فيشط احملرٌّاخ/
َ

احملرٌٍ

اٌظفؽح

 1فيشط احملرٌّاخ

2

 2ادلظـٍؽاخ ًادلفاىُْ

3

 3ادلمذِح

5

 4اٌفظً األًي/

6

ِثادب ػاِح يف اٌرمٌُّ ادلغرّش-
ِشاؼً ًخـٌاخ اٌرمٌُّ ادلغرّش-
اٌرخـْؾ ألدًاخ اٌرمٌُّ ادلغرّش -
ٍِف أػّاي اٌـٍثح -
ذماسّش األداء-

5

12

اٌفظً اٌصأِ/

اٌرمٌُّ يف اٌظفٌف يف ٌٍظفٌف (-)4,1
أ  -ػناطش ادلادج يف ٌٍظفٌف (- )4,1
ب  -ذٌصّغ اٌذسظاخ ػٍَ أدًاخ اٌرمٌُّ -
ض  -أدًاخ اٌرمٌُّ ادلغرخذِح يف ذمٌُّ األىذاف اخلاطح تىً ًؼذج-
د  -اعرّاسج سطذ اٌذسظاخ -

6

19

ٍِؽك (ِ )1صاي /ػٍَ اٌرمٌُّ اٌرىٌّين ادلغرّش-
ٍِؽك (  ) 2ا ِصاي ػٍَ اٌرمٌُّ اخلراِِ-
ٍِؽك (ِ )3صاي ػٍَ ذظُّْ ٔشاؽ ذمٌديِ-
ٍِؽك ( )4أِصٍح ػٍَ أدًاخ اٌرمٌُّ-

2

الوصطلحاث والوفاهين الىاردة في الىثيمت:
ِفيٌَ اٌرمٌُّ (/(Assessment
ّؼشف اٌرمٌُّ تأٔو ػٍّْح ئطذاس احلىُ ػٍَ لّْح األشْاء أً األشخاص أً ادلٌػٌػاخ ًىٌ هبزا ادلؼنَ
ّرـٍة اعرخذاَ ادلؼاّري أً احملىاخ ٌرمذّش ىزه اٌمّْح  ،وّا ّرؼّٓ أّؼا ِؼنَ اٌرؽغني أً اٌرؼذًّ أً
اٌرـٌّش اٌزُ ّؼرّذ ػٍَ ىزه األؼىاَ ًّ،ىاد ّغاّش مجْغ ِشاؼً ػٍّْح اٌرؼًٍُْ ،يف وً ِشؼٍح تشارليا
اٌؼالظْح -
ِفيٌَ اٌرمٌُّ ادلغرّش)/(Continuous Assessment
ّمظذ تاٌرمٌُّ ادلغرّش مجْغ ادلّاسعاخ اٌرمٌديْح اٌيت ذرُ داخً اٌظف أً خاسظو هبذف اٌرؽمك ِٓ أْ
اٌـاٌة لذ ؼمك اٌرؼٍُ ادلـٌٍب ًّشًّ اٌرمٌُّ ادلغرّش االخرثاساخ ًأعاٌْة اٌرمٌُّ اٌثذًّ اٌمائّح ػٍَ
ادلالؼظح اٌٌِْْح ألداء اٌـٍثح ِصً  /ادلشاسّغ ًاٌثؽٌز ًاٌرماسّش ًاألػّاي اٌىراتْح ًاٌفنْح ًاٌٌاظثاخ
ادلنضٌْح-
ً جية أْ ّىٌْ اٌرمٌُّ ِؼضصاً ٌٍرؼٍُ ًرٌه تأْ ّثنَ ػٍَ وفاّاخ ذؼٍُ زلذدج ًأدًاخ ذمٌُّ ذرغُ
تاٌظذق ًاٌصثاخ ًاٌرنٌع يف األعاٌْة ؼرَ ّرغنَ اٌٌطٌي ئىل أؼىاَ طؽْؽح ؼٌي مجْغ ظٌأة ذؼٍُ
اٌـاٌة ًمنٌه اٌؼمٍِ ًاالظرّاػِ يف مجْغ ادلشاؼً اٌذساعْح ًذٌظْف اٌرمٌُّ ٌٌٍطٌي تاٌـاٌة ئىل ألظَ
ؿالاذو ادلّىنح ًحتغني ػٍّْح اٌرؼٍُ ًٌٔاجتيا ً ،جية ظؼً اٌرمٌُّ ػّٓ ػٍّْح اٌرذسّظ ًٌْظ ِنفظالً
ػنيا-
ِفيٌَ اٌرمٌُّ اٌرىٌّين(اٌثنائِ))/ (Formative Assessment
ىٌ اٌرمٌُّ اٌزُ ّالصَ ػٍّْح اٌرذسّظ اٌٌِْْح ّ ً ،يذف ئىل ذضًّذ ادلؼٍُ ًادلرؼٍُ تنرائط األداء
تاعرّشاس ً ،رٌه ٌرؽغني اٌؼٍّْح اٌرؼٍّْْح  ،أُ أٔو ّغرخذَ ٌرؼشف ٌٔاؼِ اٌمٌج ًاٌؼؼف ِ ً ،ذٍ حتمْك
األىذاف ً ،االعرفادج ِٓ اٌرغزّح اٌشاظؼح يف ذؼذًّ ادلغاس ضلٌ حتمْك ىزه األىذاف ً ،ذـٌّش ػٍّْح
اٌرؼٍُْ-
اٌرمٌُّ اخلراِِ(اٌرعّْؼِ) )/ (Summative Assessment
ًّؼين احلىُ ػٍَ ِذٍ ئؼشاص ٌٔاذط اٌرؼٍُ هبذف اختار لشاساخ ِصً ٔمً ادلرؼٍُ ئىل ِغرٌٍ ظذّذ أً
ختشظو-
اٌرمٌُّ اٌزاذِ )/(Self- Assessment
ِشاسوح اٌـٍثح يف حتذّذ ِغرٌّاخ ًزلىاخ تغشع ذـثْميا ػٍَ أػّاذلُ ً ،ئطذاس أؼىاَ ذرؼٍك
مبذٍ حتمْميُ ذلزه احملىاخ ًادلغرٌّاخ ً -ىاذاْ اخلاطراْ دتصالْ ػنظشُ أّح ػٍّْح ذمٌُّ ً ،تزٌه ّؼذ
اٌرمٌُّ اٌزاذِ أداج ٌالٔؼىاط ً ،اٌرؼٍُ ً ،ادلشالثح اٌزاذْح ٌألداء-
3

اٌرمٌُّ اجلّاػِ  .ذمٌُّ األلشاْ )/ (peer - Assessment
لْاَ مجاػح طغريج غري ِرعأغح ِٓ ادلرؼٍّني تاٌرؼاًْ اٌفؼٍِ ٌرمٌُّ ػًّ أصلضه أؼذ أػؼائيا أً
رلٌّػح أخشٍ ً ،رٌه ٌرؽمْك ىذف أً أىذاف ِشعٌِح يف ئؿاس اورغاب ِؼشيف أً اظرّاػِ ّؼٌد ػٍْيُ
مجاػح ًأفشادا تفٌائذ ذؼٍّْْح ِرنٌػح أفؼً شلا ّؼٌد ػٍْيُ ِٓ خالي ذمٌُّ ادلؼٍُ ذلُ -

يهف أػًبل انطبنب (: )Portfolio
هى ػببسة ػن وػبء وثبئقي يتى فيه جتًيغ منبرج ين أػًبل انطبنب انكتببيت وانفنيت
املتنىػت انيت تشري إىل يستىي أدائه  ،وتىضح يذي اكتسببه نهًخشجبث أو األهذاف انتؼهًيت ،
ويؼترب هزا املهف يشجؼب نهًؼهى وملذيش املذسست ونىيل األيش  ،ونغريهى ين املتببؼني ملستىي انطبنب ،
ويذي تقذو تؼهًه  ,ويشكم يهف أػًبل انطبنب يصذساً يهًبً جلًيغ انفئبث املؼنيت به.

جلنت يتببؼت انتحصيم انذساسي واملًبسسبث انتؼهيًيت

(Attainment follow-up

committee):

فشيق داخم املذسست يقىو مبتببؼت حتصيم انطهبت ين خالل تنفيز خطط ػالجيت وإثشائيت يف

حقهى نهتغهب ػهً جىانب انضؼف وتنًيت جىانب انقىة نذيهى  ،كًب يقىو بتطىيش املستىي املهين ألداء

املؼهًني ببملذسست يف اجلىانب املتؼهقت ببنتحصيم انذساسي ( .انظش دنيم انهجنت نتؼشف يهبيهب وانفئبث
انيت تقىو مبتببؼتهب واالطالع ػهً االستًبساث املؼذة نؼًهيبث املتببؼت وبنبء اخلطط انؼالجيت

واإلثشائيت).

انفحص وانتذقيق ( :) Moderation

يقصذ ببنفحص وانتذقيق ػًهيت املتببؼت انيت تتى نهتأكذ ين انتطبيق انسهيى ألدواث انتقىيى

املستًش يف ضىء يؼبيري ويىاصفبث املىاد انذساسيت  ،ويذي انؼكبسهب ػهً نتبئج انطهبت (انظش دنيم

انفحص وانتذقيق).
ثببث املنهجيت:

إػطبء انطهبت أنشطت ينبسبت ويتنىػت تالئى يستىاهى  ،وتؼكس خمشجبث انتؼهى املقشسة.

ثببث املؼيبسيت:

إػطبء انطهبت دسجبث صبدقت ويىضىػيت  ،يتى فيهب يشاػبة يؼبيري تىظيف كم أداة ين

أدواث انتقىيى احملذدة يف انىثيقت.

4

املقذمة :
ّؼذ اٌرمٌُّ ادلغرّش ػنظشا أعاعْا يف اٌؼٍّْح اٌرؼٍّْْح اٌرؼٍّْح ؛ ألٔو ّغاػذ اٌرٍّْز يف ِؼشفح ِذٍ ذمذِو ،
ًّؼشف أًٌْاء األٌِس مبغرٌٍ اإلصلاص اٌزُ حيممو أتناؤىُ  ،وّا ّضًد ادلؼٍُ مبؼٌٍِاخ ِيّح ؼٌي ذمذَ ذؼٍُ اٌـالب
ًحتمْميُ األىذاف اٌرؼٍّْح أًال تأًي  ،شلا ّغاػذه يف ختـْؾ اٌرذسّظ تـشّمح أفؼً ذتذف ئىل حتغني اٌناذط اٌرؼٍِّ ،
ًحتمْك ظٌدج اٌرؼٍُْ -
ىزه اٌٌشْمح اٌيت تني ّذّه– أخِ ادلؼٍُ  .أخيت ادلؼٍّح – ىِ اٌنغخح اٌصاٌصح تؼذ اٌٌشْمح ادلُؼَذّج ِٓ لثً اٌفشّك
ادلشىً تاٌمشاس اإلداسُ (ً ،)2005.3اٌٌشْمح اٌيت مت ذؼذٍّيا ػاَ ً-2007ىِ دٌٍْه يف وْفْح اٌرؼاًِ ِغ آٌْح اٌرمٌُّ
ادلغرّش يف ادلادج اٌيت ذمٌَ ترذسّغيا ً ،لذ سًػِ يف تنائيا اٌشٌٌّْح يف ذٌفش أىذاف ادلادج اٌيت ّنثغِ االٔـالق ِنيا يف
ػٍّْح اٌرخـْؾ ٌٍرمٌُّ ً ،اخرْاس األدًاخ ادلناعثح  -وّا ذرؼّٓ اٌٌشْمح أدًاخ اٌرمٌُّ ادلغرّش اخلاطح تادلادج ً ،وْفْح
ذٌصّغ اٌذسظاخ ػٍَ أدًاخ اٌرمٌُّ ً،اعرّاسج ِراتؼح اٌـٍثحً -أذْؽد اٌفشطح ٌٍّؼٍُ ػنذ حتذّذ آٌْاخ الخرْاس
األداج ادلناعثح مبا ّرناعة ِغ ادلٌلف اٌرؼٍِّْ اٌرؼٍِّ ً ،اذلذف اٌرؼٍِّْ اٌزُ ّرُ ذمٌديو  -وّا ذمذَ ىزه اٌٌشْمح تؼغ
األِصٍح ػٍَ أدًاخ اٌرمٌُّ ادلغرّش ادلمرتؼح -
ًادلشظٌ ِنه – أخِ ادلؼٍُ  .أخيت ادلؼٍّح – دساعح ىزه اٌٌشْمح ً ،االعرفادج شلا ظاء فْيا يف اٌرخـْؾ ٌؼٍّْاخ
اٌرمٌُّ ادلغرّش اٌٌِْْح اٌيت ذمٌَ هبا ً ،ئششاؤىا خبرباذه ًجتاسته يف رلاي اٌرمٌُّ مبا ّصشُ ػٍّْح اٌرؼٍُ ًّ ،شذمِ مبغرٌّاخ
اٌـالب  ،وّا ّشظَ ِنه اإلؿالع ػٍَ اٌٌشْمح اٌؼاِح ٌٍرمٌُّ اٌرتتٌُ  ،اٌيت حترٌُ ػٍَ ِا ّنثغِ أْ ذرؼشف ػٍْو ِٓ لؼاّا
ػاِح ِرؼٍمح تاٌرمٌُّ ادلغرّش ًأدًاذو ً،ذماسّش األداء ً ،اٌغعً اٌشاًِ ٌٍـاٌة ًٍِ ،ف أػّاي اٌـاٌة ً ،جلنح ِراتؼح ا
ٌرؽظًْ اٌذساعِ ًٔ ،ظاَ اٌفؽض ًاٌرذلْك ً ،ػٌاتؾ االٔرماي ًاإلػادج -
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اٌفظً األًي
مبادئ عامة يف التقويم املستمر املستتمر
:

ّنثغِ ِٓ مجْغ ادلؼٍّني أشناء ذنفْزىُ ٌٍرمٌُّ ادلغرّش ِ ،شاػاج ادلثادب آذْح /

 -1شلاسعح ػٍّْح اٌرمٌُّ تشىً ِغرّش أشناء اٌرؼٍُ اٌٌِِْ ً ،اٌؼًّ ػٍَ حتغني ِغرٌٍ ذؼٍُ اٌـالب تناء ػٍَ ِا ّرُ
اورشافو ِٓ ظٌأة اٌمٌج ًاٌؼؼف ٌذّيُ -
 -2اسذثاؽ ػٍّْاخ اٌرمٌُّ تأىذاف ادلادج ً ،اخرْاس أدًاخ اٌرمٌُّ ادلناعثح ٌرمٌُّ وً ىذف-
 -3ذمذُّ اٌرغزّح اٌشاظؼح اٌفٌسّح ًادلغرّشج ػٍَ أػّاي اٌـاٌة ًِشاسواذو ادلرنٌػح-
 -4ذـٌّش لذساخ اٌـالب ًٌِاىثيُ يف ادلادج ِٓ خالي أٔشـح ذغاػذىُ ػٍَ اإلتذاع -
 -5ذشعْغ اٌرمٌُّ اٌزاذِ ً ،ذمٌُّ األلشاْ ؛ ًرٌه تاذاؼح اٌفشطح ٌٍـاٌة يف ذمٌُّ تؼغ أػّاٌو تنفغو ً ،احلىُ ػٍَ
ِغرٌٍ أدائو يف اورغاتو ألىذاف ادلادج  ،أً ذمٌديو ألػّاي صِالئو-
ِ -6شاػاج اٌفشًق اٌفشدّح ػنذ اعرخذاَ أدًاخ اٌرمٌُّ ادلغرّش ادلخرٍفح -
 -7ئػـاء اٌـالب أٔشـح ِناعثح ًِرنٌػح ذالئُ ِغرٌاىُ ( شثاخ ادلنيعْح ) ً ،احلشص ػٍَ ِنؽيُ ذمذّشاخ
طادلح ًٌِػٌػْح ّ ،رُ فْيا ِشاػاج اٌؼٌاتؾ احملذدج يف اٌٌشْمح ( شثاخ ادلؼْاسّح ) -
 -8ذفؼًْ دًس األعشج يف ػٍّْاخ اٌرٌظْو ًادلراتؼح ً ،ئششاويا يف ذنفْز اٌرباِط اإلششائْح ًاٌؼالظْح ادلمرتؼح ،
ًذضًّذىا مبؼٌٍِاخ دلْمح ػٓ ِذٍ ذمذَ أتنائيا ًػٓ اٌظؼٌتاخ اٌيت ٌّاظيٌهنا يف ادلادج-

مراحل وخطوات التقويم املستمر :

ّشاػِ ادلؼٍُ ػنذ اٌمْاَ تؼٍّْح اٌرمٌُّ اخلـٌاخ األستغ اٌشئْغح آذْح /
 -1أْ ّىٌْ اٌرمٌُّ ٔشاؿاً سلــاً ٌو/
ًرٌ ه أْ ّىٌْ ادلؼٍُ ػٍَ دساّح تأىذاف ادلادج اٌذساعْح ألْ رٌه ػشًسُ ٌٌٍطٌي ئىل حتمْك اٌرذسّظ ًاٌرمٌُّ
اٌفؼاي -وّا أْ اٌرخـْؾ ّنثغِ أْ ّشاػِ ادلؼاسف ًادلياساخ ًاٌمُْ ًاالجتاىاخ اٌيت عْرُ ذغـْريا يف ادلنيط ً ،يف
اٌٌلد ٔفغو ِشاػاج اخلرباخ اٌمذديح ًاحلاٌْح ًاٌمذساخ ًئِىأاخ وً ؿاٌة ًّ -ؼررب اٌرخـْؾ أِشاً ؼٌّْاً ألٔو ديىــّٓ
ادلؼٍُ ِٓ/
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ئػذاد أٔشـح ِشذثـح تأىذاف اٌرؼٍُ -



اٌرأوذ ِٓ ئػـاء اٌـالب أٔشـح ذغاػذ ػٍَ اٌنٌّ ادلؼشيف ًادلياسُ ًدتراص يف تؼغ األؼْاْ تاٌرؽذُ
ًاالترىاس ًال ذرظف تاٌظؼٌتح ً ،ذىٌْ ِناعثح دلغرٌٍ اٌـالب -



ذٌفري اٌفشص ٌىً ؿاٌة إلػادج ذمٌديو يف اذلذف اٌرؼٍِّ اٌزُ مل حيممو



اعرخذاَ رلٌّػح ِرنٌػح ِٓ أدًاخ ًأعاٌْة اٌرمٌُّ -

 -2أْ ّشىً اٌرمٌُّ ظضءاً سئْغاً ِٓ ادلّاسعاخ اٌـثْؼْح أشناء ذنفْز األٔشـح اٌظفْح اٌٌِْْح /
ّنثغِ أْ ّرُ اٌرمٌُّ يف اٌٌلد ادلناعة أشناء اٌؼٍّْح اٌرؼٍّْْح اٌرؼٍّْح ،ػٍَ أْ ّؼغ ادلؼٍُ يف اػرثاسه تؼغ اٌؼٌاًِ ِصً
اعرؼذاد اٌـالب ًؿثْؼح األىذاف اٌيت ّرُ ذمٌدييا ػنذ حتذّذ ًلد ًٌٔع اٌرمٌُّ -ففِ تؼغ احلاالخ ّرُ اٌرمٌُّ
تشىً خراِِ؛ يف هناّح ٌِػٌع أً ًؼذج أً يف هناّح ادلمشس  ،تْنّا يف ؼاالخ أخشٍ ّرُ اٌرمٌُّ ٌثؼغ أىذاف اٌرؼٍُ يف
ِشؼٍح ِرمذِح ِٓ اٌؼٍّْح اٌرؼٍّْْح اٌرؼٍّْح ِ ،غ األخز يف االػرثاس اعرّشاسّح ػٍّْح اٌرمٌُّ -
 -3أْ ّرُ سطذ ًذغعًْ ذمذَ اٌـالب تـشّمح ِناعثح ًِمنؼح/
ئْ سطذ ًذغعًْ اٌذسظاخ ّؼررب أِشاً ؼٌّْاً وأعاط دلغاػذج ادلؼٍّني ػٍَ/


حتذّذ اؼرْاظاخ اٌـالب -



ذضًّذ اٌـالب ترغزّح ساظؼح ػٓ ِغرٌٍ ذمذِيُ -



ذضًّذ أًٌْاء األٌِس ترماسّش ذثني ئصلاص أتنائيُ -



ذمٌُّ فاػٍْح اٌربٔاِط اٌرؼٍِّْ ًأدًاذو ًؿشائك اٌرذسّظ ادلغرخذِح -

ًّنثغِ أْ ذىٌْ ػٍّْح سطذ اٌذسظاخ ًحتذّذ ِغرٌّاخ اإلصلاص عيٍح ًغري ِؼمذج ًوزٌه ِٓ ادليُ أْ ّمٌَ ادلؼٍُ
تشطذ اٌذسظاخ راخ األمهْح ًاٌيت ذؼىظ تٌػٌغ ِا ؼممو اٌـاٌة ِٓ ذؼٍُ ًفك ِؼاّري ًاػؽح ًزلذدج
ٌألداءً -ؼرَ ذىٌْ األؼىاَ ؼٌي ِذٍ اٌرمذَ اٌزُ حيممو اٌـاٌة دلْمح ًطادلح فأو ِٓ ادليُ أْ ذرؼّٓ ِؼٌٍِاخ
مت مجؼيا ِٓ خالي األٔشـح اٌٌِْْح اٌؼادّح ًِؼٌٍِاخ ِٓ أدًاخ اٌرمٌُّ-
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 -4ئػـاء ذغزّح ساظؼح ٌٍـالب ًأًٌْاء أٌِسىُ ًادلؼٍّني آخشّٓ/
ئْ ِظـٍػ "ذمشّش األداء" ّرؼّٓ ًػغ ِا لاَ اٌـالب تاصلاصه يف احلغثاْ ً ،ىزا تشىً ذمٍْذُ ىٌ ىذف اٌرماسّش
ادلذسعْح ً،تاٌرايل فيِ ذشىً أعاعاً ٌٍرؽاًس تني ادلذسعح ًًيل األِش ًٌ -ىٓ ػٍَ اٌشغُ ِٓ رٌه فاْ ذماسّش األداء
ديىٓ أْ ذٌظف تـشّمح أذيً ِٓ خالي/


ؼظٌي اٌـالب ػٍَ ِالؼظاخ شفٌّح ًوراتْح ؼٌي أػّاذلُ شلا عْغاػذىُ ػٍَ ذمٌُّ ِا لاٌِا تو ؼرَ
ّىٌٌٔا ِذسوني دلا جية فؼٍو أً حيراظٌْ ئٌْو تؼذ رٌه-



ذٌفري ِؼٌٍِاخ ًاػؽح ؼ ٌي اإلصلاص اٌغاتك ٌىً ؿاٌة ًِذٍ اٌرمذَ اٌزُ ؼممو ِرؼّنح ٔماؽ اٌمٌج
ًاٌؼؼف ٌىِ ّغرفْذ ِنيا ادلؼٌٍّْ ادلؼنٌْْ ترذسّظ اٌـاٌة يف ادلغرمثً ًرٌه ٌرؽمْك ِثذأ اٌرٌاطً
ًاالعرّشاسّح يف اٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ-

التخطيط ألدوات التقويم املستمر
ّمٌَ ادلؼٍُ يف تذاّح اٌؼاَ اٌذساعِ تاٌرخـْؾ اٌغنٌُ حملرٌٍ ادلنياض ادلذسعِ ٌٍظف اٌزُ وٍف ترذسّغو  ،ؼْس ذمٌَ
ترٌصّغ اٌذسًط ادلمشسج ػٍَ أّاَ ًأعاتْغ اٌؼاَ اٌذساعِ احملذدج ً ،ىزا اٌؼًّ يف اٌرخـْؾ ّنثغِ أْ ّرُ أّؼا يف ذنفْز
أدًاخ اٌرمٌُّ اخلراِِ ً فك اخلـٌاخ اٌراٌْح /
 -1ؼظش األىذاف اٌؼاِح ٌٍّادج اخلاطح تىً طف دساعِ ًلذ مت حتذّذ ىزه األىذاف يف أدٌح ادلؼٍّني-
 -2ؼظش أدًاخ اٌرمٌُّ اخلاطح تادلادج ً ،لذ مت حتذّذىا ً ،ئّؼاغ ِؼاّري ًآٌْح ذنفْزىا يف ًشائك اٌرمٌُّ -
 -3حتذّذ اٌفرتج اٌضِنْح ادلناعثح ٌرنفْز وً أداج تاٌرضآِ ِغ خـح ذنفْز زلرٌٍ ادلنياض ادلذسعِ ًحتمْك ادلخشظاخ
أً األىذاف اٌؼاِح ٌٍّادج -



ّالؼظ ػٍَ تؼغ ادلؼٍّني ا ٌؼشٌائْح يف ذنفْـز أدًاخ اٌرمـٌُّ ً ،رٌـه ترنفْـزىا تظـٌسج غـري سلــؾ ذلـا شلـا ّـإدُ ئىل ػـذَ ذمـٌُّ تؼـغ

األىذاف ًاٌرتوْض يف اٌرمٌُّ ػٍَ أىذاف ِؼْنح ً ،ػذَ اخرْاس األدًاخ ادلناعثح ٌرمٌُّ وً ىذف ً ،ػذَ اخرْاس األًلـاخ ادلناعـثح ٌرنفْـز
ػٍّْح اٌرمٌُّ اٌيت ّنثغِ أْ ذىٌْ ِرضاِنح ِغ ذنفْز زلرٌٍ ادلنياض ادلذسعِ ًحتمْك ادلخشظاخ أً األىذاف اٌؼاِح -
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ّ .4رتن ٌٍّؼٍُ ؼشّح حتذّذ األداج ادلناعثح ٌرمٌُّ وً ىذف ً ،ػذد ِشاخ ذىشاس وً أداج ً ،اٌفرتج اٌضِنْح
ٌرنفْزىا مبا ّرناعة ًظشًف وً ِذسعح تششؽ ػذَ اإلخالي تاٌذسظح احملذدج ٌىً أداج ِٓ أدًاخ اٌرمٌُّ -
ً -5ديىٓ االعرفادج ِٓ اجلذًي اٌرايل يف ػٍّْح اٌرخـْؾ ادلـٌٍتح ٌرنفْز أدًاخ اٌرمٌُّ اخلراِِ /

األهذاف
الؼاهت
للوادة

أدواث التمـــــــــــــــــىيــــــــــن
أًشطت وتابيت
1

2

3

أًشطت

أنشطة عملية

شفىيت
1

2

اختبار لصيز

1

3

خاص للصف الزابغ
2

1

2

* ِالؼظح /ىزا اجلذًي فمؾ ٌالعرتشاد ٌٍرخـْؾ -
 ,ديىٓ أْ ذؼاًْ ِؼٍِّ ادلذسعح يف ئػذاد خـح ًاؼذج ِشرتوح ٌٍّادج ،وّا ديىٓ ٌٍّششف أْ ّؼذ خـح ِشرتوح
جلّْغ ادلذاسط اٌيت ّششف ػٍْيا -

ذماسّش األداء
دتصً ذماسّش األداء ؼٍمح اٌٌطً تني ادلذسعح ًادلنضي يف ذؼشّف أًٌْاء األٌِس مبغرٌٍ ئصلاص أتنائيُ أًال تأًي ؛ ؼرَ ّرأذَّ ذلُ

ذمذُّ ادلغاػذج ادلـٌٍتح -

ًذىٌْ ذماسّش األداء يف اٌظفٌف(  ) 4,1ػٍَ اٌنؽٌ آذِ /

 ذمشّش ًطفِ ًاؼذ فمؾ ّؼرب ػٓ أداء اٌرٍّْز ّشعً يف شيش فرباّش-ٔ -رْعح أداء اٌرٍّْز يف هناّح اٌؼاَ اٌذساعِ -

أًال  /اٌرمشّش اٌٌطفِ ّ/نثغِ أْ ّرؼّٓ ِا ّأذِ /
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ٔماؽ لٌج اٌرٍّْز  /جية أْ ّثذأ ادلؼٍُ ِالؼظاذو ػٍَ تـالح ذمشّش األداء تزوش شِء ئجياتِ ػٓ اٌرٍّْزِ -ا ٔماؽ

اٌمٌج ٌذّو؟ ؼْس ئْ وً ذٍّْز ٌذّو تؼغ اجلٌأة يف ػٍّو ألٌٍ ِٓ ظٌأة أخشٍ ً -سمبا ال ّىٌْ أفؼً ذالِْز طفو ،ئال

أّْ ىناٌه دائّاً شِء ّرّْض توً -سمبا ّىٌْ رٌه ػثاسج ػٓ شِء ّفيّو أً ّششؼو تظفح خاطح تـشّمح ظْذجً ،سمبا ّىٌْ
اِرالوو ٌمذسج شلْضج ػٍَ ذـثْك ػٍّْح ِا أً ِياسج ِا أً ػًّ سًذْين ّغرـْغ اٌمْاَ توً -لذ ذىّٓ ٔمـح لٌج اٌرٍّْز يف لذسذو

ػٍَ اٌرفىري اإلتذاػِ أشناء ٌِلف حلً ِشىٍح ِاً -سمبا ّىٌْ ٌٍرٍّْز اجتاه ئجياتِ ِؼني جتاه ٌِػٌع ِا أً ديرٍه ِياساخ

ِرّْضج ػنذ اٌؼًّ يف رلٌّػح-

ٔماؽ ػؼف اٌرٍّْز  /ئرا واْ اٌرالِْز ديرٍىٌْ ٔماؽ لٌج يف رلاي ِا ،فاهنُ أّؼاً ّؼأٌْ ِٓ ٔماؽ ػؼف يف رلاالخ أخشٍ
ؼْس حيراظٌْ ئىل ِضّذ ِٓ اٌؼًّ ػٍْياً ،ىنا ّنثغِ ػٍَ ادلؼٍُ أْ ّىٌْ ٌـْفاً ػنذ اإلشاسج ئىل ٔماؽ اٌؼؼف ،ؼرَ ال

ّإدُ رٌه ئىل ئؼثاؽ اٌرٍّْزً -جية أْ ّىٌْ مبمذًس اٌرالِْز حتذّذ ادلٌػٌػاخ ًادلياساخ اٌيت ّنثغِ ذؼضّضىا

ًذمٌّرياً -لذ ّشغة ادلؼٍُ يف ِنالشح اٌرالِْز فشادٍ لثً ئػذاد ِالؼظاذو ػٍَ تـالاخ ذماسّش األداءً ،ػٍَ ادلؼٍُ أْ
حيذد ٔمـح ِا ذصري اىرّاِو يف أداء اٌرٍّْز ؼٌي ِفيٌَ ِا أً دسظح فيّو دلٌػٌع ِا ،أً لذسذو ػٍَ ذـثْك خـٌاخ أً
ئظشاءاخ تؼْنيا ،أً ؿشّمرو يف ؼً ادلشىالخ ،أً ػاداخ اٌؼًّ ػنذه-

اإلظشاءاخ اٌيت عْرُ اختارىا  /تؼذ ًطف ٔماؽ لٌج اٌرٍّْز ًٔماؽ ػؼفو ،جية أْ ُّؼّّٓ ادلؼٍُ ِالؼظاخ اإلظشاءاخ

اٌراٌْح اٌيت خيـؾ العرخذاِيا دلغاػذج اٌرٍّْز ػٍَ اٌرغٍة ػٍَ اٌظؼٌتاخ اٌيت ّؼأِ ِنيا أً ذؼضّض اٌمذساخ اٌيت ديرٍىيا-
ِالؼظح /

ال ذزوش ادلغرٌّاخ يف اٌرماسّش اٌٌطفْح ؛ ًئمنا ّىرفَ تٌطف أداء اٌرٍّْز -

شأْا  /ذمشّش األداء يف هناّح اٌؼاَ اٌذساعِ -

ًّرؼّٓ حتذّذ ِغرٌٍ أداء اٌرٍّْز يف ادلادج تاٌشِض فمؾ -
ًشلا ّنثغِ ػٍَ ِؼٍُ ادلياساخ احلْاذْح االٔرثاه ٌو ِ ،ا ّأذِ /

أ ّ ,رُ ذمٌُّ ذؼٍُ أداء اٌرالِْز يف اٌظفٌف (  ) 4 – 1تظفح ِغرّشج ػٍَ ِذاس اٌؼاَ اٌذساعِ-

ب  -ذىٌْ اٌنياّح اٌىربٍ ( )100دسظح ًاٌنياّح اٌظغشٍ ( )50دسظح-
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ج ّ -رُ حتذّذ ِغرٌٍ اٌرٍّْز يف ادلياساخ احلْاذْح ػٍَ اٌنؽٌ اٌرايل /
اٌذسظح

اٌشِض

ادلغرٌٍ

ب

ظْذ ظذا

د

ِمثٌي

100 – 90

أ

79 – 65

ض

89 – 80
64 – 50

ىـ

ألً ِٓ 50

00

شلراص

ظْذ

حيراض ئىل ِغاػذج

اٌفظً اٌصأِ,/
اٌرمٌُّ يف اٌظفٌف ِٓ ()4,1
أ  -ػناطش ادلادج يف اٌظفٌف (/ )4,1

أـاللا ِٓ أىذاف ِادج ادلياساخ احلْاذْح؛ فاْ ذمٌُّ ذؼٍُ اٌرالِْز يف اٌظفٌف (ّ )4,1شًّ ػناطش شالشح؛ ىِ/
ادلياساخ اٌؼمٍْح -

ادلياساخ اٌؼٍّْح -

اٌمُْ ًاالجتاىاخ -

 .0ادلياساخ اٌؼمٍْح -

ذرؼّٓ ادلياساخ اٌؼمٍْح ظٌا ٔة اٌـرفىري ادلخرٍفـح؛ تـذءا ِـٓ اٌرـزوش ً ،اٌشلـِ مبغـرٌّاذتا ئىل ادليـاساخ اٌؼمٍْـح اٌؼٍْـا وؽـً

ادلشىالخ-

ًلذ سوضخ األىذاف ادلؼشفْح ٌٍّادج يف اٌظفٌف األستؼح األًىل تشىً سئْظ ػٍَ ئوغاب اٌرٍّْز ِؼاسف ًخرباخ ِرنٌػح

ػٓ ٔفغو ًأعشذو ًِذسعرو ًرلرّؼـو ِ ،ـٓ ؼْـس اٌظـؽح ًاٌغـالِحً ،اٌؼاللـاخ االظرّاػْـحً ،ادلـٌسًز اٌصمـايفً ،ادليـٓ

اٌرمٍْذّح ًغريىا -

 -2ادلياساخ اٌؼٍّْح-

ّرؼّٓ ىزا اٌؼنظش األٔشـح األدائْح ( اٌؼٍّْح ) اٌيت ّمٌَ هبا اٌرٍّْز داخـً اٌظـف ِ ،ـغ ئػــائيُ اٌفشطـح إلوّـاي ادلـٍـٌب
ئصلاصه ِنيا يف ادلنضي ً ،ديىٓ أْ ّنعض اٌرالِْز تؼغ ىزه األٔشـح تظٌسج مجاػْح ِشرتوح -

ًػنذ ذمٌُّ اٌرٍّْز يف ادلياساخ اٌؼٍّْح ذشاػـَ ادلؼـاّري اٌراٌْـح  /طـؽح أداء خــٌاخ اٌؼّـً ًذغٍغـٍياً ،اإلصلـاص يف اٌٌلـد

احملذدً ،اإلتذاع يف األداء-

 ,3اٌمُْ االجتاىاخ,/

ئْ اٌرتتْح يف ظٌىشىا ػٍّْح لّْْح  ،فاٌمُْ ِـٓ أىـُ ِىٌٔـاخ شخظـْح اٌفـشد ًدتصـً دافؼـا لٌّـا يف ذٌظْـو عـٌٍووً -ديىـٓ

ذؼشّف اٌمُْ تأهنا ذنظّْاخ ألؼىاَ ذفؼـٍْْح ػمٍْـح ًظذأْـح؛ طـشحيح أً ػـّنْح؛ ِؼّّـح ضلـٌ األشـخاص أً األشـْاء أً
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ادلؼأِ؛ ًراخ تؼذ ٔضًػِ ّرّصً تاألعٌٍب اٌزُ جي ة أْ ّغـٍىو اٌفـشد اجتـاه ٌِػـٌع ِؼـني ً ،ئْ ِـٓ األمهْـح مبىـاْ

ذمٌُّ ِذٍ حتمك األىذاف ادلرؼٍمح تاٌمُْ ًاالجتاىاخ يف ِادج ادلياساخ احلْاذْح -

ًِــٓ اٌمــُْ ادلرؼــّنح يف ِنــياض ِــادج ادليــاساخ احلْاذْــح يف اٌظــفٌف ( ِ ) 4 – 1ــا ّ ـأذِ  /اإلؼــرتاَ ً،،اٌنظافــح ً،اٌرؼــاًْ

ً،اٌظذق ً ،اٌرغاِػ ً،ذششْذ اإلعـريالن ً ،احملافظـح ػٍـَ ادلـٌاسد ًادلـٌاد ً ،اٌىـشَ ً ،اٌؼـْافح ً ،اٌظـذالح ً ،اؼـرتاَ

ػاداخ ًذماٌْذ اجملرّغ-

أدًاخ اٌرمٌُّ اٌيت ديىٓ ٌٍّؼٍُ اعرخذاِيا يف ذمٌُّ ػناطش ادلادج ػٍَ اٌنؽٌ اٌرايل/
أدًاخ اٌرمٌُّ
أٔشـح شفٌّح
أػّاي وراتْح

أٔشـح ػٍّْح
اجملٌّع

ػناطش اٌرمٌُّ

ادلياساخ اٌؼٍّْح

ادلياساخ اٌؼمٍْح
*
*

*

60

* ذؼين ىزه اإلشاسج اعرخذاَ األداج يف ذمٌُّ اٌؼنظش-

40

اٌمُْ ًاالجتاىاخ
*
*
*
,

ًتاٌنظش ئىل اجلذًي اٌغاتك ٔالؼظ ذٌصّغ اٌذسظاخ ػٍَ ػناطش ادلادج ػٍَ اٌنؽٌ اٌرايل/
 .1ادلياساخ اٌؼمٍْح ً ،ذلا ( )60دسظح ً -ذشًّ/

 أًال  ,األٔشـــح اٌشــفٌّح ( ًذلــا  30دسظــح ) ً ،ذشــًّ /األعــةٍح اٌشــفٌّحً ،اٌؼــشع اٌشــفٌُ ًاحلــٌاس،
ًادلنالشاخ اٌظفْح -

( ٌٍّؼٍُ احلشّح يف ذٌصّغ دسظح األٔشـح اٌشفٌّح ػٍَ األدًاخ اٌيت ذشرًّ ػٍْيا )

 شأْا  ,األٔشــح اٌىراتْـحً ( ،ذلـا  30دسظـح ) ًذشـًّ ( /األعـةٍح اٌىراتْـح االٔشــح اٌظـفْح ًاٌالطـفْح)
ًتؼغ األٔشـح ادلٌظٌدج يف وشاعح اٌرٍّْز -

ِالؼظح  /ذؼاف أداج االخرثاساخ اٌمظريج يف اٌظف اٌشاتغ فمؾ واؼذٍ األدًاخ ادلنذسظح حتد األػّاي اٌىراتْح -
( ٌٍّؼٍُ احلشّح يف ذٌصّغ دسظح األػّاي اٌىراتْح ػٍَ األدًاخ اٌيت ذشرًّ ػٍْيا )
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ً فّْا ٍِّ تْاْ ٌىً أداج ِٓ األدًاخ اٌغاتمح /
أًال  ,األٔشـح اٌشفٌّح
 ) 1األعةٍح اٌشفٌّح
ذرؼّٓ ىزه األداج ئظاتاخ اٌرالِْز ػٍَ أعةٍح ذمٌديْح لظريج ّـشؼيـا ادلؼٍـُ يف اٌظـفً-جيـة أْ ذىـٌْ زلـذدج ًًاػـؽح ًِرنٌػـح
ًِشاػْح ِغرٌّاخ اٌرالِْزًّ ،فؼً االترؼاد ِا أِىٓ ػٓ األعةٍح اٌيت ذرـٍة ئظاتـح تـنؼُ أً ال ،فاألعـةٍح راخ اإلظاتـح ادلفرٌؼـح ذرـْػ
فشطح ٌرفىري اٌرالِْزً -جية اٌرنٌّو ىنـا تـأْ األ عـةٍح اخلاطـح تاجلأـة اٌؼٍّـِ واٌٌطـف أً اٌرفغـري ًروـش األعـثاب ًغريىـا ؛ ذمـغ
ػّٓ ادلياساخ اٌؼمٍْح -وّا جية االٔرثاه ئىل ػذَ ؿشغ أعةٍح ذرؼّٓ خـٌاخ ػّـً ِـا ؛ جتنثـا ٌرٌظْـو اٌرالِْـز ئىل احلفـظ  ،فاذلـذف
ذـثْك خـٌاخ اٌؼًّ ًذشمجريا ئىل أداءاخ ػٍّْح ً ،ذؼٌّذ اٌرالِْز ػٍَ ػشًسج لشاءج ئسشاداخ اٌؼًّ ػنذ اٌمْاَ تؼًّ ِا -

 ) 2اٌؼشع

 ) 3احلٌاس

 ) 4ادلنالشاخ اٌظفْح

ذغـــرخذَ ىـــزه األداج ٌثْـــاْ ِـــذٍ

ّغــرخذَ احلــٌاس تـــشق ػــذج ِ،نــيا ؿــشغ

ذرؼــّٓ ىــزه األداج ِشــاسوح اٌرالِْــز

ترنفْزه؛ فْنٌب ِصال ػٓ رلٌّػرو يف

فشّمني،األًي ّرثنَ ادلٌلف ادلإّـذ ًآخـش

األفىاس أً ادلمرتؼاخ أً ذٌظْو أعـةٍح

اعــرْؼاب اٌرٍّْــز ٌٍؼّــً اٌــزُ لــاَ
ػــشع ِــا لاِــد تــو اجملٌّػــح  ،أً
ذمذُّ ٔشاؽ فىـشُ ِـا -وّـا ديىـٓ
أْ ّمٌَ تؼشع ِشاىذ ِٓ لظح  ،ئر

أْ رٌــــه ّؼىــــظ ِــــذٍ اعــــرْؼاتو
ألؼذاز اٌمظح -

لؼــــْح ػٍــــَ اٌرالِْــــز ًذمغــــّْيُ اىل
ادلٌلف ادلؼاسع شـُ ّـٍـة ادلؼٍـُ ِـٓ وـً
فشّك دػـُ سأّـو ً -جيـشٍ ذمـٌُّ اٌرالِْـز

تنــاء ػٍـــَ ِمـــذسذتُ يف ذٌظْـــو األعـــةٍح
ٌٍفشّــك آخــش ًذم ـذُّ احلعــط ً ،ػــشع

األفىاس -
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ٌٍّؼٍـــُ ػنـــذ ذنفْـــز اٌـــذسط وــــشغ

 ،أً ئظاتــــح أعــــةٍح صِالئيــــُ -وّـــــا

ذرؼــّٓ أّؼــا ِنالشــاخ اٌرالِْــز تــني
تؼؼـــــيُ أشنــــــاء ػّـــــً اجملٌّػــــــاخ
وّنالشــح خـــح اٌؼّــً أً اٌرٌطــً ئىل
اعرنراض ِا -

شأْا  ,األػّاي اٌىراتْح (طفْح ًال طفْح)
 ) 1األعةٍح اٌىراتْح
ىِ أعةٍح لظريج ذرـٍة ِٓ اٌرالِْز اإلظاتح ػنيا وراتْا يف ًلد لظري ال ّضّذ ػٍَ ػشش دلـائك ً-غاٌثـا ِـا ذىـٌْ ىـزه األعـةٍح
يف ىزه ادلشؼٍح ٌِػٌػْح وأعةٍح ادلماتٍح ً ،االخرْاس ِـٓ ِرؼـذد ً ،اإلظاتـح تــ "طـػ أً خــأ"  ً ،جيـة أْ ذىـٌْ ىـزه األعـةٍح
ًاػؽح ًزلذدجً -يف ؼاٌح ئرا ِا اعرخذَ ادلؼٍُ طفؽح ِظٌسج ِٓ وشاعـح اٌرٍّْـز ػٍْـو أْ ّغـري ٌِالـغ اٌظـٌس ًاٌشعـٌِاخ  ،أً
ّؼذي فْيا تاإلػافح ًاحلزف ًضلٌ رٌه -
 ) 2اٌٌاظثاخ ادلنضٌْح

ّرُ اعرخذاَ ىزه األداج تظـٌس وراتْـح ِثغــح واٌشعـُ  ،أً ٌظـك
طٌس دلٌػٌع ِؼني ً -يف مجْغ احلاالخ اٌغاتمح جية ِشاػاج ػّـش
اٌرٍّْز ًلذساذـو ًاٌثْةـح احملٍْـح ًاٌرأوْـذ ػٍـَ اٌرالِْـز تؼـذَ لْـاَ
رًّيُ تؼًّ اٌٌاظثـاخ ادلنضٌْـح ْٔاتـح ػنـيُ ئر أْ اذلـذف ِنـيا ذؼٍـُ

 ) 3أٔشـح وشاعح اٌرٍّْز

حترٌُ وشاعح اٌرٍّْز ػٍَ اٌؼذّذ ِٓ األٔشـح  ،اٌيت

ديىـــٓ ٌٍّؼٍـــُ االعـــرفادج ِنـــيا يف ذمـ ـٌُّ اٌرالِْـــز ،
ًطْاغح أٔشــح ِرنٌػـح ػٍـَ غشاسىـا  ،شـشّـح أْ

ذىـــٌْ األٔشــــح اٌـــيت اخراسىـــا ادلؼٍـــُ ٌٍرمــٌُّ مل ّـــرُ
اإلظاتح ػنيا -

اٌرالِْز أٔفغيُ -
 ) 4االخرثاساخ اٌىراتْح اٌمظريج
ّإدُ اٌرالِْز يف اٌظف اٌشاتغ اخرثاساخ لظريج ِ ،غ ِشاػاج اٌؼٌاتؾ اٌراٌْح/

 أْ ال ذمً ػٓ اخرثاسّٓ ًال ذضّذ ػٓ أستؼح خالي اٌؼاَ اٌذساعِ ًّإخز ِرٌعـيا -
 أْ ذىٌْ ِظاؼثح ٌٍّّاسعاخ اٌرذسّغْح اٌٌِْْح -
 أْ ذإدٍ تظٌسج فشدّح -

 أال ّضّذ اٌٌلد ادلخظض ٌإلظاتح ػٍَ  20دلْمح -
 أْ ّشاػِ ادلؼٍُ فْيا اٌفشًق اٌفشدّح -

 أْ ذىٌْ األعةٍح ِرنٌػح تني ادلمايل ًادلٌػٌػِ-

 أْ ّؼـِ اٌرالِْز ذغزّح ساظؼح ِثاششج ػٓ أدائيُ يف االخرثاس فٌس االٔرياء ِٓ ذظؽْؽو -
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 -2ادلياساخ اٌؼٍّْح ً ،ذلا ( ) 40دسظح/

ّغرخذَ ٌرمٌُّ ذؼٍُ ادليـاساخ اٌؼٍّْـح ِالؼظـح أداء اٌرالِْـز أشنـاء ذنفْـز تؼـغ األٔشــح اٌؼٍّْـح ادلخظظـح ٌٍرمـٌُّ-

ًّفؼً أْ حيرفظ ادلؼٍُ تغعً ظـأ ٌرـذًّٓ ِالؼظـاخ ػـٓ أداء اٌرالِْـز  ،تـاٌرتوْض ػٍـَ ذمـٌُّ أداء أفـشاد رلٌّػـح ِـٓ

ذالِْز اٌظف يف وـً ؼظـح ًىىـزاِ ،ـغ ِشاػـاج اعـرّشاسّح ذمـٌُّ اٌرالِْـزً -جيـة ِـنػ اٌرالِْـز رًُ األداء اٌؼـؼْف

فشطا ِرنٌػح ًذشعْؼيُ ٌرؽغني ِغرٌٍ أداءاذتُ -

ًوّا أششٔا عاتما فاْ ذمـٌُّ اٌرٍّْـز يف ادليـاساخ اٌؼٍّْـح ذشاػـَ ادلؼـاّري اٌراٌْـح  /طـؽح أداء خــٌاخ اٌؼّـً ًذغٍغـٍيا،

ًاإلصلاص يف اٌٌلد احملذدً ،اإلتذاع يف األداء-

ًفّْا ّأذِ ظذًي مبؼاّري حتذّذ ِغرٌٍ أداء اٌرالِْز يف وً ٔشـاؽ ػٍّـِ خيرـاسه ادلؼٍـُ ٌٍرمـٌُّ يف اٌظـفٌف ( )4,1يف

ػنظش ادلياساخ اٌؼٍّْح/
ادلغرٌٍ*

األداء

اٌذسظح اٌىٍْح
()10

األًي

ّإدُ اخلـٌاخ طؽْؽح ًِرغٍغٍحًّ ،نعض ادلـٌٍب يف اٌٌلد احملذدًّ ،ثذع يف

10

اٌصأِ

ّإدُ اخلـٌاخ طؽْؽح ًِرغٍغٍحًّ ،نعض ادلـٌٍب يف اٌٌلد احملذد-

8

ّإدُ تؼغ اخلـٌاخ تشىً طؽْػ ًال ّنعض ادلـٌٍب-

4

األداء-

اٌصاٌس

ّإدُ اخلـٌاخ مبغاػذجًّ ،نعض ادلـٌٍب يف ًلد أؿٌي-

اخلاِظ

حياًي أْ ّإدُ تؼغ اخلـٌاخ تشىً طؽْػ ًال ّنعض ادلـٌٍب-

اٌشاتغ

6
2

* ِالؼظح  /ديىٓ ٌٍّؼٍُ أْ ّؼـِ اٌرٍّْز ِغرٌّاخ أخـشٍ تـني وـً ِغـرٌّني ِـصال أْ ّؼـْـو ِغـرٌٍ ( ½ ٌٍ ) 3رؼـثري ػـٓ
ِغرٌاه تني ذٍّْزّٓ يف ادلغرٌٍ ( ً ) 3آخش يف ادلغرٌٍ ( -) 4

 ,جية أْ ال ذمً ػذد األٔشـح اٌؼٍّْح ػٓ أستؼح أٔشـح خالي اٌؼاَ اٌذساعِ-



تتضوي وزاست الٌشاط الؼذيذ هي األًشطت الؼلويت التي يوىي للوؼلن اختيار البؼض هٌها وأًشطت ػوليت للتمىين .
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ج  -اعرّاسج ادلراتؼح ًسطذ اٌذسظاخ يف اٌظفٌف ()4,1
اعُ اٌـاٌة

ادلياساخ اٌؼمٍْح ()60
دسظح

ػناطش اٌرمٌُّ

اجملٌّع ( )100دسظح

ادلياساخ اٌؼٍّْح ()40
دسظح

ّرُ ذظُّْ اعرّاسج ادلراتؼح ًسطذ اٌذسظاخ يف اٌظفٌف ( )4,1خالي اٌؼاَ اٌذساعِ-
منٌرض ()1

التقويم

المهارات العقمية

المهااارات

المهارات العقمية

العممية

المهااارات

المهااارات

المهارات العقمية

العممية

المهارات العقمية

العممية

المهااارات
العممية

درجااات

األنشااا ة

األنش ة

نشااااااااااااا

األنشااا ة

األنش ة

نشااااااااااااا

األنشاااااااااااااااااااااااا ة

األنش ة

نشااااااااااااا

األنشااا ة

األنش ة

نشااااااااااااا

أدوات

الشفوية

الكتابية

()1

الشفوية

الكتابية

()2

الشفوية

الكتابية

()3

الشفوية

الكتابية

()4

التقويم

5

5

11

5

5

11

11

11

11

11

11

11

م
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الدرجة الكمية011

عناصر

المستوى

التقويم المستمر

منٌرض ()2
التقويم المستمر

عناصاااااااااااااااااار
التقويم

المهارات العقمية
األنش ة الشفوية

م

التقويم

الختامي

االسم

5

5

11 11

المهارات العممية
األنش ة الكتابية

5

المستوى

5

ن ()1

ن ()2

ن ()3

ن ()4

111 11 11 11 11 11 11

ِالؼظح  :ديىٓ ٌٍّؼٍُ أْ ّظُّ منارض أخشٍ ِٓ اعرّاساخ ادلراتؼح  ،ذىٌْ أوصش ذفظْال -

* األٔشـــح اٌىراتْــح اٌظــفْح ًاٌالطــفْح (األعــةٍح اٌىراتْــح +اٌٌاظثــاخ ادلنضٌْــح +أٔشـــح وشاعــح اٌرٍّْــز +االخرثــاس
اٌمظري[ٌٍظف اٌشاتغ فمؾ])-

* األٔشـح اٌشفٌّح (األعةٍح اٌظفْح +اٌؼشع ًاحلٌاس +ادلنالشح اٌظفْح)-

* ّشاػَ ػنذ ذمٌُّ اٌرالِْز يف ادلياساخ اٌؼمٍْح ًادلياساخ اٌؼٍّْح ِغرٌّاخ تٌٍَ ادلؼشفْح ( اٌرزوش ،اٌفيُ،اٌرـثْك،اٌرؽًٍْ،
اٌرتوْة ،اٌرمٌُّ)-

08

ادلالؼك/

ملحق ( ) 1

مثال :عمى التقويم التكويني المستمر
ىذف خاص /أْ ّؼشف اٌرٍّْز اٌـشّمح اٌظؽْؽح ٌرنظْف األٔف-
 )1ذٌصّغ ذذسّة حيرٌُ ػٍَ طٌس دتصً عٌٍوْاخ طؽْؽح ًخاؿةح ٌرنظْف األٔف-
 )2أخز اٌنشاؽ ِٓ اٌرالِْز ًئػ ـاء اٌرغزّح اٌشاظؼح اٌفٌسّح ٌٍرالِْز-

 )3يف ؼاٌح ػذَ اعرـاػح مجْغ اٌرالِْز ٌرؽمْك اذلذف ػرب اٌنشاؽ اٌىراتِ ّرُ حتٌٍّو ئىل ٔشاؽ ػٍّـِ مبٌلـف
دتصٍِْ ٌثؼغ اٌرالِْز اٌزّٓ أذمنٌا ادلياسج ِٓ خالي اٌنشاؽ اٌىراتِ -

ّ )4ؼـَ اٌرالِْز ٔشاؽ ِشاتو وٌاظة ِنضيل ًحيرفظ تاٌن شاؽ اٌىراتِ يف ٍِف األػّاي-
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اسن التلويذ :

ًىع الوهارة :

الصف :

الهذف :

التاريخ :

ًىع الٌشاط  :تىىيٌي هستوز

االػتٌاء بالٌظافت الشخصيت

هؼزفت التلويذ طزق تٌظيف األًف

الزهي  5 :دلائك
ضغ ػالهت (  ) أهام السلىن الصحيح وػالهت ( × ) أهام السلىن الخاطئ :

21

ملحق ( ) 2

مثال عمى التقويم الختامي

ىذف ػاَ  ,/أْ جيْذ اٌرٍّْز ِياساخ اٌنظافح اٌشخظْح ئظادج ذاِح
ٌّ )1صع ذذسّة ػٍَ زلرٌٍ ِظاىش اٌنظافح اٌشخظْح يف طٌسج ٔشاؽ وراتِ -

ّ )2ـٍة ِٓ اٌرالِْز اٌرؼثري ػٓ طٌسج اٌنشاؽ شفيْا أً وراتْا-

 )3ذمذَ اٌرغزّح اٌشاظؼح أًال تأًي .
 )4حتفظ األداج ئرا ؿثمد وراتْا يف ٍِف اٌرٍّْز-
ّ )5رُ تناء أٔشـح ئششائْح ًػالظْـح ٌٍنـٌاؼِ اٌـيت شـاىذىا ادلؼٍـُ.ادلؼٍـُ أشنـاء ذـثْـك اٌنشـاؽ ؼغـة خظـائض
اٌرالِْز تاٌؼؼف أً اٌرفٌق-

ٌّ )6طف أداء اٌرالِْز ًطفا دلْما زلذدا فْو ادلؼشفح ًادلياسج ًاالجتاه ادلرىٌْ ٌذٍ اٌرالِْز-
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ًىع الوهارة :

الوذرست ..... :

الهذف الؼام :

الصف....:

االػتٌاء بالٌظافت الشخصيت

ويف يىىى التلويذ ًظيفا

ًىع الٌشاط
التاريخ ......... :

 :فزدي – تىىيٌي  -ختاهي

اسن التلويذ........:

تحذث ػي الصىر الوىجىدة أهاهه :
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ملحق (  ) 3مثال عمى تصميم نشا تقويمي

اسن التلويذ

نشاط تقوميي تكويين

مدردة:

املادة...:

عنوان الوحدة  /الدرس وحدة الصحة والسالمة

التاريخ.....

ختامي

اهلدف من النشاط :أن يكون التلميذ قادرا على اختيار طعامه
ادم التلميذ........

الصف.........

حمتوى النشاط :أخرت طعامك الصحيح وضعه يف صحنه املنادب ( صل ما بني الطعام والصحن )

الفاضل ولي األمر
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ملحق (  )4أمثمة عمى أدوات التقويم

- 1عنصر المهارات العقمية :
األداة
األسئلة

الشفوية

الصف
األول

الوحدة
األولى

(الذهاب إلى المدرسة)

األولى ( اختيار األطعمة
العرض

الحوار
المناقشة
الصفية

المغذية)

الثاني

الرابعة (التراث الثقافي

الرابع

الثانية ( الخياطة اليدوية )

األول

المثال

العماني)

الثانية (مهارات شخصية و
اجتماعية)

- 1ما محتويات الحقيبة المدرسية؟

- 2لماذا يجب حمل الحقيبة على الظهر ؟
- 3أين تضع حقيبتك في الصف ؟

 -أن يعرض المتعلم أمام زمالئه ييفيهة إعهداد يهوب

من العصير.

 أن يسرد قصة شعبية سمعها من أحد والدي . -يقس ههم المعل ههم تالمي ههذن إل ههى قس ههمين ويطل ههب م ههنهم

مناقشة أهمية مهارة الخياطة للبنين .

 -أن يناقش المعلم تالميذن في موضوع االدخار.

ص ههل ب ههين األداة ف ههي العم ههود األول واس ههتخدامها ف ههي
العمود الثاني:

األسئلة

اليتابية

الثالث

العمود األول

الرابعة

مفك

(النجارة)

المنزلية

األول

الثانية (الصحة والسالمة)

قياس طول قطعة خشبية

شريط متري

تنعيم سطح قطعة خشبية

رندة

عمل ثقب لمفتاح الباب

مثقاب

الواجبات

العمود الثاني

تثبيت براغي

تجمي ه ههع بع ه ههض الص ه ههور المتعلقه ه هة ب ه ههتدوات تنظي ه ههف
األسنان.
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مثال عمى االختبار القصير في الصف الرابع :
أجب عن جميع األسئلة التالية :

س  : 1ما وظيفة أدوات التتشير المستخدمة في الخياطة ؟
س  : 2اذير استخدام يل من القربة واليير .
س  : 3أيمل العبارات التالية-:
أ  -ييون الخبز فاسدا إذا تيونت علي مادة مثل القطن لونها....
ب  -من طرق خفض درجة ح اررة الجسم المرتفعة .....

ت  -يجب إبعاد قطعة القماش أثناء خياطتها عن العينين مسافة تتراوح بين ( ... -22سم ).

 -2عنصر المهارات العممية :
األداة

الصف

الوحدة

األنشطة

الثاني

الثانية (النسيج اليدوي البسيط)

 -إنشاء نول يدوي بسيط.

الثالثة ( المصنوعات الجلدية )

 -إنتاج إحدى المصنوعات الجلدية .

العملية

األول

الثالث
الرابع

الثانية(الصحة والسالمة)

السادسة (العناية بالمنزل)
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المثال

 -تنظيف األسنان

 -عمل نافضة غبار .

 - 3عنصر القيم واالتجاهات:

يتم تقويم التالميذ في هذا العنصر بمالحظة أدائهم في أدوات التقويم المختلفة  ،مثال :
المثال

األداة

 -ما أهمية...؟

 -أيهما تفضل ...ولماذا؟

 -أي الموقفين التاليين تؤيد مع إثبات ما يؤيد رأيك؟

األنش ة الشفوية

 -ما رأيك في موقف حمدان التالي:

(أسئلة قصيرة وحوار ومناقشة)

 -ييف تتصرف إذا...؟

 -وج نصيحة لزميل لك حول ...

األعمال الكتابية

(واجب منزلي أو تقرير بسيط أو أسئلة

يتابية قصيرة أو اختبار قصير في الصف
الرابع)

األنش ة العممية

يمين تحويل األمثلة السابق ذيرها من أنشطة شفوية
إلى أعمال يتابية.

يتم مالحظة سلوك التلميذ أثناء أدائ خطوات العمل
وعرض لما ينجز وفق المعايير السابقة.

واهلل الموفق،،،،،،،
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