الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
املركز الوطني للمتميزين

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

ﻧﻈﺎﻡم ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
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الش ""بكة املح ""لية ل ""لمرك ""ز 3-5
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١

ال=صف ال=ثان=ي عش=ر )ال=ثال=ث ال=ثان=وي(	
  
أوالً :أهداف التقويم
 .1مستوى تحقيق أهداف املنهاج
 .2مستوى تحقيق األهداف التربوية للمركز.
 .3تحديد التوجهات وامليول العلمية للطلبة واستثمارها في الدراسات العليا.
 .4تحديد مستوى أداء الطلبة في ضوء معايير عاملية لنفس املرحلة الدراسية .
 .5دعم املعلومات اإلحصائية في مجال التقويم.

ثانيا ً :ميزات نظام التقويم
األمثال والكتل
 .1ي=ؤث=ر ت=غير ال=درج=ة ل=لمادة ذات األم=ثال ال=عال=ية ع=لى م=عدل ال=كتلة ب=شكل أك=بر م=ن ت=أث=ير ت=غير
الدرجة للمادة ذات األمثال املنخفضة.
م,,ثال :ف ==ي امل ==ثال ال ==ساب ==ق إذا زادت درج ==ة ال ==طال ==ب ف ==ي م ==ادة ال ==ري ==اض ==يات وال ==تي وزن ==ها ) (10ب ==مقدار ) 20درج ==ة(
يصبح معدل الطالب في الكتلة ).(65
وهذا يعني أن تغير عشرين درجة في مادة الرياضيات رفع معدل الكتلة بمقدار عشر درجات.
بينما إذا تغيرت درجة الطالب في مادة املعلوماتية والتي وزنها ) (2بمقدار )  20درجة( فإن املعدل يصبح ).(58
وهذا يعني أن تغير عشرين درجة في مادة املعلوماتية يرفع معدل الكتلة بمقدار ثالث درجات فقط.
وهذا ما يدفع الطالب لالهتمام باملواد ذات األمثال العالية في الكتل.
 .2أم==ثال ك==تلة ال==ري==اض==يات وال==علوم األس==اس==ية األول==ى وك==تلة ال==علوم األس==اس==ية ال==ثان==ية ت==ساوي ) 27م==ثالً( وال==ذي
ي=مثل ت=قري=با ً ح=وال=ي ) (57%م=ن مج=موع األم=ثال ال=كلي لج=ميع ال=كتل ) 48م=ثالً( وه=ذا م=ا ي=تماش=ى م=ع ت=وج=يه
الطلبة إلى االهتمام باملواد األساسية لتأثيرها الكبير على نجاحه.
 .3رب==ط امل==واد امل==تعلقة ب==بعضها م==ن ح==يث امل==فاه==يم واألف==كار م==ما ي==ساع==د ع==لى رب==ط م==فاه==يم امل==ناه==ج وال==توج==ه ن==حو
التعلم املواتي.
 .4ي ==ساع ==د ن ==ظام ال ==كتل ع ==لى تح ==دي ==د ت ==وج ==ه واه ==تمام ال ==طال ==ب ون ==مط ت ==فكيره ،ب ==حيث أن امل ==عدل ال ==عال ==ي ف ==ي ك ==تلة
الرياضيات والفيزياء واملعلوماتية يعني أن الطالب يستطيع التفكير بشكل منطقي رياضي مثالً.
 .5مساندة املواد لبعضها البعض ضمن الكتلة الواحدة.
 .6ي=فيد ن=ظام ال=كتل ف=ي ت=حقيق ت=قييم أك=ثر ع=دال=ة ل=لطال=ب امل=تميز م=ن خ=الل ت=راب=ط ن=تاج امل=واد
التعليمية ضمن الكتلة الواحدة.
وم=ا ي=دع=م ت=ميز ال=طال=ب ف=ي امل=واد األس=اس=ية ه=و األم=ثال امل=تناس=بة م=ع ع=دد ال=حصص ال=دراس=ية ل=لمواد ض=من ال=كتلة
فمن غير املمكن أن ينجح الطالب في الكتلة ما لم يكن متميزا في املواد ذات األمثال العالية والتي لها دور أكبر.
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٢
مثال :ال يمكن أن ينجح الطالب في الكتلة األولى ما لم يحقق تميزا ً في الرياضيات أوال والفيزياء ثانيا ً.
تقويم املهارات والقدرات
 .1إن الس=لوك اإلب=داع=ي ل=لطال=ب ي=تعلق ب=مهارات=ه وق=درات=ه ،ل=ذل=ك ف=إن إع=طاء ) (60%ل=لمهارات وال=قدرات ف=ي
امل==عدل ال==عام ي==وج==ه ال==طال==ب إل==ى االه==تمام ب==تنمية م==هارات==ه وق==درات==ه أك==ثر م==ن اه==تمام==ه ب==ال==درج==ة ال==نات==جة ع==ن
االخ=تبارات ال=نظري=ة م=ما ي=ؤدي إل=ى ت=طوي=ر الس=لوك اإلب=داع=ي ل=دي=ه  ،وي=وج=ه امل=درس=ني إل=ى االه=تمام ب=تنمية
مهارات الطلبة وقدراتهم من خالل تصميم األنشطة التعلمية واالبتعاد عن تلقني واسترجاع املعلومات.
 .2وضع أوزان للمهارات والقدرات ضمن املادة الواحدة يفيد في تحديد أهمية املهارات.
تقويم األنشطة العملية.
 .1ف==رز ال==طلبة ب==شكل غ==ير م==باش==ر حس==ب م==هارات==هم وت==حفيزه==م ل==لمشارك==ة ف==ي ال==نشاط==ات امل==رت==بطة ب==كل م==هارة
بشكل فعال.
 .2ت=رك=يز اه=تمام ال=طال=ب ع=لى ت=نمية م=هارات=ه وق=درات=ه أك=ثر م=ن ت=رك=يزه ع=لى االه=تمام ب=معدل=ه ال=تحصيلي ،ألن
الطالب الذي يملك املهارة ليس بالضرورة أن يحقق معدالً عاليا ً في االختبارات النظرية.
املرونة
‐ -ي=تميز ن=ظام ال=تقوي=م ال=حال=ي ب=امل=رون=ة ألن الش=رط األس=اس=ي ل=تقييم امل=هارات وال=قدرات ب=كل م=ادة ه=و أن ي=تم ت=صميم
ن=شاط=ات م=ناس=بة م=ن أج=ل ال=تقييم وف=ي ح=ال ع=دم ت=وف=ر م=ثل ه=ذه ال=نشاط=ات ف=يمكن أن ي=عتمد ت=قييم امل=ادة ف=قط
ع==لى ت==قييم امل==علوم==ات وع==ند ت==وف==ر ال==نشاط==ات امل==ناس==بة ل==لمهارات وال==قدرات ي==مكن وض==ع أم==ثال م==ناس==بة ل==كل م==هارة
وفق ما تقدم.
‐ -ت==نوع أس==ال==يب وط==رائ==ق ال==تقوي==م ف==ي ال==نظام ال==حال==ي ي==تماش==ى م==ع ت==نوع أن==ماط ت==علم وم==هارات ال==طلبة م==ما ي==عطي
امل=رون=ة ال=كاف=ية أي=ضا ً ل=تقييم أك=ثر ش=مول=ية ال ي=رك=ز ع=لى ح=فظ امل=علوم=ات واس=ترج=اع=ها م=ن خ=الل االخ=تبارات ف=قط،
ب ==ل ي ==دف ==ع ال ==طلبة إل ==ى إظ ==هار ذوات ==هم ألن ك ==ل م ==ا ي ==قوم ==ون ب ==ه  - -س ==يقيم ،وه ==ذا م ==ا يمه ==د ط ==ري ==قهم ن ==حو اإلب ==داع
ويحفزهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ألنهم بحاجة لها من أجل نجاحهم وتعلمهم.
‐ -االس=تفادة م=ن ن=تائ=ج ال=سنوات ال=ساب=قة ض=من امل=عدل ال=عام ل=كل ع=ام دراس=ي م=ن م=رح=لة ال=دراس=ة ف=ي امل=رك=ز وه=ذا
ما يدفع الطالب لالهتمام طيلة مرحلة دراسته فيه.

ثالثا ً :أسس التقويم
املصداقية واملوثوقية
م=صداق=ية ال=تقوي=م ه=ي املس=توى ال=ذي ي=حققه ب=شكل ف=علي ف=ي ق=ياس م=ا أع=د ل=قياس=ه ول=تحقيق ه=ذه امل=صداق=ية؛ ف=إن
ن ==ظام ال ==تقوي ==م ي ==عتمد ع ==لى ت ==قييم امل ==هارات وال ==قدرات ع ==لى اخ ==تالف أن ==واع ==ها ،إض ==اف ==ة ال ==ى امل ==فاه ==يم املكتس ==بة .أم ==ا
م=صطلح امل=وث=وق=ية فيس=تخدم ل=تعري=ف م=وض=وع=ية ال=قياس ال=نات=ج ع=ن ال=تقوي=م ،ب=حيث ي=تم ال=حصول ع=لى ن=فس ال=نتائ=ج
ف=ي ح=االت م=ختلفة ،وب=ال=تال=ي ي=كون ال=تقوي=م م=وث=وق=ا ع=ندم=ا ي=حصل ال=طال=ب ع=لى ن=فس ال=نتائ=ج ع=ندم=ا ي=عيد ال=تقوي=م ف=ي
مناسبات مختلفة ،وكذلك الوصول إلى نفس النتائج إذا اختلف املق ِّوم.
ت ==عد امل ==صداق ==ية وامل ==وث ==وق ==ية م ==ن امل ==واص ==فات األس ==اس ==ية ألي ن ==ظام ت ==قوي ==م ،م ==ع م ==الح ==ظة ان ه ==ناك أن ==واع= =ا ً م ==ختلفة
للمصداقية وكذلك أنواعا ً مختلفة للموثوقية.
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٣
معايير مصداقية وموثوقية النتائج:
• ت ==راك ==مية ال ==تقوي ==م :ح ==يث ي ==شكل امل ==عدل ال ==نهائ ==ي ل ==لطال ==ب ح ==صيلة أداء ال ==طال ==ب خ ==الل امل ==رح ==لة ال ==دراس ==ية
الكاملة في املركز.
• ت==عددي==ة امل==هام واألدوات :ت==عتبر م==هام ال==تقوي==م ف==ي امل==رك==ز ال==وط==ني ل==لمتميزي==ن م==تعددة وم==تداخ==لة م==ن ح==يث
ال ==نوع ==ية واألدوات ال ==تي ت ==قوم ب ==قياس ه ==ذه امل ==هام ،وه ==ذا ال ==تداخ ==ل ط ==بيعي وي ==برز ف ==ي ت ==قاط ==ع امل ==هارات
ال==الزم==ة إلن==جاز ك==ل م==همة ي==كلف ب==ها ال==طال==ب وه==ذا م==ا ي==دع==م دراس==ة م==وث==وق==ية ال==تقييم وم==صداق==يته دراس =ةً
تحليلي ًة لكل مهامه وأدواته ونتائجه ضمن سياق أهدافه.
• اعتماد أساليب التقويم التي تضمن االبتعاد عن العامل الذاتي للمق ِّومني.
• عدم االعتماد على مصحح واحد ذي خبرة بل اعتماد مبدأ اللجان في التصحيح.
• تدقيق نتائج التصحيح على شكل عينات من قبل لجان مركزية.
تكاملية التقويم البنائي والنهائي
• ي ==عد ال ==تقوي ==م ع ==نصرا ً أس ==اس ==يا ً م ==ن ع ==ملية ال ==تعلم وأداةً لتح ==دي ==د مس ==توى األداء وت ==شخيص ال ==صعوب ==ات.
وب=معنى آخ=ر دم=ج ع=مليّة ال=تقوي=م ف=ي ال=تع ّلم وال=ترك=يز ع=لى ال=بعد ال=تشخيصي ال=عالج=ي ل=لوص=ول إل=ى ت=كوي=ن
أف==ضل ،ون==ظرا ً ألن ال==تقوي==م ال==بنائ==ي م==كون ه==ام م==ن م==كون==ات ال==تقوي==م ف==إن==ه يه==دف ال==ى ت==عرف اح==تياج==ات ت==علم
ال ==طال ==ب به ==دف ال ==عالج وال ==تنمية ل ==الس ==تمرار ب ==ارت ==قاء أداء ال ==طلبة وتحس ==ني مخ ==رج ==ات ال ==تعلم وت ==الف ==ي اإلخ ==فاق
املدرسي والنجاح غير الدال الذي يقتصر على تحصيل املعلومات.
يس ==تمر ال ==تقوي ==م ال ==بنائ ==ي ط ==يلة ال ==عام ال ==دراس ==ي وت ==شكل درج ==ات ==ه ب ==النس ==بة ل ==لصف ال ==ثال ==ث ال ==ثان ==وي نس ==بة  %10م ==ن
معدل الطالب النهائي .
• يه=دف ال=تقوي=م ال=نهائ=ي ال=ى تح=دي=د مس=توى ت=حصيل ال=طال=ب ب=شكل ع=ام ع=ند ن=هاي=ة ال=عام ال=دراس=ي  ،وع=لى
ال==رغ==م م==ن االخ==تالف ب==ني ال==تقوي==م ال==نهائ==ي وال==تقوي==م ال==بنائ==ي إال أن ن==فس أدوات ال==تقوي==م ي==مكن أن تس==تخدم
ل==تحقيق أه==داف ك==ل م==نهما ول==كن االخ==تالف ي==كمن ف==ي ال==طري==قة ال==تي تفس==ر وت==طبق ف==يها مخ==رج==ات ال==تقوي==م.
وم=ن امل=هم ت=وض=يح أن ك=ال ال=تقوي=مني ي=دع=مان ب=عضهما ال=بعض ل=تحقيق ال=تكام=ل )أي ك=اله=ما ي=شكل ال=تقوي=م
النهائي ألداء الطالب( اذ يعد نظام التقويم القائم في املركز الوطني للمتميزين تقويما ً تراكميا ً.
• ت ==تضح ت ==كام ==لية ال ==تقوي ==م ال ==بنائ ==ي وال ==نهائ ==ية م ==ن خ ==الل ح ==ساب امل ==عدل ال ==نهائ ==ي ل ==لطال ==ب ف ==ي ال ==صف
الثالث الثانوي وفق النسب اآلتية:

•

 80%يعود لالختبار النهائي

•

 20%لتقويم أداء الطالب خالل العام الدراسي.

ك=ما ت=تضح ت=كام=لية ال=تقوي=م ل=نشاط ال=طال=ب ف=ي ص=فوف امل=رح=لة ال=ثان=وي=ة ال=ثالث=ة م=ن خ=الل ح=ساب امل=عدل ال=عام وف=ق
النسب اآلتية:
•  10%من تقويم أداء الطالب في األول الثانوي.
•  10%من تقويم أداء الطالب في الثاني الثانوي.
•  80%من تقويم أداء الطالب في الثالث الثانوي.
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٤
قوة املعرفة نتاج للطلبة املتميزين:
ض=من ال=تعري=ف الج=دي=د مل=صطلح "امل=عرف=ة" وال=ذي ي=عكس االط=ار ال=ذه=ني امل=تضمن مج=موع=ة م=ن امل=فاه=يم وال=تجارب
وال==خبرات واألف==كار ال==تي ي==متلكها ال==طال==ب ،م==ن خ==الل م==ا ي==تعلمه ف==ي امل==درس==ة أو ال==جام==عة أو م==ن خ==الل م==ا ي==تعلمه ف==ي
حياته اليومية  ،فإن ما يميز املعرفة عن غيرها من األشياء:
• الشخصية :وهي أن املعرفة مرتبطة بالشخص الذي يمتلكها فهي مثل بصمة اإلصبع مميِّزة لكل شخص.
• السياق الذي نحصل من خالله على املعرفة.
• التأصل في العمل :ويعني أن تتحقق املعرفة إال من خالل التطبيق على أرض الواقع.

وب=ما أن ال=نظام ال=تعليمي ي=تجه إل=ى ب=ناء امل=عرف=ة ال=قاب=لة ل=الس=تثمار وال=تي تتجس=د ف=ي ت=نمية م=هارات وق=درات ال=طال=ب
ح=تى ي=صبح ل=ها ف=عل ب=دالً م=ن ت=كوي=ن امل=عرف=ة ال=وض=عية املج=ردة ألن=ها ال ت=عطي ق=وة ال=فعل ل=لمتعلم  ،ف=إن ن=ظام ال=تعليم
ف ==ي امل ==رك ==ز ي ==مكن م ==ن ت ==كوي ==ن امل ==فاه ==يم وامل ==عارف الج ==دي ==دة ض ==من إط ==ار االرت ==باط ب ==ال ==واق ==ع وال ==حياة ال ==عملية م ==ن خ ==الل
أنشطة تعلمية و بحثية تعزز استثمار هذه املفاهيم و املعارف ضمن مجال تطبيقي مباشر.
وب==ما أن امل==عرف==ة م==رت==بطة ب==ال==شخص ال==ذي ي==متلكها وأن ق==وة امل==عرف==ة ال تتج==لى إال م==ن خ==الل ت==طبيقها واس==تثماره==ا ف==ي
ال=حياة ،ف=ال ب=د م=ن دراس=ة آل=يات ت=كوي=نها وت=بادل=ها ح=رص=ا ً ع=لى ت=أص=يلها واس=تمرار ف=اع=ليتها ،ل=ذا ف=قد ت=م ال=بحث ع=ن
ت=قان=ات وط=رائ=ق ف=عال=ة ل=تبادل=ها ،ب=حيث ي=تم ال=ترك=يز ع=لى ال=طرائ=ق ال=تي ت=تيح م=شارك=ة ال=فرد ال=ذي ي=ملك امل=عرف=ة ب=ال=عمل.
وف=ي ه=ذا ال=سياق ي=برز ال=دور ال=هام ل=لعمل ال=تعاون=ي ف=ي ع=ملية ال=تعلم و ت=بادل امل=عارف ب=ني األف=راد امل=تعاون=ني ض=من
ف ==رق ال ==عمل وك ==ذل ==ك األنش ==طة االث ==رائ ==ية والج ==لسات االس ==تشاري ==ة وال ==تطبيقات ال ==عملية ال ==تي تج ==مع ال ==طلبة م ==ع ال ==كادر
ال ==تدري ==سي وال ==خبراء ف ==ي امل ==رك ==ز م ==ما ي ==تيح امل ==جال ل ==الن ==تقال م ==ن ال ==تعليم ال ==ى ال ==تعلم وج ==عل ال ==طال ==ب م ==حور ال ==عملية
التعليمية واالبتعاد عن التلقني ليكون الطالب مشاركا ً فعاالً في إنتاج املعرفة.

تقويم أهداف التعليم
يستند نظام التعليم في املركز إلى األسس اآلتية:
امل,تعلم م,حور ال,عملية ال,تعليمية :ي=تعلم ال=طلبة ب=شكل أف=ضل إذا ك=ان=ت امل=همة ال=تعليمية تتح=دى ق=درات=هم وي=مكن
ت==حقيقها ،ألن ال==قدرات البش==ري==ة ل==لتعلم ك==بيرة ج==دا ً وال يس==تثمر م==نها إال ال==قليل .ل==ذا ت==م ت==وظ==يف االس==ترات==يجيات ال==تي
ت=عتمد ع=لى دور امل=تعلم وت=فعيل م=سؤول=يته ات=جاه ال=تعلم وم=نها ال=تعلم ال=تعاون=ي وال=تعلم ال=ذات=ي وال=تعلم ال=تشارك=ي وح=ل
املشكالت.
االرت,باط ب,ال,واق,ع :وذل=ك ان=طالق=ا ً م=ن امل=بدأ االس=اس=ي ف=ي ت=حفيز ال=طلبة ب=ات=جاه ال=تعلم وامل=تمثل ب=رب=ط ال=تعلم ب=ال=حياة
ال==واق==عية ،ح==يث ي==تعلم ال==طلبة ب==شكل أف==ضل ح==ني ي==درك==ون ال==عالق==ة ال==وث==يقة ال==تي ت==رب==ط ب==ني م==ا ي==تعلمون==ه وب==ني ح==يات==هم،
وب=عبارة مبس=طة ف=إن امل=تعلمني س=يكون=ون أك=ثر رغ=بة ف=ي ال=تعلم ع=ندم=ا ي=توف=ر ال=داف=ع  ،أي ش=عوره=م ب=أه=مية وارت=باط م=ا
ي=تعلمون=ه ف=ي ح=يات=هم .وه=ذا م=ا ي=ؤك=د ط=رائ=ق ال=تعليم املس=تخدم=ة ف=ي ت=صميم األنش=طة ال=تعليمية االن=طالق م=ن امل=عارف
املسبقة لبناء التعلم الجديد وتوظيف املفاهيم الجديدة في حل مشكلة متعلقة بحياته الواقعية.
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٥
م,,راع,,اة أن,,ماط ت,,علم ال,,طلبة :إن اع ==تماد ت ==نوع ال ==طرائ ==ق واألس ==ال ==يب واألدوات ال ==ذي يه ==دف ال ==ى م ==راع ==اة اه ==تمام
وق ==درات ال ==طلبة وان ==فعاالت ==هم ووج ==دان ==هم و إت ==اح ==ة ال ==فرص ==ة ل ==هم ل ==لتعبير ع ==ن ذوات ==هم وق ==درات ==هم ،ي ==صب ف ==ي ال ==رؤى
الجديدة لبناء املعرفة واالستثمار األمثل لها في التطور العلمي والتنمية البشرية.
ال,تعلم ال,تفاع,لي :ي=تم ال=تعلم ف=ي امل=رك=ز ف=ي س=ياق ت=فاع=لي ألن امل=همات ال=تعليمية ت=كون أك=ثر ج=دوى إذا خ=ططت
م= ==ن خ= ==الل ت= ==حقيق ال= ==تفاع= ==ل م= ==ا ب= ==ني ال= ==طال= ==ب وامل= ==حتوى ك= ==اس= ==ترات= ==يجية ال= ==تعلم ال= ==ذات= ==ي وم= ==ا ب= ==ني ال= ==طلبة أن= ==فسهم
ك=اس=ترات=يجية ال=تعلم ال=تعاون=ي م=ن خ=الل ال=عمل ض=من مج=موع=ات ع=مل ص=غيرة وم=ا ب=ني ال=طال=ب وامل=درس ك=خبير وم=وج=ه
وميس==ر م==ن خ==الل ال==عمل ال==تشارك==ي والج==لسات االس==تشاري==ة وال==تغذي==ة ال==راج==عة ال==تي ت==مكن ال==طال==ب م==ن اك==تشاف
نقاط ضعفه ومقاربة معالجتها بشكل ذاتي وفق منهجية علمية.
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٦

أه==داف	
  ن=ظام	
  ال==تعليم	
  ف=ي	
  امل=رك=ز	
  ال=وط=ني	
  ل=لمتميزي=ن	
  
يه ==دف ال ==تعليم ف ==ي امل ==رك ==ز ب ==شكل أس ==اس ==ي إل ==ى ب ==ناء ن ==خبة ع ==لمية ق ==ادرة ع ==لى ال ==كشف واالب ==تكار واإلب ==داع ت ==نهض
باملجتمع وتطوره ويحقق ذلك من خالل:
• إع ==داد ط ==لبة ق ==ادري ==ن ع ==لى ال ==تفكير ال ==علمي وال ==بحث واالك ==تشاف وي ==متلكون م ==هارات ال ==تعلم
مدى الحياة.
• تحقيق أفضل نتاج علمي خالل التعلم دون االقتصار على نتاج علمي محدد.
• تنمية االتجاهات العلمية وفق قدرات ومهارات الطلبة واستثمارها في الدراسات العليا.
• تنمية قدرات الطلبة على استثمار املعرفة في الحياة العملية بالشكل األمثل.
وم ==ن خ ==الل م ==قارن ==ة أه ==داف ن ==ظام ال ==تقوي ==م م ==ع أه ==داف ن ==ظام ال ==تعليم نج ==د أن ب ==ناء ن ==ظام ال ==تقوي ==م يس ==تند ال ==ى ت ==قوي ==م
أه ==داف ن ==ظام ال ==تعليم .وذل ==ك ب ==غية ت ==حقيق ال ==تكام ==لية م ==ا ب ==ني أه ==داف امل ==ناه ==ج ال ==تعليمية واالس ==ترات ==يجيات ال ==طرائ ==ق
املعتمدة في التعليم ونظام التقويم املعتمد.
• ي=عكس ن=ظــــــام ال=تقويـــــ=م أه=داف ن=ظـــــــام ال=تعليـــــم امل=تمثلة ف=ي ال=هيكليــــــة اآلت=ية ال=تي ت=مثل ال=قدرات
واملهارات املستهدفة واستراتيجيات وطرائق وأدوات تنميتها:

•
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٧

رابعا ً :أساليب التقويم:
• االخ,تبارات ال,دوري,ة :وه=ي مج=موع=ة م=ن األس=ئلة ذات اإلج=اب=ات ال=قصيرة )إم=ا أس=ئلة ذات اس=تجاب=ات مح=ددة
أو اخ=تيار م=ن م=تعدد أو أس=ئلة ت=تطلب ع=دد ق=ليل م=ن ال=كلمات ف=ي االس=تجاب=ة( وال=تي ي=جب ع=لى ال=طال=ب أن ي=جيب
ع ==نها ض ==من وض ==ع م ==عزول وم ==سيطر ع ==ليه وف ==ي وق ==ت مح ==دد ،و ي ==تم وض ==ع ال ==عالم ==ة ع ==لى ه ==ذا االخ ==تبار م ==ن ق ==بل
مدرسي املادة.
✓ ال= ==تقوي= ==مات ال= ==بنائ= ==ية – االخ= ==تبارات ال= ==دوري= ==ة – اخ= ==تبارات م= ==هارات ال= ==عمل ال= ==تعاون= ==ي – اخ= ==تبارات
مهارات التعلم الذاتي.
• األنش,,طة ال,,تعليمية :يس ==تخدم ه ==ذا امل ==صطلح ل ==تغطية ج ==ميع امل ==هام امل ==ختلفة وال ==تي م ==ن خ ==الل ==ها ي ==مكن ت ==قييم
ت=حصيل ال=طال=ب .وي=مكن أن ت=تضمن أدوات ال=تقوي=م االخ=تبارات و األنش=طة ال=عملية و األنش=طة االث=رائ=ية وال=نشاط
ال==شفهي وح==لقات ال==بحث .يس==تمر ه==ذا ال==تقوي==م ط==يلة ال==عام ال==دراس==ي وي==صحح م==ن م==درس==ي امل==ادة وت==كون ع==الم==ته
تراكمية.
• مش,,روع,,ات ال,,بحث ال,,علمي :ي ==قوم م ==ن خ ==الل ==ها ال ==طال ==ب ب ==بحث مس ==تقل وف ==ق م ==نهجية وأس ==س ال ==بحث ال ==علمي
املعتمدة في املركز.
•

تقويم املهارات والقدرات:
▪ مهارات التفكير – مهارات العمل التعاوني – مهارات التعلم الذاتي.

ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ -ﺍاﻟﻼﺫذﻗﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ  -ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﺎﺗﻒ 041600103-ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  0940123221ﻓﺎﻛﺲ 041600104

٨
▪ املهارات املتعلقة بكل مادة بنا ًء على أهداف املنهاج التعليمي لها.
▪ القدرة على التفكير الناقد – التفكير الجدلي – التفكير االبداعي
 ي=رك=ز امل=رك=ز ف=ي ن=ظام ت=عليمه وف=ي ن=ظام ال=تقوي=م ال=ذي ي=عتمده ع=لى ت=نمية وت=قييم امل=هارات وال=قدرات به=دف ال=وص=ولال= ==ى ط= ==ال= ==ب ق= ==ادر ع= ==لى ح= ==ل امل= ==شكالت وات= ==خاذ ال= ==قرارات .إن ت= ==علم ك= ==يف ت= ==تعلم ه= ==و األس= ==لوب األك= ==ثر ان= ==سجام = =اً
واستجاب ًة ملستجدات العالم املعرفي من خالل الوصول إلى متعلمني مدى الحياة .
 ي==تضمن ت==قوي==م م==هارات ال==تفكير م==هام وأدوات ت==قوي==م م==تنوع==ة ،ف==مهارات ال==تفكير ت==تطلب أن ي==تاح ل==لطال==ب ت==طبيقاألنش ==طة وامل ==هام ال ==تي ال ي ==مكن اج ==تيازه ==ا ب ==ال ==رج ==وع ال ==ى امل ==علوم ==ات وامل ==فاه ==يم س ==واء م ==ن ال ==ذاك ==رة أو م ==ن م ==صادر
امل ==علوم ==ات ب ==ل ت ==تطلب ت ==فعيل ال ==تفكير ض ==من م ==جال تح ==ليل امل ==عطيات وال ==ترك ==يز وال ==قياس وتح ==ليل الخ ==طأ و ت ==نوع
الح==لول ،إذ أن واح==دة م==ن أه==م ال==غاي==ات ل==نظام ت==عليم امل==رك==ز ال==وط==ني ل==لمتميزي==ن ه==و إع==داد ال==طال==ب امل==فكر ال==ناق==د
املبدع.
ﺍاﻟﻤﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓة ﻓﻲ ﻃﺮﺍاﺋﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍاﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ:
• بناء ثقة الطالب بقدراته في التفكير من خالل طرائق التدريس املعتمدة .
• ت ==مكني امل ==درس م ==ن ت ==عرف ال ==عمليات ال ==فكري ==ة ل ==لطال ==ب وم ==الح ==ظة ن ==تاج ==ها وت ==مكني ال ==طلبة م ==ن ال ==قدرة ع ==لى
توظيف هذه املهارات الفكرية باتجاه األداء.
• التركيز على آلية تفكير الطالب وليس على النتاج املحقق فقط.
• ت ==مكني ال ==طلبة م ==ن اس ==تخدام م ==هارات ==هم ،ب ==شكل م ==تدرج ،ف ==ي م ==شكالت ح ==يات ==ية أك ==ثر ت ==عقيدا ً ان ==طالق =ا ً م ==ن
التطبيقات داخل الغرفة الصفية وصوالً الى األنشطة التعليمية االثرائية والبحثية.
• إعداد بيئة محكمة للتفكير والتي تحفز استخدام مهارات التفكير الوظيفية والتصريح عنها ومناقشتها.
• ال=تمييز ب=ني ت=عليم ال=تفكير ول=يس ال=تعليم ح=ول ال=تفكير ،ف=إن إل=قاء م=حاض=رة ح=ول ن=ظري=ة م=هارات ال=تفكير أو التح=دث
ب=لغة غ=ير م=فهوم=ة ب=اس=تخدام امل=صطلحات ال=صعبة ،ل=ن ي=طور م=هارات ال=تفكير ع=ند ال=طال=ب وت=عليم م=هارات ال=تفكير
ض=من س=ياق امل=نهاج ي=كون م=ن خ=الل ت=ناول م=فاه=يم امل=نهاج م=ن س=ياق ب=يئة اش=كال=ية ت=تطلب ت=فعيل ال=تفكير لتح=ليل
معطياتها وربطها وقياسها ومعالجتها بأكثر من أسلوب وصوالً الى حلها والتأكد من الحل.
• اع=تماد ت=نمية م=هارات ال=تفكير أس=اس=ا ً ل=تنمية م=هارات ال=تعلم ال=ذات=ي وض=مان ف=عال=ية ت=نميتها ،ألن اس=تمرار ال=سير
ف=ي ت=حفيز ال=طال=ب ل=لنشاط ي=تطلب ت=لك امل=هارات وف=قدان=ها ي=ؤدي إل=ى ع=دم اس=تطاع=ة ال=طال=ب ال=تقاط اإلج=اب=ات ال=تي
سيبني عليها.
• اع=تبار امل=بادئ ال=ساب=قة م=بادئ دائ=مة ل=لمدرس ال=ذي ي=قوم ب=تكييفها ورب=طها وت=طبيقها ب=ال=عدي=د م=ن ال=طرق امل=ختلفة
من تقنيات التعليم التي يتم ابتكارها أو اختيارها عند التخطيط للدرس.
❖ آلية تقويم املهارات والقدرات:
• م,هارات ال,عمل ال,تعاون,ي :ت=قيم م=هارات ال=عمل ال=تعاون=ي م=ن خ=الل ن=شاط=ات ال=غرف=ة ال=صفية امل=صممة وف=ق
ط=رائ=ق اس=ترات=يجية ال=تعلم ال=تعاون=ي وذل=ك ب=إج=راء اخ=تبار ف=ي آخ=ر ك=ل ج=لسة درس=يه ك=تقوي=م ب=نائ=ي ب=حيث
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٩
ت==ضاف مج==موع==ة م==ن ال==درج==ات ل==كل ط==ال==ب ال ي==مكن ال==حصول ع==ليها إال م==ن خ==الل ال==تعاون وذل==ك وف==ق امل==عاي==ير
املح=ددة ل=صياغ=ة األنش=طة ال=تعليمية ف=ي ت=نفيذ ال=دروس .تج=مع ال=درج=ات ال=تي ت=خص م=هارة ال=عمل ال=تعاون=ي
ب==شكل مس==تقل خ==الل ال==حصص ال==دراس==ية ك==ام==لة وت==شكل درج==ة واح==دة ف==ي ن==هاي==ة ال==عام ال==دراس==ي ول==ضمان
م=وث=وق=ية ت=قييم م=هارات ال=عمل ض=من ف=ردي ،ي=تم اع=تماد م=حصلة ل=درج=ات ال=طال=ب ف=ي ت=قييم ه=ذه امل=هارات ف=ي
جميع املواد.
ي ==تضمن ت ==قييم ال ==قدرة ع ==لى ال ==عمل ال ==تعاون ==ي ت ==تضمن ت ==قييم م ==هارات ال ==تواص ==ل )ال ==تعبير ال ==جيد – االس ==تماع ال ==جيد(
وت=قييم اك=تساب ال=طال=ب ل=لقيم ال=واج=ب اح=ترام=ها ل=ضمان ن=جاح ال=عمل ض=من ف=ري=ق )اح=ترام وت=قبل ال=رأي اآلخ=ر -دع=م
الشريك(
• م,هارات ال,تعلم ال,ذات,ي :ي=ق ّيم ال=تعلم ال=ذات=ي م=ن خ=الل ت=صميم مج=موع=ة م=ن ال=نشاط=ات ال=تي ي=قوم ال=طال=ب
ب=تنفيذه=ا ب=شكل ف=ردي وته=دف ال=ى ج=عل ال=طال=ب ي=حقق ت=علم م=فاه=يم ج=دي=دة ض=من آل=ية تس=تدع=ي اس=تخدام
مج=موع=ة م=ن ال=عمليات ال=عقلية ل=بناء امل=فاه=يم الج=دي=دة .ب=عد ت=نفيذ ال=طال=ب له=ذه ال=نشاط=ات ي=تم إج=راء اخ=تبار
ت=قيم م=ن خ=الل=ه ق=درة ال=طال=ب ع=لى ت=وظ=يف امل=فاه=يم الج=دي=دة ف=ي م=واق=ف ت=عليمية ج=دي=دة وت=عتبر درج=ة ال=تقييم
ت=قييما ً ل=قدرة ال=طال=ب ع=لى ال=تعلم ال=ذات=ي .ي=تم ج=مع ال=درج=ات امل=رت=بطة به=ذه االخ=تبارات خ=الل ال=فصل ك=ام=الً،
ول=ضمان م=وث=وق=ية ت=قييم م=هارات ال=تعلم ال=ذات=ي ي=تم اع=تماد م=حصلة ل=درج=ات ال=طال=ب ف=ي ت=قييم ه=ذه امل=هارات
في جميع املواد .
• امل,,هارات ال,,تطبيقية :ت ==قيم امل ==هارات ال ==تطبيقية م ==ن خ ==الل ت ==قييم امل ==هارات ال ==خاص ==ة ب ==كل م ==ادة وم ==ن خ ==الل
األنشطة العملية )مثال :التجارب املخبرية( التي تعكس املهارات التطبيقية في املواد العلمية األساسية .
• ال,قدرات) .ال,تفكير ال,ناق,د – ال,تفكير الج,دل,ي – ال,تفكير االب,داع,ي( :ت=قيم ق=درات ال=طال=ب ال=عقلية م=ن
خ=الل ح=لقات ال=بحث ومش=روع=ات ال=بحث ال=علمي ب=اإلض=اف=ة ال=ى ت=قييم امل=بادرات ال=علمية ال=تي ي=قوم ب=ها ال=طلبة
وحل املسائل االبداعية.
ﻣﻬﺎﻡم ﻭوﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺣﺴﺐ ﻛﺘﻞ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺩد:
كتلة الرياضيات والعلوم األساسية األولى:
الرياضيات:
من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:
التجريد وفهم املجرد ،االستدالل الرياضي ،التعبير بالرموز ،اقامة الدليل ،وضع الفرضيات  ،ايجاد العالقات
الرؤية في الفراغ  ،رسم وقراءة الخطوط البيانية.
مهام التقويم:
أس ==ئلة االخ ==تيار م ==ن م ==تعدد ،أس ==ئلة االس ==تجاب ==ات امل ==وس ==عة  ،أوراق ال ==عمل  ،ح ==لقات ال ==بحث  ،املش ==روع ==ات ال ==بحثية
النظرية ،مسائل ابداعية .
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١٠
الفيزياء:
من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:
دق==ة امل==الح==ظة  -تح==ليل ال==ظواه==ر -ت==فسير ن==تائ==ج – ال==توق==ع  -اس==تخدام األدوات ال==فيزي==ائ==ية  -اج==راء ب==حث تج==ري==بي-
النمذجة القياس – تصميم تجربة – اجراء تجربة.
مهام التقويم:
ن = ==شاط م = ==خبري  -أس = ==ئلة االخ = ==تيار م = ==ن م = ==تعدد ،أس = ==ئلة االس = ==تجاب = ==ات امل = ==وس = ==عة  ،أوراق ال = ==عمل  ،ح = ==لقات ال = ==بحث ،
املشروعات البحثية التجريبية.
كتلة العلوم األساسية الثانية
علم األحياء :
من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:
التش==ري==ح -ج==مع ال==عينات – ال==قياس – اج==راء تج==رب==ة – ت==صميم تج==رب==ة – ص==نع ن==موذج – دق==ة امل==الح==ظة – ال==تعام==ل
مع الكائنات الحية – استخدام املواد الكيميائية.
مهام التقويم
أنش==طة م==خبري==ة – أنش==طة ع==ملية – اس==ئلة اس==تجاب==ات م==وس==عة – أوراق ع==مل – ح==لقات ب==حث – املش==روع==ات ال==بحثية
التجريبية.
الكيمياء
دق==ة امل==الح==ظة  -دق==ة اس==تخدام ال==حواس  -ت==فسير ن==تائ==ج ال==تجارب ال==كيميائ==ية – ال==توق==ع  -اس==تخدام األدوات وامل==واد
الكيميائية  -اجراء بحث تجريبي -القياس – تصميم تجربة – اجراء تجربة.
مهام التقويم:
ن = ==شاط م = ==خبري  ،أس = ==ئلة االخ = ==تيار م = ==ن م = ==تعدد ،أس = ==ئلة االس = ==تجاب = ==ات امل = ==وس = ==عة  ،أوراق ال = ==عمل  ،ح = ==لقات ال = ==بحث ،
املشروعات البحثية التجريبية	
  .
كتلة اللغات:
مثال :اللغة العربية :من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:
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١١
ت==لخيص ن==ص م==سموع ض==من م==هام مح==ددة  -امل==ناظ==رة – ال==عرض – ك==تاب==ة ت==قري==ر – ك==تاب==ة م==قال==ة ع==لمية – ت==لخيص
نص مكتوب كتابة بحث صغير – كتابة محضر اجتماع.
مهام التقويم :
أنشطة شفهية – أنشطة تعبير كتابي  -أسئلة استجابات موسعة – أسئلة اختيار من متعدد .
كتلة األبحاث:
منهجية البحث العلمي – التفكير الناقد – التفكير االبداعي
مهام التقويم:
حلقة بحث – مشروع بحثي  -مسائل ابداعية  -مبادرات علمية.

ﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت ﺍاﻟﺗﻘﻭوﻳﯾﻡم ﻟﻛﻝل ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد
أوراق االختبارات  -أوراق العمل – حلقات البحث.
معايير اجراء االختبارات:
‐-

تكون الدرجة العظمى لالختبار ) (60درجة.

‐-

ي ==خصص ) (40%م ==ن األس ==ئلة ل ==تقييّم امل ==علوم ==ات وامل ==عارف املكتس ==بة وامل ==وج ==ود ض ==من امل ==نهاج واألنش ==طة
واالخ=تبارات ال=بنائ=ية وال=حوارات امل=نفذة ض=من ال=غرف=ة ال=صفية خ=الل س=ير ال=عملية ال=تعلمية وي=مكن أي=ضا ً أن
تتضمن معلومات خارجية.

‐-

ي=خصص ) (60%م=ن األس=ئلة ل=تقييم ال=عمليات ال=عقلية وم=هارات ال=تفكير املكتس=بة ض=من األنش=طة امل=رت=بطة
ب ==مشاري ==ع ال ==بحوث وال ==تطبيقات ال ==عملية وح ==لقات ال ==بحث وال ==تعلم ال ==تعاون ==ي وال ==تعلم ال ==ذات ==ي أو امل ==حاض ==رات
اإلثرائية أو أي مصدر آخر وليست موجودة في املنهاج.

م,الح,ظة :ت=عطى ع=الم=ة ال=سؤال ك=ام=لة ل=لطال=ب ع=ند إج=اب=ته ب=شكل ص=حيح م=هما ك=ان امل=صدر ال=ذي اع=تمده س=واء ك=ان
من املنهاج أو من أي مصدر آخر وهذا ينطبق على البندين السابقني.
معايير تصميم األسئلة املرتبطة بمعلومات ومعارف مكتسبة من املنهاج.

-

-

● صياغة أسئلة تقيم مدى تحقيق الطالب لهذه األهداف.
● عدم صياغة أسئلة مباشرة تتطلب استرجاع املعلومات فقط.
● تنويع األسئلة لتغطي ما يأتي:
أس==ئلة اخ==تيار م==ن م==تعدد :ي==جب أن ي==راع==ى ف==يها ت==قارب اإلج==اب==ات م==ن ب==عضها ال==بعض وأن ال ي==قل ع==دد ال==خيارات
ع=ن أرب=ع خ=يارات .ك=ما ي=مكن اس=تخدام ال=نماذج اآلت=ية) :اخ=تر اإلج=اب=ة ال=صحيحة ،اخ=تر اإلج=اب=ة ال=خاط=ئة ،اخ=تر
اإلجابة األصح.(...،
أسئلة )صح ،خطأ(.
أسئلة الربط.
أسئلة مقالية.
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١٢
معايير صياغة األسئلة املتعلقة بمهارات التفكير.
● عند صياغة األسئلة تراعى املعايير اآلتية:
✓ مهارات التفكير.
✓ العمليات العقلية ومنها:
 .1املقارنة ) :(Comparingتحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف بني شيئني أو فكرتني أو طريقتني أو كائنني.
 .2االستدالل ) :(Inferenceويتضمن )االستنباط ،االستنتاج ،االستقراء(
).(Induction , Deduction , Abduction
 .3ال,,تصنيف) : (Categorizationوف ==يها ي ==صنف ال ==طال ==ب مج ==موع ==ة م ==ن األف ==كار أو ال ==كائ ==نات وي ==ضعها ض ==من
فئات ،ويمكن أن يذكر مواصفات كل فئة أو املقاييس املعتمدة في التصنيف.
م==الح==ظة :ي==مكن أن ي==صنف ال==طال==ب ال==كائ==نات أو األف==كار ب==أك==ثر م==ن ط==ري==قة مس==تخدم=ا ً أك==ثر
مواصفات كل تصنيف واملعايير املستخدمة وما هو التصنيف األدق.
 .4االس,,تيفاء ) :(Extrapolationأن ي ==سأل ال ==طال ==ب ع ==ن م ==علوم ==ات أو ط ==رائ ==ق أو أس ==ال ==يب ج ==دي ==دة م ==ن خ ==الل
معرفته السابقة بمعلومات أو طرائق أو أساليب مشابهة بنفس املجال.
 .5ال,,تفكير ال,,قياس,,ي ) :(Analogical reasoningأن ي ==سأل ال ==طال ==ب ع ==ن ال ==تشاب ==ه ب ==ني ف ==كرت ==ني أو ك ==ائ ==نني
مختلفني جوهريا ً من خالل معرفته بمواصفات الفكرة أو الكائن األول.
م==ن م==عيار وي==سأل ع==ن

م==ثال :م==ن خ==الل م==عرف==تك ب==مواص==فات ال==ذاك==رة ق==صيرة األم==د ع==ن اإلن==سان ،أوج==د م==واص==فات ذاك==رة ال==حفظ ال==عشوائ==ي
في الحاسب ).(RAM
 .6تح,,ليل الخ,,طأ) :(Error analysisوض==ع م==سائ==ل تح==مل الخ==طأ ،وي==مكن أن ي==كون الخ==طأ ف==ي الح==ل أو ف==ي
التفكير أو في اإلجابة أو في السؤال وعلى الطالب تحديد الخطأ.
محتويات حلقة البحث
 (1نظرة عامة:
م=لخص ب=سيط ح=ول ه=دف وم=شكلة ال=بحث ال ي=تجاوز  120ك=لمة ي=بني ف=يه ال=باح=ث م=شكلة ال=بحث وم=ا ق=ام ب=ه مل=عال=جة
هذه املشكلة دون ذكر النتائج.
 (2املقدمة:
ت=قدي=م ح=ول ه=دف وف=كرة ال=بحث أو امل=شكلة امل=عال=جة ب=شكل أك=ثر ت=فصيالً ،ب=حيث يس=تطيع ال=قارئ م=عرف=ة س=بب ال=بحث
وأهميته وما املشكلة التي يعالجها.
 (3املراجعة النظرية:
دراس ==ة تح ==ليلية ل ==ألب ==حاث وامل ==صادر ال ==ساب ==قة امل ==تعلقة ب ==امل ==شكلة أو ال ==فكرة امل ==طروح ==ة ب ==حيث يح ==دد ف ==ي ك ==ل دراس ==ة م ==ا
يأتي:
مشكلة الدراسة.
هدف الدراسة.
طريقة معالجة املشكلة للوصول إلى الهدف.
االستنتاج:
مقارنة الدراسات السابقة بالنسبة لكل عنصر من العناصر وذكر اإليجابيات والسلبيات أو الثغرات.
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١٣
استنتاج أهمية مشكلة أو فكرة البحث باملقارنة مع سلبيات وثغرات الدراسات السابقة.
مالحظة :هنا يُظهر الباحث أهمية البحث مع األدلة.
 (4الطريقة:
وه=ي ك=يفية م=عال=جة م=شكلة ال=بحث م=ن خ=الل وض=ع ف=رض=ية للح=ل وال=تحقق م=ن ص=حة ه=ذه ال=فرض=ية وي=مكن أن ي=كون
ذلك من خالل ما يأتي:
إجراء تجربة ما.
تقييم من خالل محاكمات منطقية للوصول إلى النتائج.
جمع بيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج.
 (5النتائج:
يعرض الباحث النتائج التي توصل إليها من خالل الطريقة املستخدمة في الدراسة.
م=الح=ظة :ي=مكن أن ال ت=مكن ال=طري=قة املس=تخدم=ة ال=باح=ث م=ن ال=وص=ول إل=ى ح=ل ل=لمشكلة امل=طروح=ة وه=ذا ال ي=عني أن
ال=بحث ف=اش=ل ،ألن ال=بحث م=ن ه=ذا ال=نوع يس=تخدم الح=قا ً إم=ا م=ن ق=بل ال=باح=ث أو م=ن ق=بل ب=اح=ثني آخ=ري=ن به=دف ع=دم
تكرار الطريقة املستخدمة في البحث ألنها ال توصل إلى النتائج املطلوبة.
 (6الخاتمة:
تشابه الخاتمة من حيث املحتوى بند النظرة العامة ويضاف إليها النتائج التي توصل إليها الباحث.
أنواع البحث العلمي املطلوبة ومراحل تنفيذها:
آلية إجراء بحث تطبيقي:
 (1وجود مشكلة تحتاج إلى حل.
 (2جمع بيانات أولية حول املشكلة وتحديد عناصرها.
 (3وض= ==ع اإلط= ==ار ال= ==نظري امل= ==بني ع= ==لى ال= ==دراس= ==ات وال= ==بحوث ال= ==ساب= ==قة امل= ==رت= ==بطة ب= ==عناص= ==ر
املشكلة .
 (4صياغة فرضيات البحث.
 (5جمع بيانات موسع.
 (6تحليل النتائج إحصائيا .
 (7نتائج البحث.
آلية إجراء بحث أساسي قائم على تحليل املحتوى:
 (1تحديد موضوع بحث جديد
 (2دراسة أحدث املقاالت املرتبطة بموضوع البحث وتحليلها ومقارنتها.
 (3بناء على التحليل واملقارنة يتم طرح موضوع البحث بصيغته الجديدة.
 (4التحقق من النتائج من خالل تطبيقها على أرض الواقع.
 (5تقييم ما تم التوصل إليه بعد التطبيق والتأكد من فعالية املبادرات الجديدة.
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١٤
خامسا ً :البنية التقويمية:
ي==خصص ل==كل م==ادة ع==لمية درج==ة أس==اس ف==ي ال==تقوي==م م==قداره==ا  100درج==ة وت==وزع النس==بة 40%:الك==تساب امل==عارف
الجديدة و %60للمهارات والقدرات.
كتل املواد:
تقسم املواد الدراسية الى خمس كتل أساسية وهي:
الكتلة
كتلة الرياضيات
واملواد األساسية األولى

كتلة العلوم األساسية الثانية

كتلة اللغات

كتلة العلوم االنسانية

كتلة األبحاث

•
•

املواد

الوزن

الرياضيات

9

الفيزياء

8

املعلوماتية

2

علم األحياء

5

الكيمياء

4

اللغة العربية

4

اللغة االنكليزية

4

اللغة الفرنسية

4

التربية الدينية

2

التربية الوطنية

1

حلقات البحث

1

املبادرات العلمية واملسائل االبداعية

1

املشروعات البحثية

3

توضع أمثال لكل مادة تتناسب مع عدد الحصص أسبوعيا ً وفق الخطة الدرسية املعتمدة.
توضع أمثال لكل كتلة تكون مساوية ملجموع أمثال املواد الداخلة في الكتلة.
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١٥
الخطة الدرسية للثالث الثانوي:
املواد الدراسية

العملي

النظري

التربية الدينية

2

اللغة العربية

4

اللغة االنكليزية

4

اللغة الفرنسية

4

الرياضيات

9

الفيزياء

6

املعلوماتية

) 2نظري وعملي(

الكيمياء

2

2

علم األحياء

3

2

التربية الوطنية

1

املجموع

37

أنشطة البحث العلمي:

املبادرات العلمية واملسائل االبداعية.

2

6

حلقة بحث في الفصل األول.
مشروع بحث علمي واحد يختاره الطالب خالل العام الدراسي.

ت ==عطى امل ==واد )ال ==فنية – ال ==ترب ==ية ال ==ري ==اض ==ية – ال ==ترب ==ية امل ==وس ==يقية ( ع ==لى اش ==كال أنش ==طة خ ==ارج الخ ==طة ال ==درس ==ية ف ==ي
ال=صف ال=ثال=ث ال=ثان=وي ،حس=ب رغ=بات ال=طلبة ب=شكل ط=وع=ي ل=تنمية م=واه=بهم وتح=دد م=واع=يد ه=ذه األنش=طة وف=ق ب=رن=ام=ج
اسبوعي خارج الخطة الدرسية.
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١٦
سير التقويم:
االختبارات

التوصيف

االختبارات البنائية

تتم في الغرفة الصفية في نهاية كل درس وتتضمن قياس املفاهيم املكتسبة في الدرس

اختبارات مهارات العمل التعاوني

تتم في الغرفة الصفية في نهاية كل درس وفق اآللية واملعايير التي تحكم أنشطة التعلم
التعاوني.
يتضمن قياس املعارف املكتسبة ومهارات التفكير إضافة الى االختبار العملي الذي

االختبار الدوري األول

يقيس القدرات العملية التطبيقية في املواد العلمية األساسية.
اختبارات مهارات التعلم الذاتي

يتضمن قياس قدرة الطالب على التعلم الذاتي ويتم بشكل شهري.

االختبار الفصلي

يتضمن قياس املعارف املكتسبة خالل الفصل األول وقياس مهارات التفكير.

االختبار الدوري الثاني

يتضمن قياس املعارف املكتسبة ومهارات التفكير إضافة الى االختبار العملي الذي
يقيس القدرات العملية التطبيقية في املواد العلمية األساسية.

االختبار النهائي

•

يتضمن قياس املعارف املكتسبة خالل العام الدراسي و قياس مهارات التفكير.

ي ==تم ت ==قييم امل ==هارات ال ==تطبيقية م ==ن خ ==الل ال ==نشاط امل ==خبري ح ==يث ي ==تم تح ==دي ==د ث ==الث ت ==جارب م ==ن خ ==الل ل ==جنة
مختصة ويقوم الطالب باختيار تجربة وتطبيقها وتقيّم من قبل اللجنة وفق معايير التجربة.

•

تكون الدرجة األساس لكل مادة من مواد الخطة الدرسية ) (100درجة.

•

يحسب معدل كل كتلة وذلك من خالل حساب املتوسط املوزون ملواد الكتلة وفق العالقة التالية:
إذا ك=ان=ت

xi

ت=مثل درج=ة ك=ل م=ادة ف=ي ال=كتلة وك=ان=ت

ki

ت=مثل األم=ثال امل=قاب=لة ل=كل م=ادة ف=ي ال=كتلة ،ف=تكون

درجة الطالب في الكتلة  Dوتحسب على الشكل التالي:
i

∑x k
=D
∑k
i

i

i

i

مثال:
ط==ال==ب ح==صل ع==لى درج==ة  60م==ن  100ب==ال==ري==اض==يات و 40م==ن  100ب==ال==فيزي==اء و 60م==ن  100ف==ي م==ادة امل==علوم==ات==ية
فتكون درجة كل مادة حسب أمثالها ضمن الكتلة كاآلتي:
درجة الرياضيات حسب أمثال املادة ضمن الكتلة540 =9×60 :
درجة الفيزياء حسب أمثال املادة ضمن الكتلة320 = 8×40 :
درجة املعلوماتية حسب أمثال املادة ضمن الكتلة 120=2×60
ويكون معدل الطالب في هذه الكتلة بعد حساب املتوسط املوزون وفق العالقة الرياضية السابقة كاآلتي:
)51,5% =19÷(120+320+540)= 19÷(2×60+8×40 + 9×60
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