 .تعًاُ٘

      ٍايدزاضنٞ مبنا ٜنتال٤ّ     املطنت٣ٛ ٜعد املعًِ قا١ُ٥ مبٛاضٝع ايبشنٛخ املكرتسن١ يًتٓفٝنر خنال

املطًنننٛس حتكٝكٗنننا َطرتغننندا مبنننا ٜنننتِ حتدٜننندٙ يف نتننناس ايطاينننب أٚ   اينننتعًِ ْنننٛاتر َنننع 

 ايٓػاط أٚ يف ديٌٝ املعًِ.

  ايطنالس بايتٓطٝل َٔ املعًِ َع َساعا٠ ايفسٚم ايفسد١ٜ بنني   تاز ايطايب َٛضٛع ايبشح 

 .ابِٗ  اطتناَٚٝٛ ِ ٚاملٗازات املطًٛس 

      ٜضننع املعًننِ خطنن١ َتابعنن١ ايطايننب يف إعننداد ايبشننح ٚفننل بسْنناَر ستنندد َتفننل عًٝنن٘ بننني

 ايطسفني َع حتدٜد تٛقٝت ايعسض يهٌ طايب.

         َسسًن١ َٛشعن١ عًن٢ عند٠ بٓنٛد      ٜكطِ املعًنِ دزدن١ ايبشنح املٛشعن١ عًن٢ ثنالخ َساسنٌ ٚنن ٌ

ٚ ُٓنٛذز ايٓعننسٟ ، تنسابط األفهناز ، اإلخننساز ،    اي)خطن١ اإلعنداد ،    زات املٓاقػن١ ، املٗننا ايعنسض 

 ايطايب....( ٚ رب بٗا .املهتطب١

     لابٝن١  ٜٓاقؼ املعًِ ايطايب أثٓا٤ عسض ايبشح َع ايرتنٝنص يف ايطنسح عًن٢ ادتٛاْنب اإل

، َنع تكندِٜ ايتٛدٝٗنات    إنطاب٘ اسنرتاّ اينسأٟ اآلخنس   ٓفط٘ ٚيتعصٜص ثك١ ايطايب ب ٥٘داأيف 

َُشف ص٠  .ايالش١َ يتشطني األدا٤ َطتكباًل بطسٜك١ َٓاضب١ ٚ

     بٗننا ايطايننب َننع   ٚ ننرب نندد املعًننِ ايدزدنن١ املطننتشك١ ٚفننل ايبٓننٛد املتفننل عًٝٗننا يًبشننح

 .١ يف حتطني تعًُ٘يًُطاُٖ ٥٘تٛضٝح دٛاْب ايك٠ٛ ٚايضعف يف أدا

ضوابط 

 التطبيق

 إْتاد٘ ْٚػاط٘ ايراتٞ تأند َٔ قٝاّ ايطايب ب٘ فعًًٝااي َٔٚ. 

 عًِ يًطايب ٚإعطا٤ٙ تػر١ٜ زادع١َتابع١ امل. 

    ٕ5كنٌ عنٔ   تال  دد املعًِ ايتكدٜس املبد٥ٞ عدد ايصفشات اييت ٜكدّ فٝٗا ايبشنح; عًن٢ أ 

 صفشات حتكل اذتد األد٢ْ ايالشّ يف بٓا٤ عٛخ ايتعًِ املدزض١ٝ.
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 

 أداة التقويه
(8) 

 األداء العنلي

إزغادات 

 التيفير

 .ُ٘دد املعًِ ْٛاتر ايتعًِ املساد قٝاع َد٣ حتككٗا يف األدا٤ ايعًُٞ يًطايب مما ضبل ي٘ تعًا  

    ٚاملُازضنن١ )املٗننازات   ِٜ قنندز٠ ايطايننب عًنن٢ األدا٤ ٜٛٛظننف املعًننِ تكننِٜٛ األدا٤ ايعًُننٞ يتكنن

 األدا١ٝ٥(.

 أدا١ٝ٥ ايعًُٞ األدا١٤ اضرتاتٝذٝٚفل املطًٛس قٝاضٗا  ٜعد املعًِ قا١ُ٥ باملٗازات األدا١ٝ٥ ( ،

 .ايطالسبٗا  ٚ ربضًٛن١ٝ، املٓتر( 

 فسدٟ أّ مجاعٞ، ٚ دد املعًِ ْٛع األدا٤ ٖٛ ٌٖ. 

  ٚاألدٗص٠ املطًٛب١ يألدا٤ٚاألدٚات ٜطاعد املعًِ ايطايب يف اذتصٍٛ ع٢ً املٛاد. 

 عًٝٗا. ِٗيف األدا٤ ايعًُٞ، ٜٚطًع ايطالس ٤ٜعد املعًِ األدٚات املٓاضب١ يكٝاع أدا 

 .ٜسصد املعًِ ضًٛى املتعًِ َباغس٠ َٔ خالٍ املالسع١ َٚساقب١ األدا٤ 

 ُِّٜنن د املعًننِ ايطايننب بتػرٜنن١ زادعنن١ عننٔ أدا٥نن٘ َسنننصا عًنن٢ ادتٛاْننب اإللابٝنن١ ٚنننريو    ص

 .; يًُطا١ُٖ يف حتطني تعًُ٘ايطًب١ٝ

ضوابط 

 التطبيق

 تسان١ُٝ. ٤ ع١ًُٝ ايتعًِ بطسٜك١ٜطبل أثٓا 

  يًتطبٝل ايعًُٞ سصص َٓفسد٠ال ٜػرتط ختصٝص. 

  ِٗٝنف  ب ايطاينب عًن٢ تٛظ  ٜتندز يف ضنرتاتٝذ١ٝ تكنِٜٛ األدا٤ ايعًُنٞ    اتٓفٝر تأنٝد إٔ ٜط

 .٠ َجٌ تكِٜٛ ايراتدعدَتَٗازات  ٘طابَٗازات٘ يف َٛاقف صف١ٝ شتتًف١، ٚانت

 

  



 

48 

 

 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

  

 اخلامظالقطه 

 خطوات التقويه وبياء

  االختبازات والتقويه املطتنس
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 وبياء االختبازات التقويه القطه اخلامظ: خطوات

 : خطوات التقويهأواًل

متننس ايعًُٝنن١ ايتكٛميٝنن١ بعنندد َننٔ ارتطننٛات ايننيت تطننِٗ مبذُٛعٗننا يف حتطننني نفننا٠٤ ايتكننِٜٛ          

 ًػسض َٓ٘، َٚٔ تًو ارتطٛات َا ًٜٞ:ي ٘ٚحتكٝك

ِّْاذا َحتدٜد ا دف َٔ ايتكِٜٛ،  ارتط٠ٛ األٚىل:  ّ؟  ك

 إٔايطاينننب  َنننٔ سٜننندْ َننناذا; ايطنننالس عٓننند احتككٗننن املطًنننٛساينننتعًِ  اترٛسننندد ْننن 

 .(ايطالس ٜفُٗٗا بًػ١ ٚيٝهٔ) ؟ٜتعًِ

  :ايجا١ْٝارتط٠ٛ 

 املطًٛبنن١;  ايننتعًِ اتْتادننَننٔ  ايطايننب متهننٔ َنند٣ كٝنناعَٓاضننب١ ي طسٜكنن١ سنندد

 .ا  ١املطًٛب األدا٤َعاٜري أٚ دزد١ ٚ

  :ارتط٠ٛ ايجايج١

 ٕعًنن٢ ٜستهننص ايتكننِٜٛ فذننٖٛس حتككنن٘ املطًننٛس بايٓنناتر ايطايننب أدا٤ َطننت٣ٛ قنناز 

 حتكٝكٗنا  املطًنٛس  ايهفاٜن١  َٚطنت٣ٛ  سككٗنا  اينيت  ايهفاٜن١  طنت٣ٛ مب ايطاينب  ٚعٞ

ّ  ضنسٚز٠  َع ٌ  ايطاينب  قٝنا ٌ  إدنسا٤  ٚأ اٍفعَّن  بعُن ٌ  بندٜ ٙ  بنني  ايفذن٠ٛ  يتكًٝن  َطنتٛا

 .املطًٛس ٚاملطت٣ٛ اذتكٝكٞ

 :ايسابع١ارتط٠ٛ 

  ْنناتر ضنن٤ٛ يف تصننُُٝٗا عنندأٚ ٚايتكننِٜٛ ايننتعًِ عًُننٝيت عٓاصننس عنندٍ َنندخالت 

ٞ  فا دف ايطالس َٚطتٜٛات حتكك٘ املطًٛس ايتعًِ ٍ  األضاضن ِ  ىلإ ايٛصنٛ  اينتعً

 فكط. األدا٤ حتدٜد ٚيٝظ

 

ٚتٛضح ادتداٍٚ ايتاي١ٝ اضتدداّ ْتا٥ر ايتكِٜٛ، ٚايعالق١ بني األٖداف ايتع١ًُٝٝ ٚأضايٝب 

 ايتكِٜٛ.

  



 

50 

 

 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 ايتكِٜٛ: ْتا٥ر ( اضتددا1ّددٍٚ)

 تطبٝكات ايتكِٜٛ ايبٝاْات املطًٛب١ ايكساز املطتددّ

 املعًِ

َاذا ٜٓبػٞ يطالبٞ إٔ 

 ٜتعًُٛٙ؟

َعًَٛات ٚاضش١ سٍٛ األٖداف 

ضُٔ تطًطًٗا َٔ ايعا١َ إىل 

 ارتاص١.

ٕ ٜػطٞ ٖرٙ أايتكِٜٛ لب 

األٖداف ٚنٌ ١َُٗ تكِٜٛ لب 

 زبطٗا بٗدف ستدد.

 َاذا تعًِ ايطالس؟ 

شايٛا يف ساد١  يرٟ الا َٚا

 إىل تعًُ٘؟

غٛاٖد َطتُس٠ تٛضح املطت٣ٛ 

يب ٚعالقت٘ اذتايٞ يهٌ طا

 باألٖداف.

تكِٜٛ صفٞ َطتُس ٜتطِ 

بايدق١ خالٍ َطتٜٛات ايتكدّ 

 ايتشصًٝٞ املٛصٛف١.

ْٟ َٔ ايطالس  تاز إىل  أ

 عٓا١ٜ خاص١؟

أدي١ ع٢ً نٝف١ٝ عٌُ ايطالس 

َكاز١ْ مبطتٜٛات ايٓذاح أٚ 

 املطتٜٛات املتٛقع١ َِٓٗ.

ايتكِٜٛ لب إٔ ٜكدّ أدي١ ع٢ً 

 َطت٣ٛ اإلتكإ.

طالبٞ األٖداف ٌٖ سكل 

 املسد٠ٛ؟

تكسٜس عٔ َطت٣ٛ إتكإ نٌ 

 طايب يًُعاٜري املطًٛب١.
 ايتكِٜٛ ايدٚزٟ يًُدزض١.

 (ايعالق١ بني األٖداف ايتع١ًُٝٝ ٚأضايٝب ايتك2ِٜٛددٍٚ )

 ايػف١ٝٗ تكِٜٛ األدا٤ املكاي١ٝ اختبازات اختٝاز اضتذاب١ ا دف

املعسف١ 

 ٚايفِٗ

َٓاضب يف تكِٜٛ إتكإ 

 ف١ٝ زتصأ٠عٓاصس َعس

َٓاضب يف زبط املفاِٖٝ 

ٚايعالقات بني َهْٛات 

 َعسف١ٝ

غري َٓاضب يف ٖرا 

 ادتاْب

ميهٔ طسح أض١ً٦ تكِٜٛ 

إدابات، اضتٓتاز اإلتكإ، 

 .ٚيهٓ٘ ٜطتػسم ٚقتًا

 ايتفهري
َٓاضب فكط يتكِٜٛ فِٗ 

 بعم دٛاْب ايتفهري.

ٕ ٜكدّ ْافر٠ ع٢ً ميهٔ أ

 طسٜك١ تفهري ايطايب.

 َالسع١ سٌ ميهٔ

، ايطالس يبعم املػهالت

أٚ اختٝاز بعم املٓتذات 

ٚاضتدالي اضتٓتادات 

 سٍٛ َطت٣ٛ تفهريِٖ.

ميهٔ َٔ ضؤاٍ ايطالس 

ايتفهري بصٛت عاٍ أٚ 

طسح ضًط١ً َٔ األض١ً٦ 

 يطرب َطت٣ٛ ايتفهري.

َٗازات 

 األدا٤

غري َٓاضب ، ميّهٔ  فكط َٔ تكِٜٛ املعازف ايالش١َ 

 ٗازات ذاتٗا.ألدا٤ َٗازات َع١ٓٝ، ٚيٝظ يًُ

َٓاضب ، ميّهٔ َٔ 

َالسع١ ٚتكِٜٛ املٗازات 

 أثٓا٤ األدا٤ أٚ بعدٙ.

َٓاضب يتكِٜٛ َٗازات 

االتصاٍ، ٚتكِٜٛ إتكإ 

املعازف املطًٛب١ يًرباع١ 

 يف األدا٤.

ابتهاز 

 َٓتر

تكِٜٛ ايفِٗ يميهٔ فكط 

 ايالشّ البتهاز َٓتر دٝد

َٓاضب فكط يتكِٜٛ 

 املٓتذات املتعًك١ بايهتاب١

ميّهٔ َٔ تكِٜٛ ايهفا٠٤ 

يف تٓفٝر خطٛات إعداد 

 املٓتر ٚتكِٜٛ خصا٥ص٘.
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 وشازة التعليه
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 االختبازات بياء: ثاىيًا

 ٚحتكٝك٘ ألٖداف تعًِ املنٛاد  ايطايب إتكإ َد٣ حتدديالختبازات أ١ُٖٝ يف عًُٝات ايتكِٜٛ ألْٗا 

 عًُٗا،ت اييت ايدزاض١ٝ

 ٚايضنعف  ايكن٠ٛ  َٛاطٔ عٔ ٚتهػف ،ايطايب ٤أدا ع٢ً اذتهِ إصداز يف املعًُني تطاعدٚألْٗا أٜضًا 

دين١ َٛثكن١ يًشهنِ عًن٢ َند٣ إصتناش ايطاينب ٚتعًُن٘ ملنا          أٚألْٗا تكندّ  ، دزٜظِ ٚايتعًاايت اتعًُٝ يف

 تضُٓت٘ َهْٛات ٚعٓاصس االختباز ٚاملٛضٛعات اييت ٜػًُٗا.

 ضننًِٝ ٚختطننٝط دٝنند إعننداد ىلإ حتتننازٚ ;ايتكننِٜٛ اضننرتاتٝذٝات إسنند٣االختبننازات  دعننُتيننريو 

عنندد  َننٔ   تبنناعاذيننو  ٜتطًننبنُننا ، ايننتعًِ ٖنندافأب املستبطنن١ األضنن١ً٦ صننٝاغ١ يف عايٝنن١ َٚٗننازات

 َٔ بٝٓٗا: االختباز بٓا٤ يف ارتطٛات

ٔ  ايػنسض  حتدٜند  (1 ِ   ندد :  االختبناز  َن ٌ  االختبناز  أٖننداف املعًن ٙ  يف ايبند٤  قبن  عنند٠ فٗٓناى  إعنداد

 ، َعنننني َٛضنننٛع يف ايطنننالس ادننن٘تٛ اينننيت ايصنننعٛبات تػننندٝص)  َجنننٌ االختبننناز يبٓنننا٤ أٖنننداف

 املعًننِ َننٔ األَننس ٜٚتطًننب دزاضنن١ٝ، ٚسنند٠ أٚ َٛضننٛع يف ايطننالس انتطننبٗا ايننيت املٗننازات َعسفنن١

حتًٝنننٌ احملتننن٣ٛ ٚبٓنننا٤ دنننداٍٚ املٛاصنننفات    طسٜنننل عنننٔ قٝاضننن٘ املنننساد املٛضنننٛع أٖنننداف حتدٜننند

 ٚضتٖٛا.

ٌ حت (2 ِ  ًنننٌ :  احملتنن٣ٛ  ًٝنن ٞ  املننٓٗر  ستتننن٣ٛ املعًنن املٗنننازات ٚغريٖننا ٚاينننيت  ٚ املعننازف  َنننٔ ايدزاضنن

 جتص٥تٗننا ٚميهننٔ، ايدزاضنن١ٝ املنناد٠ يفاملػننُٛي١  املٛضننٛعاتتعًننِ ايطايننب  ننا َننٔ بننني تطننتٗدفٗا 

سذننِ االٖتُنناّ ٚايرتنٝننص   عًنن٢ بٓننا٤ ايٓطننيب ٚشْٗننا ٜٛدنند ثننِ َٚننٔ يًكٝنناع قابًنن١ أٖننداف إىل

غنننس نُؤ ايصنننفشات عنننددعًٝٗنننا ٚدزدننن١ األُٖٝننن١ بايٓطنننب١ يبننناقٞ األدنننصا٤ ميهنننٔ اضنننتدداّ      

 يريو(.

 .ٜبين املعًِ ددٍٚ املٛاصفات بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر حتًًٝ٘ يًُشت٣ٛ:  املٛصفات ددٍٚ ٓا٤ب (3

َساعنننا٠ ازتبننناط االختبننناز باألٖنننداف ايعاَننن١ يًُسسًننن١ ايدزاضننن١ٝ )ايٓعننناّ ايفصنننًٞ يًتعًنننِٝ           (4

 ايجاْٟٛ(، ٚاألٖداف ايعا١َ يًُاد٠ ايدزاض١ٝ.
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 وشازة التعليه
Ministry of education 

مبننا ٜكننٝظ َنند٣  ;ايدزاضننٞ املننٓٗرٗدف١ يف املطننت ٛاْننبادت شتتًننف عًنن٢ ابٓننا٤ األضنن١ً٦ ٚتٛشٜعٗنن (5

 .ايدزاض١ٝ ملاد٠ا ِتعً أٖدافحتكل 

عذٝننصٙ ٚدعننٌ االختبنناز براتنن٘ ت; ٚيننٝظ يطايننبعًننِ ايتٜكننٝظ َنند٣ االختبنناز تأنٝنند عًنن٢ إٔ اي (6

 عكد٠ ٚحتدًٜا ٚتأدٜبًا ي٘.

 بعم األضظ ايرتب١ٜٛ ايالش١َ يالختباز، َجٌ:ساعا٠ َ (7

  .االختباز أض١ً٦ بٓا٤ يف ايػُٛي١ٝ (4-1)

ٔ  دنص٤  يهٌ ٞكٝاذتك ايٛشٕ ٜعطٞعٝح  ايتٛاشٕ (4-2) ٔ  ايدزاضن١ٝ  املناد٠  َن ٍ  َن ٍ  خنال  دندٚ

 .املبين ع٢ً أٖداف ايتعًِ ْٚٛاجت٘ املٛاصفات

يف طسٜكنن١ صننٝاغ١ األضنن١ً٦ َننع اختٝنناز األضننًٛس األَجننٌ يننو ْننٛع ممننا ٜننساد         ايتٓننٛع (4-3)

ايػنسٚط  عنا٠  قٝاض٘ )َا بني األض١ً٦ املٛضٛع١ٝ ٚاملكايٝن١ ٚاملنصز فُٝنا بٝٓٗنا(; َنع َسا     

 .ايالش١َ يصٝاغ١ نٌ َٓٗا

يف صننٝاغ١ األضنن١ً٦ عٝننح ال تػننهٌ يػنن١ ايطننؤاٍ ٚصننٝاغت٘ َػننه١ً      ٚايدقنن١ ايٛضننٛح (4-4)

 براتٗا تؤثس يف دق١ قٝاض٘ ملد٣ تعًِ ايطالس.

ع اٝن ; َع ايتأنٝند عًن٢ ق   يػسض َٓ٘ا كليالختباز; مبا   ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ بٓا٤اي (4-5)

ِ ٚايتطبٝننننل ٚايتشًٝننننٌ ٚايرتنٝننننب شتتًنننف َطننننتٜٛات ايتكننننِٜٛ )ايتننننرنس ٚايفٗننن  

 .ٚايتكِٜٛ( ٚبٓطب َتٛاش١ْ; َع عدّ إغفاٍ املطتٜٛات ايعًٝا

 ; َٚٓٗا: ادتٝد االختباز صفات تٛفس َٔ ايتأند (4-6)

 ا دف ٖرا ٜتذاٚش ٚال دً٘أ َٔ عدأ َا االختباز ٜكٝظإٔ  ب٘ ٜٚكصد :ايصدم. 

  ًا،ٚاضننش االختبناز  تندقٝل  َعٝننازٜهنٕٛ   عٝنح  :املٛضنٛع١ٝ ٚ ٌ  عًنن٢ يطاينب ا  صن

 .املصششٕٛ اختًف َُٗا يالختباز املكدز٠ ايدزد١ ْفظ

 اينيت  يًُناد٠  االختبناز  قٝاع دق١ :ايجبات  ِ ٛ  عٝنح  قٝاضنٗا  ٜنت  يف ايكٝناع  تهنسز  ين

 .ايٓتا٥ر ْفظ ٜعطٞمماث١ً  ظسٚف
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 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

 
 

 وشازة التعليه
Ministry of education 

 املطتنس التقويه يف عامة مبادئ: ثالجًا

ِ  أثٓا٤ َطتُس بػهٌ ايتكِٜٛ ع١ًُٝ ممازض١ -1 ٞ  اينتعً ٌ ٚايع ايٝنَٛ ٌ  عًن٢  ُن ِ  َطناز  تعندٜ  تعًن

 .يدِٜٗ ٚايضعف ايك٠ٛ دٛاْب َٔ انتػاف٘ ٜتِ َا ع٢ً بٓا٤ ايطالس

 .دزاض١ٝ َاد٠ بهٌ ارتاص١ ايتعًِ أٖداف أٚ مبدسدات ايتكِٜٛ عًُٝات زبط -2

ِ  ايفسصننن١  إتاسننن١ -3 ِ  أدٚات اختٝننناز  يف يًُػنننازن١  يًُعًننن ٌ  املٓاضنننب١  ايتكنننٜٛ ٔ  شتنننسز  يهننن  َننن

 .مبادت٘ ارتاص١ ايتعًِ شتسدات

٘  االبتهازٜن١  ٚقدزات٘ ايٓاقد فهسٙ ٚت١ُٝٓ ايطايب يد٣ املدتًف١ ايتعًِ دٛاْب عا٠َسا -4  َٚٗازتن

 .اإلبداع١ٝ

 .املدتًف١ ايتكِٜٛ عًُٝات يف( ا ُٛعات ْعاّ) ايتعاْٚٞ ايتعًِ َٔ االضتفاد٠ -5

 بٓفطنن٘ عُاينن٘أ بعننم تكننِٜٛ يف يًطايننب ايفسصنن١ بإتاسنن١ ٚذيننو ايننراتٞ ايتكننِٜٛ تػننذٝع -6

٘  يف أدا٥٘ ٣َطتٛ ع٢ً ٚاذتهِ  أٚ املدسدنات  ضن٤ٛ  يف َعٝٓن١  ٚسند٠  أٚ دزع يهفاٜنات  انتطناب

 .ايطايب بٗا املعًِ ٜصٚد اييت ايتع١ًُٝٝ األٖداف

ِ ايطنالس  بنني  ايفسد١ٜ ايفسٚم َساعا٠ -7 ٔ  يًطنالس  ٚايندعِ اينالشّ ٚاملٓاضنب    املطناعد٠  ، ٚتكندٜ  مل اينرٜ

ا س اإلصتننناش َطنننت٣ٛ  ككننٛن ٔ  اينننتعًِ يف صنننعٛبات ٜعنننإْٛ َٚننٔن املطًننٛن ًا ، ٚدعننِن املتُٝنننصٜ  دزاضننٝن

 .ايتُٝص َٛاص١ً ع٢ً تطاعدِٖ أْػط١ خالٍ َٔ َٚٛاٖبِٗ قدزاتِٗ ٚتطٜٛس

 املتٓٛعننن١ َٚػنننازنات٘ ايطاينننب عُننناٍأ عًننن٢ ٚاملطنننتُس٠ ايفٛزٜننن١ ايسادعننن١ ايتػرٜننن١ تكننندِٜ -8

   يًُطا١ُٖ يف حتطني تعًُ٘.

 .ٚايتعًِ ايتعًِٝ اتبعًُٝ ايتكِٜٛعًُٝات  زبط -9

 .َتٛاشٕ بػهٌ ٚارتتاَٞ ايتهٜٛين كِٜٛايت بتطبٝل االٖتُاّ -10

 اإلثسا٥ٝننن١ اينننرباَر تٓفٝنننر يف ٚإغنننسانٗا ٚاملتابعننن١ ايتٛدٝننن٘ عًُٝنننات يف األضنننس٠ دٚز تفعٝنننٌ -11

ِ  أٖنداف  أٚ باملدسدنات  ٚتصٜٚندٖا  املكرتس١ ٚايعالد١ٝ ٔ  دقٝكن١  ٚمبعًَٛنات  املطًٛبن١  اينتعً  عن

 .ٜٛادْٗٛٗا اييت ايصعٛبات ٚعٔ أبٓا٥ٗا تكدّ َد٣

 قواهلل املوف
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 مالحق
 (املواد الدراسية عينة منمناذج من سجالت تقويم الطالب يف )

عةذسجالتذبؼوو ذالطالاذنوعذمنذاألدواتذال ذودتخدمفاذاملعؾ ذيفذبويقلذلؿؾقاتذالتؼوو ذالقوميذواألسقوليذوالشفريذملتاب

 منوذالتعؾ ذوبؼدمهذوومًاذبعدذوو 

 كؿاذمتث ذاملصدرذاملدالدذيفذرادذالدرجاتذالـفائقةذال ذبرادذيفذبؼارورذنفاوةذالػوة؛ذلضؿا ذأ ذوؽو ذالتؼوو ذمويومًاذومعقاروًا

 تابعةذلؿؾقاتذالتؼوو ،والـؿاذجذاملرفؼةذملادبيذالؼرآ ذالؽرو ذوالؾغةذالعربقةذكؿثالذلؾىذأنواعذالدجالتذال ذميؽنذبوظقػفاذيفذم

 وميؽنذملعؾؿيذاملوادذالدراسقةذبطوورذسجالتذومناذجذخااةذ واده ذبدف ذيفذمتابعةذالتعؾ ذوبؼوميه،

 كؿاذميؽنذحتووؾفاذإىلذسجالتذومناذجذإلؽوونقةذملزودذمنذالدمةذوالتويقل.
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 (1ملخق زقه )

 الطالب تقويهمناذج ضذالت 

 يف مادة 

 ) القسآٌ الكسيه (
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 وشازة التعليه
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 اليظاو الفصلي(ــ تقويه الطالب يف مادة القسآٌ الكسيه يف التعليه العاو )املسحلة الجاىوية ضذل ( 1  -1منوذج )

 ٖن1435/1436 ايعاّ ايدزاضٞ  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ
 

 باضننِ ايطناي ّ

 ايفرت٠ ايجا١ْٝ ايفرت٠ األٚىل

ني
رتت

زتُٛع ايف
 

د١ ايٓٗا١ٝ٥
ايدز
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 أٚاًل: ايتال٠ٚ

ّ يف سسنتٗا. دزدتإ نن ُتشط3ِ نن ٜكسأ ايطايب مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ.2 كسا٠٤ إٔ ٜكسأ ايطايب ايهًُات ايكسآ١ْٝ قسا٠٤ صشٝش١ َضبٛط١ بايػهٌ. نن ٜكصد بصش١ اي1 صش١ ايكسا٠٤ ٕ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ أ  عٔ نٌ خطأ ضٛا٤ أنا

 عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد.  دزد١ حتطِ ْصف تطبٝل ايتذٜٛد

ُٜكدِّز املعًِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.2 يتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِطٔ األدا٤.نن ٜكصد بايرتتٌٝ: ا1 ايرتتٌٝ  نن 

ّٝا: اذتفغ  ثاْ
نننننن حتطنننننِ دزدننننن١ ٚاسننننند٠ إذا مل ٜتنننننرنس ايهًُننننن١     2 نن ٜطُع ايطايب مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ.  1

 ايكسآ١ْٝ، ْٚصف دزد١ إذا ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.

ضنٛا٤ أننإ يف    عٔ نٌ خطنأ  دزد١ ٚاسد٠ نن حتط3ِ

 ب١ٝٓ ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا.

 عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد. دزد١ نن حتطِ ْصف4

 ُتشطِ زبع دزد١ عٔ نٌ سص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرز. ثايّجا: اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education  

 

 ـ الدوز الجاىيتقويه الطالب يف مادة القسآٌ الكسيه يف التعليه العاو )املسحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي( ضذل ( 2  -1منوذج )

 ٖن1435/1436 ايعاّ ايدزاضٞ  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ
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 أٚاًل: ايتال٠ٚ

ّ يف سسنتٗا. دزدتإ نن ُتشط3ِ نن ٜكسأ ايطايب مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ.2 ن ٜكصد بصش١ ايكسا٠٤ إٔ ٜكسأ ايطايب ايهًُات ايكسآ١ْٝ قسا٠٤ صشٝش١ َضبٛط١ بايػهٌ. ن1 صش١ ايكسا٠٤ ٕ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ أ  عٔ نٌ خطأ ضٛا٤ أنا

 عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد.  دزد١ حتطِ ْصف تطبٝل ايتذٜٛد

ُٜكدِّز املعًِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.2 صد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِطٔ األدا٤.نن ٜك1 ايرتتٌٝ  نن 

ّٝا: اذتفغ  ثاْ
نننننن حتطنننننِ دزدننننن١ ٚاسننننند٠ إذا مل ٜتنننننرنس ايهًُننننن١     2 نن ٜطُع ايطايب مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ.  1

 ايكسآ١ْٝ، ْٚصف دزد١ إذا ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.

عٔ نٌ خطنأ ضنٛا٤ أننإ يف     اسد٠دزد١ ٚ نن حتط3ِ

 ب١ٝٓ ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا.

 عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد. دزد١ نن حتطِ ْصف4

 خالٍ املطت٣ٛ ايدزاضٞعًٝٗا  تفغ ايطايب بايدزد١ اييت سصٌ  ثايّجا: اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 حلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي(ملستقويه الطالب يف مادة القسآٌ الكسيه مدازع حتفيظ القسآٌ الكسيه )اضذل ( 3  -1منوذج )

 ايجا١ْٝ  األٚىل  ايفرت٠ ٖن1435/1436 ايعاّ ايدزاضٞ  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ
 

 اضِ ايطايب/ايطايب١ ّ

 األضبٛع ايجاْٞ األضبٛع األٍٚ
زتُٛع دزدات 

 األضبٛعني

 ارتُٝظ األزبعا٤ ايجالثا٤ االثٓني األسد ارتُٝظ األزبعا٤ ايجالثا٤ االثٓني األسد
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 دددد

 دٛد٠ اذتفغ

 )ح( 

ّٝا َٔ  )1 َٛٞايتطُٝع ايٝ ِّع2 اذتفغ . ( دزدات دتٛد٠ 10( ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ ُٜط  ( حتطِ دزدتإ إذا مل ٜترنس ايطايب ايه١ًُ ايكسآ١ْٝ .1 مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ. يطايبا ( 

 ( حتطِ  دزد١ ٚاسد٠ إذا ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.  2

(  حتطِ دزد١ ٚاسد٠ عٔ نٌ خطأ يف ايكسا٠٤ ضٛا٤ أنإ يف ب١ٝٓ 3

 ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا.

 (.15( دزد١ دتٛد٠ اذتفغ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يهٌ َكطع ) 30هٕٛ املسادع١ األضبٛع١ٝ ّٜٛ ارتُٝظ،  ٚ ٜكّٛ ايطايب فٝٗا َٔ ) ت ١املسادع١ األضبٛعٝ

 رت٠تكِٜٛ ايف
( دزد١ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يف نٌ  70ٜٛشع َا مت سفع٘ خالٍ ايفرت٠ ع٢ً  ثالث١ أٜاّ،  ٜٚكّٛ فٝ٘ ايطايب يف األضبٛع ايطابع َٔ )

 ا ٖٛ َٛضح يف ادتدٍٚ.ّٜٛ سطبُ

ّٝا َٔ )( 1 تطبٝل ايتذٜٛد )ز( ّٝا ٚأضبٛع ّٜا َٔ )3ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ  ( حتطِ ْصف دزد١ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد .2 . ( دزدات5( دزدات يتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد أثٓا٤ ايتطُٝع،  ٚفرت

ٔ األدا٤. 1 ايرتتٌٝ )ت( ٔ )( ٜك2ٛ ( ٜكصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِط ٔ )دزدتني( يًرتتٌٝ،  ٚفرتّٜا َ ّٝا َ ّٝا ٚأضبٛع ٔ )3ّ ايطايب  َٜٛ ٍ ٚايجاْٞ َٚ ّ األٚ ّ ايجايح.4( دزدات يف ايٝٛ ِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.3 ( يف ايٝٛ ُٜكدِّز املعً  ) 

 حتطِ زبع دزد١ عٔ نٌ سص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرز. اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

  

 سحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي(يه الطالب يف مادة القسآٌ الكسيه مدازع حتفيظ القسآٌ الكسيه )املتقوضذل ( 4  -1منوذج )

 ايجا١ْٝ  األٚىل  ايفرت٠ ٖن1435/1436 ايعاّ ايدزاضٞ  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ

 

 اضِ ايطايب/ايطايب١ ّ

 األضبٛع ايسابع األضبٛع ايجايح
زتُٛع دزدات 

 بٛعنياألض

 ارتُٝظ األزبعا٤ ايجالثا٤ االثٓني األسد ارتُٝظ األزبعا٤ ايجالثا٤ االثٓني األسد
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 دٛد٠ اذتفغ

 )ح( 

ّٝا َٔ  )( ٜكّٛ ايطايب  1ٜٛ َٛٞتطُٝع ايٝاي ِّع ا2 . ( دزدات دتٛد٠ اذتفغ10َ ُٜط  ( حتطِ دزدتإ إذا مل ٜترنس ايطايب ايه١ًُ ايكسآ١ْٝ .1 مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ. يطايب( 

 ( حتطِ  دزد١ ٚاسد٠ إذا ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.  2

أنإ يف ب١ٝٓ (  حتطِ دزد١ ٚاسد٠ عٔ نٌ خطأ يف ايكسا٠٤ ضٛا٤ 3

 ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا.

 (.15( دزد١ دتٛد٠ اذتفغ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يهٌ َكطع ) 30تهٕٛ املسادع١ األضبٛع١ٝ ّٜٛ ارتُٝظ،  ٚ ٜكّٛ ايطايب فٝٗا َٔ )  ١املسادع١ األضبٛعٝ

 رت٠تكِٜٛ ايف
( دزد١ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يف نٌ  70بٛع ايطابع َٔ )ٜٛشع َا مت سفع٘ خالٍ ايفرت٠ ع٢ً  ثالث١ أٜاّ،  ٜٚكّٛ فٝ٘ ايطايب يف األض

 ّٜٛ سطبُا ٖٛ َٛضح يف ادتدٍٚ.

ّٝا َٔ )( 1 تطبٝل ايتذٜٛد )ز( ّٝا ٚأضبٛع ّٜا َٔ )3ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ  ( حتطِ ْصف دزد١ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد .2 . ( دزدات5( دزدات يتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد أثٓا٤ ايتطُٝع،  ٚفرت

ٔ األدا٤. 1 ايرتتٌٝ )ت( ٔ )2 ( ٜكصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِط ٔ )دزدتني( يًرتتٌٝ،  ٚفرتّٜا َ ّٝا َ ّٝا ٚأضبٛع ٔ )3( ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ ٍ ٚايجاْٞ َٚ ّ األٚ ّ ايجايح.4( دزدات يف ايٝٛ ِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.3 ( يف ايٝٛ ُٜكدِّز املعً  ) 

 ص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرز.حتطِ زبع دزد١ عٔ نٌ س اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 تقويه الطالب يف مادة القسآٌ الكسيه مدازع حتفيظ القسآٌ الكسيه )املسحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي(ضذل ( 5  -1منوذج )

 ايجا١ْٝ  األٚىل  ايفرت٠ ٖن1435/1436 ايعاّ ايدزاضٞ  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ

 

 ب/ايطايب١اضِ ايطاي ّ

 ايطادعاألضبٛع  ارتاَظاألضبٛع 
زتُٛع دزدات 

 األضبٛعني

 ارتُٝظ األزبعا٤ ايجالثا٤ االثٓني األسد ارتُٝظ األزبعا٤ ايجالثا٤ االثٓني األسد
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 دٛد٠ اذتفغ

 )ح( 

ّٝا َٔ  )1 َٛٞايتطُٝع ايٝ ِّع 2 ( دزدات دتٛد٠ اذتفغ . 10( ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ ُٜط  ( حتطِ دزدتإ إذا مل ٜترنس ايطايب ايه١ًُ ايكسآ١ْٝ .1 مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ. ايطايب( 

 املعًِ.   ( حتطِ  دزد١ ٚاسد٠ إذا ترنسٖا مبطاعد2٠

(  حتطِ دزد١ ٚاسد٠ عٔ نٌ خطأ يف ايكسا٠٤ ضٛا٤ أنإ يف ب١ٝٓ 3

 ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا.

 (.15( دزد١ دتٛد٠ اذتفغ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يهٌ َكطع ) 30تهٕٛ املسادع١ األضبٛع١ٝ ّٜٛ ارتُٝظ،  ٚ ٜكّٛ ايطايب فٝٗا َٔ )  ١املسادع١ األضبٛعٝ

 رت٠تكِٜٛ ايف
( دزد١ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يف نٌ  70ع٘ خالٍ ايفرت٠ ع٢ً  ثالث١ أٜاّ،  ٜٚكّٛ فٝ٘ ايطايب يف األضبٛع ايطابع َٔ )ٜٛشع َا مت سف

 ّٜٛ سطبُا ٖٛ َٛضح يف ادتدٍٚ.

ّٝا َٔ )( 1 تطبٝل ايتذٜٛد )ز( ّٝا ٚأضبٛع ّٜا َٔ )3ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ  ( حتطِ ْصف دزد١ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد .2 . ت( دزدا5( دزدات يتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد أثٓا٤ ايتطُٝع،  ٚفرت

ٔ األدا٤. 1 ايرتتٌٝ )ت( ٔ )2 ( ٜكصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِط ٔ )دزدتني( يًرتتٌٝ،  ٚفرتّٜا َ ّٝا َ ّٝا ٚأضبٛع ٔ )3( ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ ٍ ٚايجاْٞ َٚ ّ األٚ ّ ايجايح.4( دزدات يف ايٝٛ ِ ايدزد١ 3 ( يف ايٝٛ ُٜكدِّز املعً  املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.( 

 حتطِ زبع دزد١ عٔ نٌ سص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرز. اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 

 تقويه الطالب يف مادة القسآٌ الكسيه مدازع حتفيظ القسآٌ الكسيه )املسحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي(ضذل ( 6  -1منوذج )

 ايجا١ْٝ  األٚىل  ايفرت٠ ٖن1435/1436 زاضٞايعاّ ايد  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ

 

 اضِ ايطايب/ايطايب١ ّ

 زتاَٝع دزدات األضابٝع األضبٛع ايطابع )تكِٜٛ ايفرت٠(
 زتُٛع األضابٝع

 املعدٍ

 اذتضٛز ( 7بايكط١ُ ع٢ً ) 
 ايدزد١

 ايٓٗا١ٝ٥
 عايطاب ارتاَظ ٚايطادع ايجايح ٚايسابع األٍٚ ٚايجاْٞ ايجالثا٤ االثٓني األسد

 ت ز ح ت ز ح ت ز ح ت ز ح ت ز ح ت ز ح ت ز ح ت ز ح ت ز ح

12
 

12
 

5
 

3
 12

 

12
 

5
 

3
 

11
 

11
 

5
 

4
 

140
 

30
 

20
 

140
 

30
 

20
 

140
 

30
 

20
 

70
 

15
 

10
 

490
 

105
 

70
 

70
 

15
 

10
 

5
 

100
 

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

 

 دٛد٠ اذتفغ

 )ح( 

ّٝا َٔ  )1 َٛٞايتطُٝع ايٝ ِّع 2 ( دزدات دتٛد٠ اذتفغ . 10( ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ ُٜط  طِ دزدتإ إذا مل ٜترنس ايطايب ايه١ًُ ايكسآ١ْٝ .( حت1 مخط١ أضطس أثٓا٤ ايتكِٜٛ. ايطايب( 

 ( حتطِ  دزد١ ٚاسد٠ إذا ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.  2

(  حتطِ دزد١ ٚاسد٠ عٔ نٌ خطأ يف ايكسا٠٤ ضٛا٤ أنإ يف ب١ٝٓ 3

 ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا.

 (.15( دزد١ دتٛد٠ اذتفغ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يهٌ َكطع ) 30ٔ ) تهٕٛ املسادع١ األضبٛع١ٝ ّٜٛ ارتُٝظ،  ٚ ٜكّٛ ايطايب فٝٗا َ ١املسادع١ األضبٛعٝ

 رت٠تكِٜٛ ايف
( دزد١ َٛشع١ ع٢ً َكطعني يف نٌ  70ٜٛشع َا مت سفع٘ خالٍ ايفرت٠ ع٢ً  ثالث١ أٜاّ،  ٜٚكّٛ فٝ٘ ايطايب يف األضبٛع ايطابع َٔ )

 ّٜٛ سطبُا ٖٛ َٛضح يف ادتدٍٚ.

ّٝا َٔ ) ٜكّٛ ايطايب ( 1 تطبٝل ايتذٜٛد )ز( ّٝا ٚأضبٛع ّٜا َٔ )3َٜٛ  ( حتطِ ْصف دزد١ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد .2 . ( دزدات5( دزدات يتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد أثٓا٤ ايتطُٝع،  ٚفرت

ٔ األدا٤. 1 ايرتتٌٝ )ت( ٔ )دزدتني( يًرتتٌٝ،  ٚفرتّٜا2 ( ٜكصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ُٚسِط ّٝا َ ّٝا ٚأضبٛع ٔ ) ( ٜكّٛ ايطايب  َٜٛ َ3( ٔ ٍ ٚايجاْٞ َٚ ّ األٚ ّ ايجايح.4( دزدات يف ايٝٛ ِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ايرتتٌٝ.3 ( يف ايٝٛ ُٜكدِّز املعً  ) 

 حتطِ زبع دزد١ عٔ نٌ سص١ ٜػٝب فٝٗا ايطايب بدٕٚ عرز. اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 الدوز الجاىي -يه )املسحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي( يف مادة القسآٌ الكسيه مدازع حتفيظ القسآٌ الكس الطالبتقويه ضذل ( 7  -1منوذج )

 ٖن1435/1436 ايعاّ ايدزاضٞ  املطت٣ٛ ايدزاضٞ  ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ
 

 اضِ ايطايب ّ

 اذتضٛز
 َكاطع اذتفغ )  ترب ايطايب يف َكطعني يف نٌ دص٤ َٔ املكسز (

 ا ُٛع
 ادتص٤ )                ( ادتص٤ )                ( ادتص٤ )                ( (       ادتص٤ )          ادتص٤ )                 (

5 
 تستٌٝ جتٜٛد اذتفغ تستٌٝ جتٜٛد اذتفغ تستٌٝ جتٜٛد اذتفغ تستٌٝ جتٜٛد اذتفغ تستٌٝ جتٜٛد اذتفغ

100 
7 7 3 2 7 7 3 2 7 7 3 2 7 7 3 2 7 7 3 2 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        
 

 نن ٜطُع ايطايب مخط١ أضطس يف نٌ َكطع أثٓا٤ ايتكِٜٛ. 1 دٛد٠ اذتفغ
ن حتطِ دزد١ ٚاسد٠ إذا مل ٜترنس ايطايب ايه١ًُ 2

 دزد١ إذا ترنسٖا مبطاعد٠ املعًِ.ايكسآ١ْٝ، ْٚصف 

نن حتطِ دزد١ ٚاسد٠ عٔ نٌ خطأ ضٛا٤ أنإ يف يفغ 3

 ايه١ًُ أّ يف سسنتٗا. 

 حتطِ ْصف دزد١ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد. تطبٝل ايتذٜٛد

ُٜكدِّز املعًِ ايدزد١ املطتشك١ يًطايب يف ا2 نن ٜكصد بايرتتٌٝ: ايتٌُٗ ٚايتبٝني ٚسطٔ األدا٤. 1 ايرتتٌٝ  يرتتٌٝ.نن 

 خالٍ املطت٣ٛ ايدزاضٞ.عًٝٗا  تفغ ايطايب بايدزد١ اييت سصٌ  اذتضٛز
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2زقه )ملخق 

 الطالب تقويهضذالت مناذج 

 يف مادة 

 ) اللغة العسبية (
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 

  ملسحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي(مادة اللغة العسبية )اوحدات يف  الطالبضذل متابعة تقويه ( 1  -2منوذج )

 ايٛسد٠ ايعاّ ايدزاضٞ املطت٣ٛ ايدزاضٞ ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ

 ايػف١ٝٗ  ايهتاب١ٝ  ايكسا١ٝ٥  ايٓش١ٜٛ  ٖن1435/1436  

 

 اضِ ايطايب ّ
 اذتضٛز

 دزدات( 5)

املػازن١ 

 ١ايصفٝ ٓػاطاتايٚ

 دزدات( 5)

ايٛادبات 

 املٓصي١ٝٚاملٗاّ 

 دزدات( 5)

ًَف 

 األعُاٍ

 دزدات( 5)

أٚ  املػسٚعات

 ايبشٛخ اٚ ايتكازٜس

 دزدات( 10)

ز ْٗا١ٜ اختبا اختبازات ايكصري٠

 ايٛسد٠

 دزد١( 50)

 ا ُٛع

 دزد١( 100)
 1اختباز

 دزدات( 10)

 2اختباز

 دزدات( 10)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 ٖن143/            /         ايتازٜذ:    تٛقٝع٘:   اضِ املعًِ: 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 

                                 

 

  ملسحلة الجاىوية ـ اليظاو الفصلي(يف مادة اللغة العسبية )ا الطالبضذل متابعة تقويه ( 2  -2منوذج )

 ايعاّ ايدزاضٞ ايدزاضٞ املطت٣ٛ ايفصٌ/ا ُٛع١ ايطالب١ٝ

 ٖن1435/1436  
 

 اضِ ايطايب ّ
 ا ُٛع ايدزد١ ايه١ًٝ يٛسدات املاد٠ 

(400) 

 املعدٍ

 ايٛسد٠ ايػف١ٝٗ ايٛسد٠ ايهتاب١ٝ ايٛسد٠ ايكسا١ٝ٥ ايٛسد٠ ايٓش١ٜٛ (100)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 ٖن143/            /       ايتازٜذ:    تٛقٝع٘:   اضِ املعًِ: 
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 دليل تقويه املتعله

 ;; تقويٌه مً أدل التعله ;;

  
 وشازة التعليه

Ministry of education 
 

 

 

 

 وختامًا ;

 ىطأل اهلل أٌ يكوٌ يف ٍرا الدليل العوٌ ;

 للنعلنني واملعلنات الكساو ، وكافة مدازضيا الفاعلة

 على أداء زضالتيا الرتبوية والوطيية املػرتكة ;

 مً أدل تـخطني تعله الطالب ، وزفع كفاءتُ ;

  رخسدات املسحلة الجاىوية ، وتـخطني

 واإلضَاو بفاعلية يف عذلة التينية الوطيية الػاملة .


