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نظامم تقييم االطلبة 
في االمركز االوطني للمتميزين

نسخة قيد االتنقيح ( ٢٠١٠) 
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	الـصف الـثانـي عشـر )الـثالـث الـثانـوي(  

أوالً: أهداف التقويم

مستوى تحقيق أهداف املنهاج 1.

مستوى تحقيق األهداف التربوية للمركز.2.

تحديد التوجهات وامليول العلمية للطلبة واستثمارها في الدراسات العليا.3.

تحديد مستوى أداء الطلبة في ضوء معايير عاملية لنفس املرحلة الدراسية .4.

دعم املعلومات اإلحصائية في مجال التقويم.5.

ثانياً: ميزات نظام التقويم

األمثال والكتل 
يـؤثـر تـغير الـدرجـة لـلمادة ذات األمـثال الـعالـية عـلى مـعدل الـكتلة بـشكل أكـبر مـن تـأثـير تـغير 1.

الدرجة للمادة ذات األمثال املنخفضة.
مــثال: فـــي املـــثال الـــسابـــق إذا زادت درجـــة الـــطالـــب فـــي مـــادة الـــريـــاضـــيات والـــتي وزنـــها (10) بـــمقدار (20 درجـــة) 

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 (2) بمقدار ( 20 درجة) 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.
) والــذي 2. أمــثال كــتلة الــريــاضــيات والــعلوم األســاســية األولــى وكــتلة الــعلوم األســاســية الــثانــية تــساوي (27 مــثالً

) وهـذا مـا يـتماشـى مـع تـوجـيه  يـمثل تـقريـباً حـوالـي (%57) مـن مجـموع األمـثال الـكلي لجـميع الـكتل (48 مـثالً
الطلبة إلى االهتمام باملواد األساسية لتأثيرها الكبير على نجاحه.

ربــط املــواد املــتعلقة بــبعضها مــن حــيث املــفاهــيم واألفــكار مــما يــساعــد عــلى ربــط مــفاهــيم املــناهــج والــتوجــه نــحو 3.
التعلم املواتي.

يـــساعـــد نـــظام الـــكتل عـــلى تحـــديـــد تـــوجـــه واهـــتمام الـــطالـــب ونـــمط تـــفكيره، بـــحيث أن املـــعدل الـــعالـــي فـــي كـــتلة 4.
الرياضيات والفيزياء واملعلوماتية يعني أن الطالب يستطيع التفكير بشكل منطقي رياضي مثالً.

مساندة املواد لبعضها البعض ضمن الكتلة الواحدة.5.

يـفيد نـظام الـكتل فـي تـحقيق تـقييم أكـثر عـدالـة لـلطالـب املـتميز مـن خـالل تـرابـط نـتاج املـواد 6.
التعليمية ضمن الكتلة الواحدة.

ومـا يـدعـم تـميز الـطالـب فـي املـواد األسـاسـية هـو األمـثال املـتناسـبة مـع عـدد الـحصص الـدراسـية لـلمواد ضـمن الـكتلة 
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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مثال: ال يمكن أن ينجح الطالب في الكتلة األولى ما لم يحقق تميزاً في الرياضيات أوال والفيزياء ثانياً.

تقويم املهارات والقدرات 
إن السـلوك اإلبـداعـي لـلطالـب  يـتعلق بـمهاراتـه وقـدراتـه، لـذلـك فـإن إعـطاء (%60) لـلمهارات والـقدرات فـي 1.

املــعدل الــعام يــوجــه الــطالــب إلــى االهــتمام بــتنمية مــهاراتــه وقــدراتــه أكــثر مــن اهــتمامــه بــالــدرجــة الــناتــجة عــن 
االخـتبارات الـنظريـة مـما يـؤدي إلـى تـطويـر السـلوك اإلبـداعـي لـديـه ، ويـوجـه املـدرسـني إلـى االهـتمام بـتنمية 

مهارات الطلبة وقدراتهم من خالل تصميم األنشطة التعلمية واالبتعاد عن تلقني واسترجاع املعلومات.
وضع أوزان للمهارات والقدرات ضمن املادة الواحدة يفيد في تحديد أهمية املهارات.2.

تقويم األنشطة العملية. 
فــرز الــطلبة بــشكل غــير مــباشــر حســب مــهاراتــهم وتــحفيزهــم لــلمشاركــة فــي الــنشاطــات املــرتــبطة بــكل مــهارة 1.

بشكل فعال.
تـركـيز اهـتمام الـطالـب عـلى تـنمية مـهاراتـه وقـدراتـه أكـثر مـن تـركـيزه عـلى االهـتمام بـمعدلـه الـتحصيلي، ألن 2.

الطالب الذي يملك املهارة ليس بالضرورة أن يحقق معدالً عالياً في االختبارات النظرية.

املرونة  
يـتميز نـظام الـتقويـم الـحالـي بـاملـرونـة ألن الشـرط األسـاسـي لـتقييم املـهارات والـقدرات بـكل مـادة هـو أن يـتم تـصميم ‐-

نـشاطـات مـناسـبة مـن أجـل الـتقييم وفـي حـال عـدم  تـوفـر مـثل هـذه الـنشاطـات فـيمكن أن يـعتمد تـقييم املـادة فـقط 
عــلى تــقييم املــعلومــات وعــند تــوفــر الــنشاطــات املــناســبة لــلمهارات والــقدرات يــمكن وضــع أمــثال مــناســبة لــكل مــهارة 

وفق ما تقدم.
تــنوع أســالــيب وطــرائــق الــتقويــم فــي الــنظام الــحالــي يــتماشــى مــع تــنوع أنــماط تــعلم ومــهارات الــطلبة مــما يــعطي ‐-

املـرونـة الـكافـية أيـضاً لـتقييم أكـثر شـمولـية ال يـركـز عـلى حـفظ املـعلومـات واسـترجـاعـها مـن خـالل االخـتبارات فـقط، 
بـــل يـــدفـــع الـــطلبة إلـــى إظـــهار ذواتـــهم ألن كـــل مـــا يـــقومـــون بـــه - - ســـيقيم، وهـــذا مـــا يمهـــد طـــريـــقهم نـــحو اإلبـــداع 

ويحفزهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ألنهم بحاجة لها من أجل نجاحهم وتعلمهم.
االسـتفادة مـن نـتائـج الـسنوات الـسابـقة ضـمن املـعدل الـعام لـكل عـام دراسـي مـن مـرحـلة الـدراسـة فـي املـركـز وهـذا ‐-

ما يدفع الطالب لالهتمام طيلة مرحلة دراسته فيه.

ثالثاً: أسس التقويم

املصداقية واملوثوقية 
مـصداقـية الـتقويـم هـي  املسـتوى الـذي يـحققه بـشكل فـعلي فـي قـياس مـا أعـد لـقياسـه  ولـتحقيق هـذه املـصداقـية؛ فـإن 
نـــظام الـــتقويـــم يـــعتمد عـــلى تـــقييم املـــهارات والـــقدرات عـــلى اخـــتالف أنـــواعـــها، إضـــافـــة الـــى املـــفاهـــيم  املكتســـبة. أمـــا 
مـصطلح املـوثـوقـية فيسـتخدم لـتعريـف مـوضـوعـية الـقياس الـناتـج عـن الـتقويـم، بـحيث يـتم الـحصول عـلى نـفس الـنتائـج 
فـي حـاالت مـختلفة،  وبـالـتالـي يـكون الـتقويـم مـوثـوقـا عـندمـا يـحصل الـطالـب عـلى نـفس الـنتائـج عـندمـا يـعيد الـتقويـم فـي 

مناسبات مختلفة، وكذلك الوصول إلى نفس النتائج إذا اختلف املقوِّم. 

تــــعد املــــصداقــــية واملــــوثــــوقــــية مــــن املــــواصــــفات األســــاســــية ألي نــــظام تــــقويــــم، مــــع مــــالحــــظة ان هــــناك أنــــواعــــاً مــــختلفة 
للمصداقية وكذلك أنواعاً مختلفة للموثوقية.
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معايير مصداقية وموثوقية النتائج:

تـــراكـــمية الـــتقويـــم: حـــيث يـــشكل املـــعدل الـــنهائـــي لـــلطالـــب حـــصيلة أداء الـــطالـــب خـــالل املـــرحـــلة الـــدراســـية •
الكاملة في املركز.

تــعدديــة املــهام واألدوات: تــعتبر مــهام الــتقويــم فــي املــركــز الــوطــني لــلمتميزيــن مــتعددة ومــتداخــلة مــن حــيث •
الـــنوعـــية واألدوات الـــتي تـــقوم بـــقياس هـــذه املـــهام،  وهـــذا الـــتداخـــل طـــبيعي ويـــبرز فـــي تـــقاطـــع املـــهارات 
الــالزمــة إلنــجاز كــل مــهمة يــكلف بــها الــطالــب وهــذا مــا يــدعــم دراســة مــوثــوقــية الــتقييم ومــصداقــيته دراســةً  

تحليليًة  لكل مهامه وأدواته ونتائجه ضمن  سياق أهدافه. 

اعتماد أساليب التقويم التي تضمن االبتعاد عن العامل الذاتي للمقوِّمني.•

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   
 يــــعد الــــتقويــــم عــــنصراً أســــاســــياً مــــن عــــملية الــــتعلم وأداةً  لتحــــديــــد مســــتوى األداء وتــــشخيص الــــصعوبــــات. •

وبـمعنى آخـر دمـج عـمليّة الـتقويـم فـي الـتعّلم والـتركـيز عـلى الـبعد الـتشخيصي الـعالجـي لـلوصـول إلـى تـكويـن 
أفــضل، ونــظراً ألن الــتقويــم الــبنائــي مــكون هــام مــن مــكونــات الــتقويــم فــإنــه يهــدف الــى تــعرف احــتياجــات تــعلم 
الـــطالـــب بهـــدف الـــعالج والـــتنمية لـــالســـتمرار بـــارتـــقاء أداء الـــطلبة وتحســـني مخـــرجـــات الـــتعلم وتـــالفـــي اإلخـــفاق 

املدرسي والنجاح غير الدال الذي يقتصر على تحصيل املعلومات.

يســـتمر الـــتقويـــم الـــبنائـــي طـــيلة الـــعام الـــدراســـي وتـــشكل درجـــاتـــه بـــالنســـبة  لـــلصف الـــثالـــث الـــثانـــوي  نســـبة 10% مـــن 
معدل الطالب النهائي .

يهـدف الـتقويـم الـنهائـي الـى تحـديـد مسـتوى تـحصيل الـطالـب بـشكل عـام عـند نـهايـة الـعام  الـدراسـي ، وعـلى •
الــرغــم مــن االخــتالف بــني الــتقويــم الــنهائــي والــتقويــم الــبنائــي إال أن نــفس أدوات الــتقويــم يــمكن أن تســتخدم 
لــتحقيق أهــداف كــل مــنهما ولــكن االخــتالف يــكمن فــي الــطريــقة الــتي تفســر وتــطبق فــيها مخــرجــات الــتقويــم. 
ومـن املـهم تـوضـيح أن كـال الـتقويـمني يـدعـمان بـعضهما الـبعض لـتحقيق الـتكامـل (أي كـالهـما يـشكل الـتقويـم 

النهائي ألداء الطالب)  اذ يعد نظام التقويم القائم في املركز الوطني للمتميزين تقويماً تراكمياً.

تـــتضح تـــكامـــلية الـــتقويـــم الـــبنائـــي والـــنهائـــية مـــن خـــالل حـــساب املـــعدل الـــنهائـــي لـــلطالـــب فـــي الـــصف •
الثالث الثانوي وفق النسب اآلتية:

%80 يعود لالختبار النهائي •

%20 لتقويم أداء الطالب خالل العام الدراسي.•

كـما تـتضح تـكامـلية الـتقويـم لـنشاط الـطالـب فـي صـفوف املـرحـلة الـثانـويـة الـثالثـة مـن خـالل حـساب املـعدل الـعام وفـق 
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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قوة املعرفة نتاج للطلبة املتميزين: 
 ضـمن الـتعريـف الجـديـد ملـصطلح "املـعرفـة" والـذي يـعكس االطـار الـذهـني املـتضمن مجـموعـة مـن املـفاهـيم والـتجارب 
والــخبرات واألفــكار الــتي يــمتلكها الــطالــب، مــن خــالل مــا يــتعلمه فــي املــدرســة أو الــجامــعة أو مــن خــالل مــا يــتعلمه فــي 

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.•

وبـما أن الـنظام الـتعليمي يـتجه إلـى بـناء املـعرفـة الـقابـلة لـالسـتثمار  والـتي تتجسـد فـي تـنمية مـهارات وقـدرات الـطالـب 
حـتى يـصبح لـها فـعل بـدالً مـن تـكويـن املـعرفـة الـوضـعية املجـردة ألنـها ال تـعطي قـوة الـفعل لـلمتعلم ، فـإن  نـظام الـتعليم 
فـــي املـــركـــز يـــمكن مـــن تـــكويـــن املـــفاهـــيم واملـــعارف الجـــديـــدة  ضـــمن إطـــار االرتـــباط بـــالـــواقـــع والـــحياة الـــعملية مـــن خـــالل 

أنشطة تعلمية و بحثية تعزز استثمار هذه املفاهيم و املعارف ضمن مجال تطبيقي مباشر. 

وبــما أن املــعرفــة مــرتــبطة بــالــشخص الــذي يــمتلكها وأن قــوة املــعرفــة ال تتجــلى إال مــن خــالل تــطبيقها واســتثمارهــا فــي 
الـحياة،  فـال بـد مـن دراسـة آلـيات تـكويـنها وتـبادلـها حـرصـاً عـلى تـأصـيلها واسـتمرار فـاعـليتها، لـذا فـقد تـم  الـبحث عـن  
تـقانـات وطـرائـق فـعالـة  لـتبادلـها، بـحيث يـتم الـتركـيز عـلى الـطرائـق الـتي تـتيح مـشاركـة الـفرد الـذي يـملك املـعرفـة بـالـعمل.  
وفـي هـذا الـسياق  يـبرز الـدور الـهام لـلعمل الـتعاونـي فـي عـملية الـتعلم و تـبادل املـعارف بـني األفـراد املـتعاونـني ضـمن 
فـــرق الـــعمل وكـــذلـــك األنشـــطة االثـــرائـــية والجـــلسات االســـتشاريـــة والـــتطبيقات الـــعملية الـــتي تجـــمع الـــطلبة مـــع الـــكادر 
الـــتدريـــسي والـــخبراء فـــي املـــركـــز مـــما يـــتيح املـــجال  لـــالنـــتقال مـــن الـــتعليم الـــى الـــتعلم وجـــعل الـــطالـــب مـــحور الـــعملية 

التعليمية واالبتعاد عن التلقني ليكون الطالب  مشاركاً فعاالً في إنتاج املعرفة.

تقويم أهداف التعليم
يستند نظام التعليم في املركز إلى األسس اآلتية:

املـتعلم مـحور الـعملية الـتعليمية: يـتعلم الـطلبة  بـشكل أفـضل إذا كـانـت املـهمة الـتعليمية تتحـدى قـدراتـهم ويـمكن 
تــحقيقها، ألن الــقدرات البشــريــة لــلتعلم كــبيرة جــداً وال يســتثمر مــنها إال الــقليل. لــذا تــم تــوظــيف االســتراتــيجيات الــتي 
تـعتمد عـلى دور املـتعلم وتـفعيل مـسؤولـيته اتـجاه الـتعلم ومـنها الـتعلم الـتعاونـي والـتعلم الـذاتـي والـتعلم الـتشاركـي وحـل 

املشكالت.

االرتـباط بـالـواقـع: وذلـك انـطالقـاً مـن املـبدأ االسـاسـي فـي تـحفيز الـطلبة بـاتـجاه الـتعلم واملـتمثل بـربـط الـتعلم بـالـحياة 
الــواقــعية،  حــيث يــتعلم الــطلبة بــشكل أفــضل حــني يــدركــون الــعالقــة الــوثــيقة الــتي تــربــط بــني مــا يــتعلمونــه وبــني حــياتــهم،  
وبـعبارة مبسـطة فـإن املـتعلمني سـيكونـون أكـثر رغـبة فـي الـتعلم عـندمـا يـتوفـر الـدافـع ، أي شـعورهـم بـأهـمية وارتـباط مـا 
يـتعلمونـه فـي حـياتـهم. وهـذا مـا يـؤكـد  طـرائـق الـتعليم املسـتخدمـة فـي تـصميم األنشـطة الـتعليمية االنـطالق مـن املـعارف 

املسبقة  لبناء التعلم الجديد وتوظيف املفاهيم الجديدة في حل مشكلة متعلقة بحياته الواقعية. 
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مــراعــاة أنــماط تــعلم الــطلبة:  إن اعـــتماد تـــنوع الـــطرائـــق واألســـالـــيب واألدوات الـــذي يهـــدف الـــى مـــراعـــاة اهـــتمام 
وقــــدرات الــــطلبة وانــــفعاالتــــهم ووجــــدانــــهم و إتــــاحــــة الــــفرصــــة لــــهم  لــــلتعبير عــــن ذواتــــهم  وقــــدراتــــهم،  يــــصب فــــي الــــرؤى 

الجديدة  لبناء املعرفة واالستثمار األمثل لها في التطور العلمي  والتنمية البشرية.

الـتعلم الـتفاعـلي: يـتم  الـتعلم فـي املـركـز  فـي سـياق تـفاعـلي ألن املـهمات الـتعليمية  تـكون أكـثر جـدوى إذا خـططت 
مـــــن خـــــالل تـــــحقيق  الـــــتفاعـــــل مـــــا بـــــني الـــــطالـــــب واملـــــحتوى كـــــاســـــتراتـــــيجية الـــــتعلم الـــــذاتـــــي ومـــــا بـــــني الـــــطلبة أنـــــفسهم  
كـاسـتراتـيجية الـتعلم الـتعاونـي مـن خـالل الـعمل ضـمن مجـموعـات عـمل صـغيرة ومـا بـني الـطالـب واملـدرس كـخبير ومـوجـه 
وميســر مــن خــالل  الــعمل الــتشاركــي والجــلسات االســتشاريــة  والــتغذيــة الــراجــعة  الــتي  تــمكن الــطالــب مــن اكــتشاف 

نقاط ضعفه ومقاربة معالجتها بشكل ذاتي وفق منهجية علمية.
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	أهــداف  	نـظام  	الــتعليم  	فـي  	املـركـز  	الـوطـني  	لـلمتميزيـن  

يهــــدف الــــتعليم فــــي املــــركــــز بــــشكل أســــاســــي إلــــى بــــناء نــــخبة عــــلمية قــــادرة عــــلى الــــكشف واالبــــتكار واإلبــــداع تــــنهض 
باملجتمع وتطوره ويحقق ذلك من خالل:

إعـــداد طـــلبة قـــادريـــن عـــلى الـــتفكير الـــعلمي والـــبحث واالكـــتشاف ويـــمتلكون مـــهارات الـــتعلم •
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.•

ومـــن خـــالل مـــقارنـــة أهـــداف نـــظام الـــتقويـــم مـــع أهـــداف نـــظام الـــتعليم نجـــد أن بـــناء نـــظام الـــتقويـــم يســـتند الـــى تـــقويـــم 
أهــــداف نــــظام الــــتعليم. وذلــــك بــــغية  تــــحقيق الــــتكامــــلية مــــا بــــني أهــــداف املــــناهــــج الــــتعليمية واالســــتراتــــيجيات الــــطرائــــق 

املعتمدة في التعليم ونظام التقويم املعتمد.

يـعكس نـظــــــام الـتقويــــــم أهـداف نـظـــــــام الـتعليـــــم املـتمثلة فـي الـهيكليــــــة اآلتـية الـتي تـمثل الـقدرات •
واملهارات  املستهدفة واستراتيجيات وطرائق  وأدوات تنميتها:

•�
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رابعاً :أساليب التقويم:
االخـتبارات الـدوريـة:  وهـي مجـموعـة مـن األسـئلة ذات اإلجـابـات الـقصيرة (إمـا أسـئلة ذات اسـتجابـات محـددة •

أو اخـتيار مـن مـتعدد أو أسـئلة تـتطلب عـدد قـليل مـن الـكلمات فـي االسـتجابـة) والـتي يـجب عـلى الـطالـب أن يـجيب 
عـــنها  ضـــمن  وضـــع مـــعزول ومـــسيطر عـــليه وفـــي وقـــت محـــدد، و يـــتم وضـــع الـــعالمـــة عـــلى هـــذا االخـــتبار مـــن قـــبل 

مدرسي املادة.

الـــــتقويـــــمات الـــــبنائـــــية – االخـــــتبارات الـــــدوريـــــة – اخـــــتبارات مـــــهارات الـــــعمل الـــــتعاونـــــي – اخـــــتبارات ✓
مهارات التعلم الذاتي.

األنشــطة الــتعليمية:  يســـتخدم هـــذا املـــصطلح لـــتغطية جـــميع املـــهام املـــختلفة والـــتي مـــن خـــاللـــها يـــمكن تـــقييم •
تـحصيل الـطالـب. ويـمكن أن تـتضمن أدوات الـتقويـم االخـتبارات و األنشـطة الـعملية و األنشـطة االثـرائـية والـنشاط 
الــشفهي وحــلقات الــبحث. يســتمر هــذا الــتقويــم طــيلة الــعام الــدراســي ويــصحح مــن مــدرســي املــادة وتــكون عــالمــته 

تراكمية.

مشــروعــات الــبحث الــعلمي: يـــقوم مـــن خـــاللـــها الـــطالـــب بـــبحث مســـتقل وفـــق مـــنهجية وأســـس الـــبحث الـــعلمي •
املعتمدة في املركز.

تقويم املهارات والقدرات:•

مهارات التفكير – مهارات العمل التعاوني – مهارات التعلم الذاتي.▪
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املهارات املتعلقة بكل مادة بناًء على أهداف املنهاج التعليمي لها.▪

القدرة على التفكير الناقد – التفكير الجدلي – التفكير االبداعي▪

يـركـز املـركـز فـي نـظام تـعليمه وفـي نـظام الـتقويـم الـذي يـعتمده عـلى تـنمية وتـقييم املـهارات والـقدرات بهـدف الـوصـول -
الـــــى طـــــالـــــب قـــــادر عـــــلى حـــــل املـــــشكالت واتـــــخاذ الـــــقرارات .إن تـــــعلم كـــــيف تـــــتعلم هـــــو األســـــلوب األكـــــثر انـــــسجامـــــاً 

واستجابًة ملستجدات العالم املعرفي من خالل الوصول إلى متعلمني مدى الحياة .

يــتضمن  تــقويــم مــهارات الــتفكير مــهام وأدوات تــقويــم مــتنوعــة، فــمهارات الــتفكير تــتطلب أن يــتاح لــلطالــب تــطبيق -
األنشـــطة واملـــهام الـــتي ال يـــمكن اجـــتيازهـــا بـــالـــرجـــوع الـــى املـــعلومـــات واملـــفاهـــيم ســـواء مـــن الـــذاكـــرة أو مـــن مـــصادر 
املــــعلومــــات بــــل تــــتطلب تــــفعيل الــــتفكير ضــــمن مــــجال تحــــليل املــــعطيات والــــتركــــيز والــــقياس وتحــــليل الخــــطأ و تــــنوع 
الحــلول، إذ أن واحــدة مــن أهــم الــغايــات لــنظام تــعليم املــركــز الــوطــني لــلمتميزيــن هــو إعــداد الــطالــب املــفكر الــناقــد 

املبدع.

االمباددئئ االمعتمدةة في طراائق تنمية مهاررااتت االتفكير للطلبة االمتميزين: 
 بناء ثقة الطالب بقدراته في التفكير من خالل طرائق التدريس املعتمدة .•

تـــمكني املـــدرس مـــن تـــعرف الـــعمليات الـــفكريـــة لـــلطالـــب ومـــالحـــظة نـــتاجـــها وتـــمكني الـــطلبة مـــن الـــقدرة عـــلى •
توظيف هذه املهارات الفكرية باتجاه األداء.

التركيز على آلية تفكير الطالب وليس على النتاج املحقق فقط.•

تـــمكني الـــطلبة مـــن اســـتخدام مـــهاراتـــهم، بـــشكل مـــتدرج، فـــي مـــشكالت حـــياتـــية أكـــثر تـــعقيداً انـــطالقـــاً مـــن •
التطبيقات داخل الغرفة الصفية وصوالً الى األنشطة التعليمية االثرائية والبحثية. 

إعداد بيئة محكمة للتفكير والتي تحفز استخدام مهارات التفكير الوظيفية والتصريح عنها ومناقشتها. •

الـتمييز بـني تـعليم الـتفكير ولـيس الـتعليم حـول الـتفكير، فـإن إلـقاء مـحاضـرة حـول نـظريـة مـهارات الـتفكير أو التحـدث •
بـلغة غـير مـفهومـة بـاسـتخدام املـصطلحات الـصعبة، لـن يـطور مـهارات الـتفكير عـند الـطالـب وتـعليم مـهارات الـتفكير 
ضـمن سـياق املـنهاج يـكون مـن خـالل تـناول مـفاهـيم املـنهاج مـن سـياق بـيئة اشـكالـية تـتطلب تـفعيل الـتفكير لتحـليل 

معطياتها وربطها وقياسها ومعالجتها بأكثر من أسلوب وصوالً الى حلها والتأكد من الحل.

اعـتماد تـنمية مـهارات الـتفكير أسـاسـاً لـتنمية مـهارات الـتعلم الـذاتـي وضـمان فـعالـية تـنميتها، ألن اسـتمرار الـسير •
فـي تـحفيز الـطالـب لـلنشاط يـتطلب تـلك املـهارات وفـقدانـها يـؤدي إلـى عـدم اسـتطاعـة الـطالـب الـتقاط اإلجـابـات الـتي 

سيبني عليها.

اعـتبار املـبادئ الـسابـقة مـبادئ دائـمة لـلمدرس  الـذي  يـقوم بـتكييفها وربـطها وتـطبيقها بـالـعديـد مـن الـطرق املـختلفة •
من تقنيات التعليم التي يتم ابتكارها أو اختيارها عند التخطيط للدرس.

آلية تقويم املهارات والقدرات:❖
مـهارات الـعمل الـتعاونـي: تـقيم مـهارات الـعمل الـتعاونـي مـن خـالل نـشاطـات الـغرفـة الـصفية املـصممة وفـق •

طـرائـق اسـتراتـيجية الـتعلم الـتعاونـي وذلـك  بـإجـراء اخـتبار فـي آخـر كـل جـلسة  درسـيه كـتقويـم بـنائـي بـحيث 
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تــضاف مجــموعــة مــن الــدرجــات لــكل طــالــب ال يــمكن الــحصول عــليها إال مــن خــالل الــتعاون وذلــك وفــق املــعايــير 
املحـددة لـصياغـة األنشـطة الـتعليمية فـي تـنفيذ الـدروس. تجـمع الـدرجـات الـتي تـخص مـهارة الـعمل الـتعاونـي 
بــشكل مســتقل خــالل الــحصص الــدراســية كــامــلة وتــشكل درجــة واحــدة فــي نــهايــة الــعام الــدراســي ولــضمان 
مـوثـوقـية تـقييم مـهارات الـعمل ضـمن فـردي، يـتم اعـتماد مـحصلة لـدرجـات الـطالـب فـي تـقييم هـذه املـهارات فـي 

جميع املواد.
يـــتضمن تـــقييم الـــقدرة عـــلى الـــعمل الـــتعاونـــي تـــتضمن تـــقييم مـــهارات الـــتواصـــل (الـــتعبير الـــجيد – االســـتماع الـــجيد) 
وتـقييم اكـتساب الـطالـب لـلقيم الـواجـب احـترامـها لـضمان نـجاح الـعمل ضـمن فـريـق (احـترام  وتـقبل الـرأي اآلخـر- دعـم 

الشريك)
مـهارات الـتعلم الـذاتـي: يـقيّم الـتعلم الـذاتـي مـن خـالل تـصميم مجـموعـة مـن الـنشاطـات الـتي يـقوم الـطالـب •

بـتنفيذهـا بـشكل فـردي وتهـدف الـى جـعل الـطالـب يـحقق تـعلم مـفاهـيم جـديـدة ضـمن آلـية تسـتدعـي اسـتخدام 
مجـموعـة مـن الـعمليات الـعقلية لـبناء املـفاهـيم الجـديـدة. بـعد تـنفيذ الـطالـب لهـذه الـنشاطـات يـتم إجـراء اخـتبار 
تـقيم مـن خـاللـه قـدرة الـطالـب عـلى تـوظـيف املـفاهـيم الجـديـدة فـي مـواقـف تـعليمية جـديـدة وتـعتبر درجـة الـتقييم 
تـقييماً لـقدرة الـطالـب عـلى الـتعلم الـذاتـي. يـتم جـمع الـدرجـات املـرتـبطة بهـذه االخـتبارات خـالل الـفصل كـامـالً،  
ولـضمان مـوثـوقـية  تـقييم مـهارات الـتعلم الـذاتـي يـتم اعـتماد مـحصلة لـدرجـات الـطالـب فـي تـقييم هـذه املـهارات 

في جميع املواد .

املــهارات الــتطبيقية: تـــقيم املـــهارات الـــتطبيقية مـــن خـــالل تـــقييم املـــهارات الـــخاصـــة بـــكل مـــادة ومـــن خـــالل •
األنشطة العملية (مثال :التجارب املخبرية) التي تعكس املهارات التطبيقية في املواد العلمية األساسية .

الـقدرات. (الـتفكير الـناقـد – الـتفكير الجـدلـي – الـتفكير االبـداعـي): تـقيم قـدرات الـطالـب الـعقلية مـن •
خـالل حـلقات الـبحث ومشـروعـات الـبحث الـعلمي بـاإلضـافـة الـى تـقييم املـبادرات الـعلمية الـتي يـقوم بـها الـطلبة 

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: 
أســــئلة االخــــتيار مــــن مــــتعدد، أســــئلة االســــتجابــــات املــــوســــعة ، أوراق الــــعمل ، حــــلقات الــــبحث ، املشــــروعــــات الــــبحثية 

النظرية، مسائل ابداعية .
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الفيزياء:

من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:

دقــة املــالحــظة - تحــليل الــظواهــر-  تــفسير نــتائــج – الــتوقــع -  اســتخدام األدوات الــفيزيــائــية - اجــراء بــحث تجــريــبي- 
النمذجة  القياس – تصميم تجربة – اجراء تجربة.

مهام التقويم:

نــــــشاط مــــــخبري - أســــــئلة االخــــــتيار مــــــن مــــــتعدد، أســــــئلة االســــــتجابــــــات املــــــوســــــعة ، أوراق الــــــعمل ، حــــــلقات الــــــبحث ، 
املشروعات البحثية التجريبية.

كتلة العلوم األساسية الثانية

علم األحياء :

من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:
 التشــريــح-  جــمع الــعينات – الــقياس – اجــراء تجــربــة – تــصميم تجــربــة – صــنع نــموذج – دقــة املــالحــظة – الــتعامــل 

مع الكائنات الحية – استخدام املواد الكيميائية.

مهام التقويم 

أنشــطة مــخبريــة – أنشــطة عــملية – اســئلة اســتجابــات مــوســعة – أوراق عــمل – حــلقات بــحث – املشــروعــات الــبحثية 
التجريبية.

الكيمياء

دقــة املــالحــظة -  دقــة اســتخدام الــحواس -  تــفسير نــتائــج الــتجارب الــكيميائــية – الــتوقــع -  اســتخدام األدوات واملــواد 
الكيميائية - اجراء بحث تجريبي-  القياس – تصميم تجربة – اجراء تجربة.

مهام التقويم:

نــــــشاط مــــــخبري ، أســــــئلة االخــــــتيار مــــــن مــــــتعدد، أســــــئلة االســــــتجابــــــات املــــــوســــــعة ، أوراق الــــــعمل ، حــــــلقات الــــــبحث ، 
	املشروعات البحثية التجريبية.  

كتلة اللغات:
مثال :اللغة العربية: من املتوقع أن يظهر الطالب قدرة على:
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تــلخيص نــص مــسموع ضــمن مــهام محــددة -  املــناظــرة – الــعرض – كــتابــة تــقريــر – كــتابــة مــقالــة عــلمية – تــلخيص 
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 (60) درجة. ‐-

يــــخصص (%40) مــــن األســــئلة لــــتقييّم املــــعلومــــات واملــــعارف املكتســــبة واملــــوجــــود ضــــمن املــــنهاج واألنشــــطة ‐-
واالخـتبارات الـبنائـية والـحوارات املـنفذة ضـمن الـغرفـة الـصفية خـالل سـير الـعملية الـتعلمية ويـمكن أيـضاً أن 

تتضمن معلومات خارجية. 

يـخصص (%60) مـن األسـئلة لـتقييم الـعمليات الـعقلية ومـهارات الـتفكير املكتسـبة ضـمن األنشـطة املـرتـبطة ‐-
بـــمشاريـــع الـــبحوث والـــتطبيقات الـــعملية وحـــلقات الـــبحث والـــتعلم الـــتعاونـــي والـــتعلم الـــذاتـــي أو املـــحاضـــرات 

اإلثرائية أو أي مصدر آخر وليست موجودة في املنهاج. 

مـالحـظة: تـعطى عـالمـة الـسؤال كـامـلة لـلطالـب عـند إجـابـته بـشكل صـحيح مـهما كـان املـصدر الـذي اعـتمده سـواء كـان 
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: ●

أســئلة اخــتيار مــن مــتعدد: يــجب أن يــراعــى فــيها تــقارب اإلجــابــات مــن بــعضها الــبعض وأن ال يــقل عــدد الــخيارات -
عـن أربـع خـيارات. كـما يـمكن اسـتخدام الـنماذج اآلتـية: (اخـتر اإلجـابـة الـصحيحة، اخـتر اإلجـابـة الـخاطـئة، اخـتر 

اإلجابة األصح،...). 
أسئلة (صح، خطأ). -
أسئلة الربط. -
أسئلة مقالية.-
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معايير صياغة األسئلة املتعلقة بمهارات التفكير. 

عند صياغة األسئلة تراعى املعايير اآلتية: ●
مهارات التفكير.✓
العمليات العقلية ومنها: ✓
املقارنة (Comparing): تحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف بني شيئني أو فكرتني أو طريقتني أو كائنني. 1.
االستدالل (Inference): ويتضمن (االستنباط، االستنتاج، االستقراء)2.

 .(Induction , Deduction , Abduction)
الــتصنيف(Categorization) : وفـــيها يـــصنف الـــطالـــب مجـــموعـــة مـــن األفـــكار أو الـــكائـــنات ويـــضعها ضـــمن 3.

فئات، ويمكن أن يذكر مواصفات كل فئة أو املقاييس املعتمدة في التصنيف.

مــالحــظة: يــمكن أن يــصنف الــطالــب الــكائــنات أو األفــكار بــأكــثر مــن طــريــقة مســتخدمــاً أكــثر    مــن مــعيار ويــسأل عــن 
مواصفات كل تصنيف واملعايير املستخدمة وما هو التصنيف األدق. 

االســتيفاء (Extrapolation): أن يــــسأل الــــطالــــب عــــن مــــعلومــــات أو طــــرائــــق أو أســــالــــيب جــــديــــدة مــــن خــــالل 4.
معرفته السابقة بمعلومات أو طرائق أو أساليب مشابهة بنفس املجال. 

الــتفكير الــقياســي (Analogical reasoning): أن يـــسأل الـــطالـــب عـــن الـــتشابـــه بـــني فـــكرتـــني أو كـــائـــنني 5.
مختلفني جوهرياً من خالل معرفته بمواصفات الفكرة أو الكائن األول.

مــثال: مــن خــالل مــعرفــتك بــمواصــفات الــذاكــرة قــصيرة األمــد عــن اإلنــسان، أوجــد مــواصــفات ذاكــرة الــحفظ الــعشوائــي 
 .(RAM) في الحاسب

تحــليل الخــطأ(Error analysis): وضــع مــسائــل تحــمل الخــطأ، ويــمكن أن يــكون الخــطأ فــي الحــل أو فــي 6.
التفكير أو في اإلجابة أو في السؤال وعلى الطالب تحديد الخطأ. 

محتويات حلقة البحث

نظرة عامة:1)

مـلخص بـسيط حـول هـدف ومـشكلة الـبحث ال يـتجاوز 120 كـلمة يـبني فـيه الـباحـث مـشكلة الـبحث ومـا قـام بـه ملـعالـجة 

هذه املشكلة دون ذكر النتائج.

املقدمة:2)

تـقديـم حـول هـدف وفـكرة الـبحث أو املـشكلة املـعالـجة بـشكل أكـثر تـفصيالً، بـحيث يسـتطيع الـقارئ مـعرفـة سـبب الـبحث 

وأهميته وما املشكلة التي يعالجها.

املراجعة النظرية:3)

دراســـة تحـــليلية لـــألبـــحاث واملـــصادر الـــسابـــقة املـــتعلقة بـــاملـــشكلة أو الـــفكرة املـــطروحـــة بـــحيث يحـــدد فـــي كـــل دراســـة مـــا 

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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استنتاج أهمية مشكلة أو فكرة البحث باملقارنة مع سلبيات وثغرات الدراسات السابقة.

مالحظة: هنا يُظهر الباحث أهمية البحث مع األدلة.

الطريقة:4)

وهـي كـيفية مـعالـجة مـشكلة الـبحث مـن خـالل وضـع فـرضـية للحـل والـتحقق مـن صـحة هـذه الـفرضـية ويـمكن أن يـكون 

ذلك من خالل ما يأتي:

إجراء تجربة ما.

تقييم من خالل محاكمات منطقية للوصول إلى النتائج.

جمع بيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج.

النتائج:5)

يعرض الباحث النتائج التي توصل إليها من خالل الطريقة املستخدمة في الدراسة.

مـالحـظة: يـمكن أن ال تـمكن الـطريـقة املسـتخدمـة الـباحـث مـن الـوصـول إلـى حـل لـلمشكلة املـطروحـة وهـذا ال يـعني أن 

الـبحث فـاشـل، ألن الـبحث مـن هـذا الـنوع يسـتخدم الحـقاً إمـا مـن قـبل الـباحـث أو مـن قـبل  بـاحـثني آخـريـن بهـدف عـدم 

تكرار الطريقة املستخدمة في البحث ألنها ال توصل إلى النتائج املطلوبة.

الخاتمة:6)

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:

وجود مشكلة تحتاج إلى حل. 1)
جمع بيانات أولية حول املشكلة وتحديد عناصرها.2)

وضـــــع اإلطـــــار الـــــنظري املـــــبني عـــــلى الـــــدراســـــات والـــــبحوث الـــــسابـــــقة املـــــرتـــــبطة بـــــعناصـــــر 3)
املشكلة .

صياغة فرضيات البحث. 4)

جمع بيانات موسع. 5)

تحليل النتائج إحصائيا .6)

نتائج البحث.7)

آلية إجراء بحث أساسي قائم على تحليل املحتوى:
تحديد موضوع  بحث جديد1)
دراسة أحدث املقاالت املرتبطة بموضوع البحث وتحليلها ومقارنتها.2)

بناء على التحليل واملقارنة يتم طرح موضوع البحث بصيغته الجديدة.3)

التحقق من النتائج من خالل تطبيقها على أرض الواقع.4)

تقييم ما تم التوصل إليه بعد التطبيق والتأكد من فعالية املبادرات الجديدة.5)
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خامساً: البنية التقويمية:
يــخصص لــكل مــادة عــلمية درجــة أســاس فــي الــتقويــم مــقدارهــا 100 درجــة وتــوزع النســبة:%40 الكــتساب املــعارف 

الجديدة و60% للمهارات والقدرات.

كتل املواد:
تقسم املواد الدراسية الى خمس كتل أساسية وهي:

توضع أمثال لكل مادة تتناسب مع عدد الحصص أسبوعياً وفق الخطة الدرسية املعتمدة.•
توضع أمثال لكل كتلة تكون مساوية ملجموع أمثال املواد الداخلة في الكتلة.•

الوزناملوادالكتلة

كتلة الرياضيات 

واملواد األساسية األولى

9الرياضيات

8الفيزياء

2املعلوماتية

5علم األحياءكتلة العلوم األساسية الثانية

4الكيمياء

4اللغة العربيةكتلة اللغات

4اللغة االنكليزية

4اللغة الفرنسية

2التربية الدينيةكتلة العلوم االنسانية

1التربية الوطنية

1حلقات البحثكتلة األبحاث

1املبادرات العلمية واملسائل االبداعية

3املشروعات البحثية
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الخطة الدرسية للثالث الثانوي:

تـــعطى املـــواد (الـــفنية – الـــتربـــية الـــريـــاضـــية – الـــتربـــية املـــوســـيقية ) عـــلى اشـــكال أنشـــطة خـــارج الخـــطة الـــدرســـية فـــي 
الـصف الـثالـث الـثانـوي، حسـب رغـبات الـطلبة بـشكل طـوعـي لـتنمية مـواهـبهم وتحـدد مـواعـيد هـذه األنشـطة وفـق بـرنـامـج 

اسبوعي خارج الخطة الدرسية.

العمليالنظرياملواد الدراسية

2التربية الدينية

4اللغة العربية

4اللغة االنكليزية

4اللغة الفرنسية

9الرياضيات

62الفيزياء

2 (نظري وعملي)املعلوماتية

22الكيمياء

32علم األحياء

1التربية الوطنية

376املجموع

املبادرات العلمية واملسائل االبداعية.أنشطة البحث العلمي:

حلقة بحث في الفصل األول.

مشروع بحث علمي واحد يختاره الطالب خالل العام الدراسي.

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



�١٦

سير التقويم:

يــــتم تــــقييم املــــهارات الــــتطبيقية مــــن خــــالل الــــنشاط املــــخبري حــــيث يــــتم تحــــديــــد ثــــالث تــــجارب مــــن خــــالل لــــجنة    •
مختصة ويقوم الطالب باختيار تجربة وتطبيقها وتقيّم من قبل اللجنة وفق معايير التجربة.

تكون الدرجة األساس لكل مادة من مواد الخطة الدرسية (100) درجة. •
يحسب معدل كل كتلة وذلك من خالل حساب املتوسط املوزون ملواد الكتلة وفق العالقة التالية:•

� تـمثل األمـثال املـقابـلة لـكل مـادة فـي الـكتلة، فـتكون  � تـمثل درجـة كـل مـادة فـي الـكتلة وكـانـت           إذا كـانـت 
درجة الطالب في الكتلة D وتحسب على الشكل التالي:

�
مثال: 

طــالــب حــصل عــلى درجــة 60 مــن 100 بــالــريــاضــيات و40 مــن 100 بــالــفيزيــاء و60 مــن 100 فــي مــادة املــعلومــاتــية 
فتكون درجة كل مادة حسب أمثالها ضمن الكتلة كاآلتي: 

درجة الرياضيات حسب أمثال املادة ضمن الكتلة: 60×9= 540
درجة الفيزياء حسب أمثال املادة ضمن الكتلة: 40×8 = 320
درجة املعلوماتية حسب أمثال املادة ضمن الكتلة 60×2=120

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)

التوصيفاالختبارات 

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

تتم في الغرفة الصفية في نهاية كل درس وفق اآللية واملعايير التي تحكم أنشطة التعلم اختبارات مهارات العمل التعاوني

التعاوني.

يتضمن قياس املعارف املكتسبة ومهارات التفكير  إضافة الى االختبار العملي الذي االختبار الدوري األول 

يقيس القدرات العملية التطبيقية في املواد العلمية األساسية.

يتضمن قياس قدرة الطالب على التعلم الذاتي ويتم بشكل شهري.اختبارات مهارات التعلم الذاتي 

يتضمن قياس املعارف املكتسبة خالل الفصل األول  وقياس مهارات التفكير.االختبار الفصلي 

يتضمن قياس املعارف املكتسبة ومهارات التفكير  إضافة الى االختبار العملي الذي االختبار الدوري الثاني

يقيس القدرات العملية التطبيقية في املواد العلمية األساسية.

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