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  التعريفات اإلجرائية

: التقويم ال
ً
  أوال

 : تكوين 

المهارات والكفايات لدى  تكوينيعمليات   الدراس  لتعديل وبناء وتطوير  المتعلمير  وفق معايير ة خالل الفصل 
 كمية ونوعية يقاس من خاللها التعلم. 

: التقويم ال
ً
 : ختام  ثانيا

؛ وتهدف إىل إصدار أحكام عن مستويات الطالب، ومدى تحقيق     نهاية الفصل الدراس 
عمليات تقويم تتم ف 

 : باستخدام أنواع االختبارات التالية، األهداف التعليمية، وقياس تقدم التعلم

 أ/ االختبارات التحريرية: 

الكتاب     يةأداة تقويم أو جزء منه لقياس ،  تعتمد عىل األسلوب  التعليم   الموقف    
 ف 
ً
المتعلم كتابيا يجيب عنها 

، ويراىع
ً
فيها اإلعداد المسبق وفق أسس بناء وتصميم الفقرة )األسئلة(االختبارية، بهدف قياس   نواتج التعلم مرحليا

المتحققة من عمليات التفاعل بير  الطالب وعنارص العملية التعليمية التعلمية )المعلم، البيئة نواتج التعلم الجزئية  
التعلم المقرر، مصادر  التعلمية،  بنا. التعليمية    

ف  ويعتمد  إلخ(  التفكير  ئ..  مستويات    
ف  األسئلة  بأنواع  العناية  ها عىل 

ات والمعارف   مجاالت العلم    المختلفة وقياس قدرة المتعلمير  عىل تطبيق الخي 
  الحياة اليومية أو ف 

والمهارات سواء ف 
: ، والمعرفة والتقنية   عىل الفاحص مراعاة التاىل 

 وعند تصميم ورقة االختبارات النظرية التحريرية ينبغ 

  الربط بير  أهداف المقررات وأهداف التعليم عند تصميم االختبارات الكتابية.  .1

 ائًيا تحت االختبارات الكتابية. أهمية إدراج ما يمكن قياسه عمليا وأد .2

  تعلو مستوى التذكر.  .3
  المستويات النر

كير  عىل الفقرات االختبارية ف 
 الير

 االهتمام بمستويات التفكير العليا.  .4

  جوانب التعليم المختلفة.  .5
وط ومعايير وأدوات االختبارات ف   تطبيق أسس وشر

 ب/ االختبارات الشفهية: 

  يصعب قياسها 
قياس نواتج التعلم المؤثرة    ويمكن من خاللها   االختبارات الكتابية النظرية،  سطةبوا  االختبارات النر

  شخصية المتعلم والكشف عن ميوله واتجاهاته  
     وقدرتهف 

   ومعرفة  ،  اآلخرينعىل التأثير ف 
مهارات التنظيم والتتابع ف 

  لمجموعة من  
تنفيذ األعمال واألنشطة، كما تطبق أداة االختبارات الشفهية لقياس قدرة المتعلم عىل التعبير اللفظ 

  ،
ً
  المستوى يجيب عنها المتعلم شفهيا

  بطاقات متماثلة ف 
 والمنظمة ف 

ً
  األسئلة عىل أن تكون  األسئلة المعدة مسبقا

. لتشمل مستو  متنوعة  يات متعددة من التفكير

: ج/   
 التقويم الذابر

  تحديد مستويات ومحكات بغرض تطبيقها عىل أعمالهم، وإصدار أحكام تتعلق بمدى تحقيقهم            
اك الطالب ف  إشر

  أداة أو وسيلة لالنعكاس، والتعلم، والمراقبة
    ،لهذه المحكات والمستويات، وبذلك يعد التقويم الذابر

والضبط الذابر
  التقويم إىل ما يمكن أن يسم بالتقويم النشط. 

 لألداء، والتحرر من السلطة المنفردة للمعلم ف 

 االختبارات األدائية: د/ 

تطبق أداة االختبارات األدائية لقياس قدرة المتعلم عىل تنفيذ عمل معير  سواء تجربة، أو تنفيذ نشاط يعتمد عىل  
وهذا النوع من االختبارات يحتاج إىل بطاقة مالحظة األداء المعدة مسبقا، وتتنوع االختبارات   الحركة األدائية للمتعلم،

 .  
   األدائية بتنوع المحتوى المعرف 
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ا ثا
ً
 التقويم: أدوات : لث

  شخصية المتعلم بصورة  
  إحداث التغير اإليجاب   ف 

بويير  ف 
ة  تكويني يتم تطبيق أدوات التقويم المتعارف عليها لدى الير

ة التعلم ،حنر نهاية الفصل الدراس     متابعة وتقويم المتعلمير  أثناء فير
: ، وقد اعتمدت بعض هذه األدوات ف   وه 

 . المهام األدائية: 1

(   نشاط تعليم   تقويم يطلب من المتعلم القيام به إلثبات معرفته وفهمه وكفاءته و   )شفوي أو تحريري أو عمىل 
تعلمه أتقن  الموقف ،  ما    

ف  تطرح    
النر األسئلة  عن  لإلجابة  دراستها  تمت    

النر والمبادئ  والقوانير   القواعد  وتطبيق 
 منها: ياس تحصيل الطالب، و حسب طبيعة المادة وما يناسبها لق وتتنوع المهام األدائية، التعليم  

 الواجبات: أ ــ 

لي    ،تكليفات عن موضوعات المقرر الدراس     المي  
الفروق وتراىع     ،كلف المتعلم بدراستها أو حل تمارين عليها ف 

  ،   نهاية كل فصل أو وحدة أو موضوعتكون  الفردية للمتعلمير 
 بأول  ها متابعة تنفيذ يتم  و   ،ف 

ً
ويصححها المعلم بدقة    ،أوال

  تمكن المعلم من تقديم تغذية راجعة وواضحة 
  . مع تدوين الملحوظات والتعليقات المناسبة النر

 المطويات: . ب 

  واالحتفاظ بالمعلومة لدى الطالب 
  التعلم الذابر

ويتم إعدادها عىل شكل بطاقات ورقية   ،نشاط منظم يساهم ف 
ونيةأو   وتتكون من ورقة واحدة تكتب فيها   ،يلخص فيها الطالب موضوع الدرس بشكل كامل داخل هذه المطوية  إلكير

 ىل عدة أجزاء )مقدمة ــ عرض ــ خاتمة( ويراىع  إوتقسم فيها المعلومات    ،المعلومات عىل وجه  الورقة عىل شكل أعمدة
 رسوم وصور. و أفيها الطالب دقة المعلومات وتسلسها وعرضها عىل هيئة عبارات 

 أنشطة االستقصاء: . ج

اتيجية تتضمن مجموعة من األنشطة يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية ويمارس فيها    إسير
  مواجهة 

فيخطط ويبحث ويعمل بنفسه عىل    ،حدى المشكالتإالبحث العلم  وفق خطوات منهجية حيث يوضع ف 
التفكير  ومهارات    

الذابر التعلم  لديه  ينم   بما  للمشكلة  إىل حل  للوصول  واختبارها  الفرضيات  توليد  حلها عن طريق 
 والعمل المستقل. 

 أنشطة االستكشاف: . د 

 
ً
  تساعده عىل إعادة تنظيم ومعالج  ا عملية تفكير منظمة يمارس فيها الطالب عدد

ة المعلومات من األنشطة النر
اته السابقة.   المخزونة لديه وتفكيكها بشكل يمكنه من الوصول بنفسه إىل معلومات جديدة من خالل استخدام خي 

 التقديمية:  العروضه. 

ات وذلك باستخدام تطبيقات   ،وسيلة من وسائل التعلم يمكن من خاللها تقويم ما أتقنه الطالب من مهارات وخي 
. الحاسب اآل   الموقف التعليم 

  تعرض لها ف 
 ىل  لعرض األفكار والمعلومات والبيانات النر

 الخرائط المعرفية: . و 

حيث تبدأ الخريطة بعرض الفكرة أو الموضوع   ،يتم عرضها من الداخل إىل الخارج  ،تصور عقىل  لموضوع أو فكرة
  الوسط ويتفرع إىل أفكار ومعلومات فرعية توظف فيها الصور واألشكال واأللوان إلظهار الروابط بينها   الرئيس
يتم  و   ،ف 

   ية. ربط المعلومات أو األفكار الفرعية باستخدام الخطوط والرموز واألشكال والصور إلعادة تنظيم المعرفة بطريقة إبداع
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 الخرائط المفاهيمية: . ز 

 الرئيس الموضوع    و أو الفكرة  أرسم عىل شكل مخطط انسياب   من أعىل إىل أسفل إلظهار العالقات بير  المفهوم  
    ؛وفروعه بطريقة منظمة

ومن العنارص المستخدمة إلنجازها الدوائر   ،بهدف تثبيت المفاهيم ودعم عملية التعلم الذابر
 والنصوص.  ،واألسهم ،والخطوطوالمربعات، 

 : WebQuest_ الرحالت المعرفيةـ ح 

ي   دودجنموذج تعليم  
ب  للباحث بير ، وتشجع  يتغ  ىل إوتسغ    ،عود  بوي والتعليم  الير التقليدي للفعل  النهج  ير 

بوية  من خالل    الطالب عىل بناء تعلمه بنفسه   شبكة  المجموعة من األنشطة الير
نتقائمة عىل البحث والتقص  ف    ، اإلنير

اإل المصادر  عىل  جزئيا  أو  ونيةوتعتمد كليا  الطالب  ،لكير لدى  المختلفة  الذهنية  القدرات  تنمية  إىل  كالفهم    ؛وتهدف 
واإلبداىع   النقدي  التفكير  ومهارات  كيب  والير مه  ،والتحليل  بناء وتشكيل    

ف  تساهم    من خالل  كما 
الذابر التعلم  ارات 

وتنقسم الرحالت المعرفية   ،تفاعله مع الموقف التعليم  وتنمية العمل الجماىع  ومشاركة المعلومات أثناء عملية التعلم
: رحالت معرفية طويلة المدى ة المدى.  ،إىل  قسمير   و رحالت معرفية قصير

 . البحوث: ط

  الفصل الدراس  الواحد 
، ويقصد بها    ،تحدد ببحث واحد ف  سواء فردية أو جماعية حسب طبيعة المقرر الدراس 

  يقوم بها المتعلم حول موضوع مرتبط بالمقرر الدراس  
من خمس ، تمثل  كلمة    1000عدد كلماته حواىل     ،الدراسة النر

 فيها المهارات األ 
ً
ساسية إىل ثمان صفحات )من غير الصفحات الالزمة لغالف البحث ومراجعته وفهرسته( مستخدما

األدوات   وتطبيق  واألفكار  المعلومات  واستخالص  األدبيات  ومراجعة  الدراسة  مخطط  وضع  من  العلم   البحث    
ف 

ها وتكوين رأي والتوصل إىل النتائج النهائية المجردة من اآلراء الشخصية المعتمدة  واإلحصائيات وتحليل النتائج وتفسير
   عىل نتائج البحث والدراسة، ويمكن للمتعلم تو 

  يدرسها المتعلم ف 
  خدمة أكير من مقرر )المقررات النر

ظيف البحث ف 
 الفصل الدراس  ( عىل أن يتم تقويم البحث بناء عىل: 

 بنية البحث وتنظيمه )المقدمة والعرض والخاتمة والمراجع(.  -

 مضمون البحث.  -

 شمولية البحث وتغطيته للموضوع أو إجابته عن األسئلة المطروحة.  -

ال البحوث  الدراسيةوهذه  المقررات  إثراء    
المعلم تساهم ف  المتعلمير  بتكليف من  ة من إعداد  أو ترتبط   ،قصير

المدرسية العملية   ؛باألنشطة    
ف  الفاعلة  مشاركتهم  بهدف  المجتمع    

ف  والمشكالت  القضايا  بعض  تجاه  الوىع   لنشر 
 .  
 التعليمية وتنمية بعض مهارات التعلم الذابر

 ب العملية: . التقارير العلمية والتجار ي

  حدود 
(    300إىل  200ويقصد بالتقرير هنا النص المكتوب الذي يعده الطالب ف  كلمة )من صفحة إىل صفحتير 

  مسألة  
 ف 
ً
 قرأه، أو يعرض رأيا

ً
 زاره أو تجربة عملية قام بإجرائها أو يلخص موضوعا

ً
 شاهده، أو مكانا

ً
ليصف فيه شيئا

أو إجراء دراسة   المقرر نظرية  تتبعية  درسها،  ويمكن للطالب اإلشارة إىل   ،ونحو ذلك  لموضوع معير  يرتبط بمحتوى 
التقرير وفق أسس   بناء  العلم  ويتم  البحث    

ف  المتبع  بالتوثيق  ملزم  يكتب، ولكنه غير  فيما  إليها    رجع 
النر المصادر 

 وعنارص إعداد التقارير باختالف أنواعها ويتم تقويم التقرير بناًء عىل: 

  الطرح.  -
  وتسلسل األفكار ف 

ابط المنطقر  الير

 استخدام المصطلحات العلمية.  -

  التقرير -
 . القدرة عىل توظيف المفهومات العملية ف 

 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
 

 

5 
 

-  .  ارتباط التقرير بالمقرر الدراس 

 دقة األفكار والعبارات ووضوحها.  -

 ترابط العنارص وتسلسلها.  -
 . دعم التقرير بالصور والبيانات واإلحصائيات  -

 المشاريــــع ك ــ  

، وهو عمل يشتمل عىل أنواع متعددة     ( فردي أو جماىع    الفصل الدراس 
وع واحد ف  يطلب من المتعلم )مشر

م  الذي يقوم فيه المتعلم أو مجموعة من المتعلمير  بدراسة ظاهرة أو مشكلة ما أو  يمنظمة ومتكاملة من النشاط التعل
وعات    ،لمهارات والمعلومات المكتسبة وتنفيذها أداء مجموعة من األعمال واألنشطة القائمة عىل ا مثل تنظيم المشر

وعات التسويقية ....، بحيث تتضمن إجابة عن سؤال محدد  وعات اإلنتاجية أو المشر التوعوية أو اإلرشادية أو المشر
وتحليل  الدراسة  موضوع  الستقصاء  مناسبة  أدوات  ويستخدمون  األدبيات  ويراجعون  المعلومات  حولها    ويجمعون 
وع ونتائجه.    المشر

 النتائج والخروج بفكرة مبتكرة أو تصميم نموذج وتقويمه ثم كتابة تقرير شامل حول سير العمل ف 

       : وع بخطوات رئيسة عىل مرحلتير   ويمر المشر

وعات:    األوىل: خطوات تنفيذ المشر

 اختيار الموضوع.   .1

 وضع خطة العمل.  .2

 إعداد أدوات العمل.   .3

 النتائج. التنفيذ وتقويم  .4

 كتابة التقرير.  .5

ح النتائج.   اآلخرينالعرض أمام  .6  وشر
وع بناء عىل:   الثانية: تقويم المشر

، إثراؤه لعملية التعليم والتعلم.  .1 وع: تحديد المشكلة، إبراز األهمية، ارتباطه بالمقرر الدراس   موضوع المشر

وعات التنظيم اإلداري وتوزيــــع األعمال: بير  أعضاء فريق العمل وتطبيق مه .2   المشر
ارات العمل ضمن فريق ف 

 الجماعية. 

وع:  .3 المشر األدوات   تنفيذ  وتحديد  وع  للمشر نظرية  خلفية  ووجود  خطواتها،  وتحديد  التنفيذ  خطة  وجود 
  تم التوصل إليها. 

 والوسائل، ومناسبة النتائج النر

  العرض واإلجابة عن التسا .4
وع والدقة ف  وع: اإلعداد العام للمشر   قد تطرح، الدقة عرض ومناقشة المشر

ؤالت النر
  المناقشة والعرض عىل 

ح نتائجه.  اآلخرينوالوضوح ف   وشر

  متابعة البحوث والمشاريــــع والتقارير: 
  مراعاتها ف 

 أمور هامة ينبغ 

o  .وع  يخصص لكل معيار جزء من الدرجة الكلية للمشر

o  وعات أو البحوث   المقرر الدراس  الواحد.  أو يكلف الطالب خالل الفصل الدراس  بواحد من المشر
 التقارير ف 

o   
يجب التأكد من تنفيذ الطالب أو مجموعة الطالب المشاركير  للمهام المكلفير  بها، واعتمادهم عىل أنفسهم ف 

  مجموعات(. إنتاجها والتحقق من حدوث التعلم الفردي عند تنفيذ 
 المهام بصورة جماعية )التعلم ف 
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 ل ــ المهام المركبة: 

  مجاالت    ،عدد من المتطلبات المتسلسلة        
  بعضها بعضا ف 

  يقتص 
)قراءة تقارير، نصوص ومعلومات،  مختلفة  والنر

  عليها القرارات، ثم    ؛رياضيات، علوم، طب...( 
يحصل فيها الطالب عىل البيانات ويحللها ويستخلص منها النتائج ويبن 

، رسم، عرض...(   ، تمثيىل  الطالب ويوافق إبداعه بما يتناسب مع رغبة  يقوم بالتعبير عن النتائج بمخرج إبداىع  )كتاب  
 . وذكاءه

 م ــ التجارب العملية: 

ن سياق حل مسألة معينة أو تساؤل لدعم أو تكذيب فرضية أو بحث مجموعة أفعال أو عمليات رصد، تتم ضم
  حالة العلوم االجتماعية. 

 اجتماعية ف 
ً
 طبيعية وأحيانا

ً
 علم  يتعلق بظاهرة ما غالبا

 . ملف األعمال: 2

وإنجازاته ملف األعمال )اإلنجاز( هو تجميع منظم وهادف ألعمال المتعلم من غير الواجبات يبير  فيه جهوده  
  عملية التعلم ومبادراته التعليمية فيما يتعلق بالمقرر الدراس  وتطبق عليه المعايير التالية )يخصص لكل معيار جزء  

ف 
 من الدرجة الكلية للملف(: 

 شمولية جميع أعمال الطالب.  -
  الموعد الذي يحدده المعلم.  -

 تسليم الملف ف 
  لألعمال.  -

تيب والتسلسل الزمن   الير
ام ب -   المقرر أو ما يضعه المعلم. االلير 

وط وضوابط ملف األعمال وفق ما يحدد ف   شر

3 :  
 . المالحظة والمشاركة والتفاعل الصق 

  
  يمكن   ه  متابعة المتعلمير  عند قيامهم بالتفاعل الصق 

مع المواقف التعليمية التعلمية، وتتحدد بالجوانب النر
ة للمتعلمير    وفق المالحظة المنظمة المعتمدة عىل بطاقات مالحظة محددة  للمعلم قياسها عن طريق المالحظة المباشر

   
  تتطلب من المعلم مهارة عالية ف 

  متابعة المتعلمير  النر
، كما يمكن تطبيق المالحظة غير المنظمة ف 

ً
العنارص مسبقا

  تعديل سلوك وفعاليات الم،  تطبيق هذا النوع من المالحظة
تعلمير  وفق  وتساعد أداة التقويم بالمالحظة المعلمير  ف 

والتجريب واستخدام طرق    اآلخرينوكذلك قياس قدرة المتعلم عىل االبتكار وتفسير المفاهيم والتعاون مع    ،منهج منظم
  الحوار والمناقشة

ام داخل حجرة الصف والمشاركة ف  ويستطيع المعلم بناء بطاقات المالحظة   ،أخرى للحل وااللير 
بوية الالزمة إلحدا    منظومة متوازنة. وفق االحتياجات الير

بية للمتعلمير  ف 
 ث عمليات التعليم والير

ة المتكررة: 4  . االختبارات القصير

 ،   تعظ للطالب أثناء الموقف التعليم  التعلم 
ه  األسئلة التحريرية، الشفهية، العملية )األدائية( المقننة النر

  خط
ف  المتكررة  ة  القصير االختبارات  مواعيد  يضع  أن  المعلم  اإل ويجب عىل  اتيجيةته  ك   سير تير فال  المقرر،  لتدريس 

الموضوعات   أو  الفصول  أو  للوحدات  التدريس  بمنهجية تالزم عمليات  تنفذ  إنما  االختبارات عشوائًيا  تنفيذ  مواعيد 
ة مناسبة.   المقررة لدراسة المقرر الدراس  ومن ضوابط االختبارات إبالغ المتعلمير  بمواعيد االختبارات قبل التنفيذ بفير
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 لمرحلة االبتدائيةا

 الصف األول

 تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 نوع التقويم  المادة الدراسية نوع التقويم  المادة الدراسية م

   الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم 1
   الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم تكوين 

 تكوين 

   اللغة العربية 2
   العربيةاللغة  تكوين 

 تكوين 

   الرياضيات 3
   الرياضيات تكوين 

 تكوين 

   العلوم  4
   العلوم  تكوين 

 تكوين 

ية  5    اللغة اإلنجلير 
ية  تكوين     اللغة اإلنجلير 

 تكوين 

بية الفنية  6    الير
بية الفنية ا تكوين     لير

 تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 7    الير
بية البدنية والدفاع عن  تكوين     النفسالير

 تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  8
   المهارات الحياتية واألشية  تكوين 

 تكوين 

 

 

 

  
 الصف الثاب 

 تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 نوع التقويم  المادة الدراسية نوع التقويم  المادة الدراسية م

   الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم 1
   الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم تكوين 

 تكوين 

   اللغة العربية 2
   اللغة العربية تكوين 

 تكوين 

   الرياضيات 3
   الرياضيات تكوين 

 تكوين 

   العلوم  4
   العلوم  تكوين 

 تكوين 

ية  5    اللغة اإلنجلير 
ية  تكوين     اللغة اإلنجلير 

 تكوين 

بية الفنية  6    الير
بية الفنية  تكوين     الير

 تكوين 

بية  7    البدنية والدفاع عن النفسالير
بية البدنية والدفاع عن النفس تكوين     الير

 تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  8
   المهارات الحياتية واألشية  تكوين 

 تكوين 
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 المرحلة االبتدائية

 الصف الثالث

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 نوع االختبار 
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم 1

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 2

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 3

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  4

ية  5 ية  اللغة اإلنجلير     اللغة اإلنجلير 
 100 ✓ - ✓ تكوين 

بية الفنية  6 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 7 بية البدنية والدفاع عن النفس الير    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  المهارات الحياتية واألشية  8
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 
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 المرحلة االبتدائية

 تعليم عام - الصف الثالث
 

 م * الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 10 10 10 10 10 10 
 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*
 تشمل درجة الواجبات والمشاركة والتفاعل القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. **

 
 

 المادة الدراسية  م

 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 اختبار تحريري قصير 
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 
 واجبات 

 بحوث
وعات تقارير  مشر

أنشطة   تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  3

ية  4  100 - 25 25 25 0 25 اللغة اإلنجلير 
 

 

 اختبار تحريري قصير  مشاركة  ***مهام أدائية واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  5

 100 40 20 10 20 10 العلوم  6

 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

الخرائط المعرفية، الخرائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت   التجارب العملية، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية،المشاريــــع، المطويات،  ***
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
 واجبات 

 بحوث
وعات تقارير  مشر

 تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية 

بية الفنية  7  100 10 20 15 20 20 15 الير
 
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
وعات تقارير  واجبات   بدنية لياقة  بحوث مشر

مهارات حركية  
 و رياضية أ

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 8  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ القرآن الكريم  - الصف الثالث
 

* الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 20 20 10 10 10 10 10 10 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم* 
 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 اختبار تحريري قصير 
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 
 واجبات 

 بحوث
وعات تقارير  مشر

أنشطة   تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  3

ية  4  100 - 25 25 25 0 25 اللغة اإلنجلير 
 
 

 اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  5

 100 40 20 10 20 10 العلوم  6

 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “األعمال، الرحالت المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م

 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية 

بية الفنية  7  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات بحوث  مشر
 تقارير

 لياقة بدنية 
مهارات حركية  

 و رياضية أ
 تحريري  شفه  

8 
بية البدنية والدفاع عن  الير

 *النفس
10 - 20 20 40 5 5 100 

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 المرحلة االبتدائية

 رابع لصف الا

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 نوع االختبار 
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم 1

 100 ✓ - ✓ ختام   التجويد - 2

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 4

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 5

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  6

   المهارات الرقمية  المهارات الرقمية  7
 100 ✓ ✓ - تكوين 

ية اللغة  8 ية  اإلنجلير   100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

بية الفنية  9 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 10 بية البدنية والدفاع عن النفس الير    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  المهارات الحياتية واألشية  11
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 
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 المرحلة االبتدائية

 تعليم عام - رابعالصف ال
 

*الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 10 10 10 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **
 

 المادة الدراسية  م

اختبار   المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

أنشطة  و  تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  3

ية  4  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 

االستماع    10 100
 والمحادثة 

تحريري   30  

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  5
 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7

 األدائية والمشاركة والتفاعل. يتم التقويم الشفه  ضمن المهام  **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م
 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 تطبيقات عملية
تحريري  اختبار 

 قصير 
 المجموع 

وعات تقارير  بحوث واجبات   نشطة ومشاركة أ مشر

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 8
 
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية 

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تحريري  شفه   و رياضية أمهارات حركية  لياقة بدنية 

بية البدنية والدفاع عن النفس 10  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

 

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

قّوم  .2  بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب. ي 
ً
 أو صحيا

ً
 الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  الم  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني واد العلمية التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
 

 

13 
 

 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ القرآن الكريم - رابعالصف ال
 

*الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 16 24 8 12 10 10 10 5 5 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 الكريم والدراسات اإلسالمية. القرآن والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **

 مشاركة  تطبيقات واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار قصير 
 تحريري 

اختبار نهاية الفصل  
 تحريري 

 المجموع 

 100 40 10 10 30 10 التجويد 2
 

 

 
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

اختبار تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 3

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  4

 

5 
ية   20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 

40 
االستماع    10 100

 والمحادثة 
تحريري   30  

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  6
 

 
 

 
 

 

 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  7

 100 40 20 10 20 10 العلوم  8

 األدائية والمشاركة والتفاعل. يتم التقويم الشفه  ضمن المهام  **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م
 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 تطبيقات عملية
تحريري  اختبار 

 قصير 
 المجموع 

 واجبات 
وعات  بحوث مشر

 تقارير
 نشطة ومشاركة أ

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 10
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
وعات تقارير  واجبات   بحوث مشر

لياقة  
 بدنية

 تحريري  شفه   و رياضية أمهارات حركية 

بية البدنية والدفاع عن النفس 11  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 درجة. ( 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الط  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  الب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
 

 

14 
 

 المرحلة االبتدائية

 خامس الصف ال

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 نوع االختبار 
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   ةالدراسات اإلسالمي و  القرآن الكريم ةالدراسات اإلسالمي و  القرآن الكريم 1

 100 ✓ - ✓ ختام   التجويد - 2

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 4

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 5

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  6

   المهارات الرقمية  المهارات الرقمية  7
 100 ✓ ✓ - تكوين 

ية  8 ية  اللغة اإلنجلير   100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

بية الفنية  9 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن  10 بية البدنية والدفاع عن النفس النفسالير    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  المهارات الحياتية واألشية  11
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
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   المرحلة االبتدائية

 تعليم عام  - خامسالصف ال 
 

 م * الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 10 7 8 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.  والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار تحريري  

 قصير 
 المجموع  اختبار نهاية الفصل 

 واجبات 
وعات  بحوث مشر

 تقارير

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  3

ية  4  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 

100 
االستماع والمحادثة   10 تحريري   30   

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  5
 
 
 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م
 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 تطبيقات عملية
تحريري  اختبار 

 قصير 
 المجموع 

وعات تقارير  بحوث واجبات   نشطة ومشاركة أ مشر

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 8
 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 لياقة بدنية 
مهارات حركية  

 و رياضية أ
 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 10  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

قّوم  .2  بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب. ي 
ً
 أو صحيا

ً
 الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
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 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ القرآن الكريم  - خامسالصف ال 
 

ة*الدراسات اإلسالمي و  الكريم القرآن  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 16 24 8 12 10 10 10 5 5 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **
 

 مشاركة  تطبيقات واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار قصير 
 تحريري 

اختبار نهاية الفصل  
 تحريري 

 المجموع 

 100 40 10 10 30 10 التجويد 2
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار  
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 3

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  4

ية  5  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 100 

االستماع والمحادثة   10 تحريري   30   

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  6
 
 

 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  7

 100 40 20 10 20 10 العلوم  8

 األدائية والمشاركة والتفاعل. يتم التقويم الشفه  ضمن المهام  **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 
 

 

 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 
 

 
 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 تطبيقات عملية
تحريري  اختبار 

 قصير 
 المجموع 

وعات تقارير  بحوث واجبات   نشطة ومشاركة أ مشر

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 10
 

 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

لياقة  
 بدنية

و  أمهارات حركية 
 رياضية 

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 11  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

قّوم  .2  بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب. ي 
ً
 أو صحيا

ً
 الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  الم  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني واد العلمية التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 

 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
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 المرحلة االبتدائية

  سادسالصف ال

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 االختبار  نوع
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم 1

 100 ✓ - ✓ ختام   التجويد - 2

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 4

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 5

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  6

   المهارات الرقمية  المهارات الرقمية  7
 100 ✓ ✓ - تكوين 

ية  8 ية  اللغة اإلنجلير   100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

بية الفنية  9 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 10 بية البدنية والدفاع عن  الير    النفسالير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  المهارات الحياتية واألشية  11
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 
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 المرحلة االبتدائية

 تعليم عام  - سادسالصف ال
 

 م ة*الدراسات اإلسالمي و  الكريم القرآن

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 10 7 8 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **
 

 المادة الدراسية  م

اختبار   المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

 بحوث
وعات تقارير  مشر

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  3

ية  4  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 

االستماع    10 100
 والمحادثة 

تحريري   30  

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  5
 
 

 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م
 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع  تحريري قصير اختبار  تطبيقات عملية
وعات تقارير  بحوث واجبات   نشطة ومشاركة أ مشر

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 8
 
 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

لياقة  
 بدنية

و  أمهارات حركية 
 رياضية 

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 10  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير
بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

قّوم  .2  بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب. ي 
ً
 أو صحيا

ً
 الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  الم  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني واد العلمية التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ القرآن الكريم  - سادسالصف ال
 

*ةالدراسات اإلسالمي و  الكريم القرآن  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 16 24 8 12 10 10 10 5 5 

 . للتالوة والحفظ االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*
 الكريم والدراسات اإلسالمية. القرآن والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **

 مشاركة  تطبيقات واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار قصير 
 تحريري 

اختبار نهاية الفصل  
 تحريري 

 المجموع 

 100 40 10 10 30 10 التجويد 2
 
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار  
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 3

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  4

ية  5  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 100 

االستماع والمحادثة   10 تحريري   30   

 100 - 20 20 20 20 20 الحياتية واألشية المهارات  6
 
 
 
 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  7

 100 40 20 10 20 10 العلوم  8
 والمشاركة والتفاعل. يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  تحريري قصير اختبار  ات عمليةتطبيق
وعات تقارير  بحوث واجبات   نشطة ومشاركة أ مشر

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 9
 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  10  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 المادة الدراسية  م
المشاركة   دائيةاأل مهام ال

 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير
 المجموع 

وعات تقارير  واجبات   تحريري  شفه   و رياضية أ مهارات حركية   لياقة بدنية  بحوث مشر

بية  11  100 5 5 40 20 20 - 10 *البدنية والدفاع عن النفسالير
بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

قّوم الطالب ذو  .2  بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب. ي 
ً
 أو صحيا

ً
 العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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(  المستمر التعليم  ي
 )االبتدائ 

 تعليم مستمر  -الصف األول 

 الصف األول 

 نوع التقويم  المادة الدراسية م

   الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم 1
 تكوين 

   اللغة العربية 2
 تكوين 

   الرياضيات 3
 تكوين 

بية الفنية  4    الير
 تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 5    الير
 تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  6
 تكوين 

 

 

  
 تعليم مستمر -الصف الثاب 

 نوع االختبار  الصف األول
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   نوع التقويم  الدراسيةالمادة  م

 100 ✓ -  ✓ ختام   الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم 1

 100 ✓ -  ✓ ختام   اللغة العربية 2

 100 ✓ -  -  ختام   الدراسات االجتماعية  3

 100 ✓ -  -  ختام   الرياضيات  4

 100 ✓ -  -  ختام   العلوم 5

ية  6    اللغة اإلنجلير 
 100 ✓ -  ✓ تكوين 

بية الفنية  7    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس  8    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  9
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

 

 

 

 

 

 تعليم مستمر -الصف الثالث 
 نوع االختبار  الصف األول

 المجموع 
 تحريري  عمىل   شفه   نوع التقويم  المادة الدراسية م

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم 1

 100 ✓ - - ختام   االجتماعية الدراسات  2

 100 ✓ - ✓ ختام   اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات  4

 100 ✓ - - ختام   العلوم 5

ية  6  100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

   المهارات الرقمية  7
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية الفنية  8    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس  9    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  10
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 
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(  المستمر التعليم  ي
 )االبتدائ 

  الصف الثا 
 ب 

 

 م   *الدراسات اإلسالميةو  الكريم القرآن

  
 المجموع النهاب 

ة الفصل نهاية اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 10 10 10 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار  
تحريري  
 قصير 

اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 
 واجبات 

 بحوث
وعات  مشر
 تقارير

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  2

 100 40 20 10 15 10 5 * العربيةاللغة  3

ية  4  100 - 25 25 25 0 25 اللغة اإلنجلير 

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  5
 

 اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. *

ئط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  **المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخرا
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م

 والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية 

بية الفنية  8  100 10 20 15 20 20 15 الير
 
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 لياقة بدنية 
مهارات حركية  

 و رياضية أ
 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 9  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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(  المستمر التعليم  ي
 )االبتدائ 

 

 ثالث الصف ال
 

 م ة*الدراسات اإلسالمي و  الكريم القرآن

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 10 7 8 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة درجة الواجباتتشمل **

 المادة الدراسية  م

اختبار   المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

أنشطة  و  تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  2

 100 40 20 10 15 10 5 * اللغة العربية 3

ية  4  20 20 10 0 10 اللغة اإلنجلير 
40 

االستماع    10 100
 والمحادثة 

تحريري   30  

 100 - 20 20 20 20 20 الحياتية واألشية المهارات  5
 

 اختبار تحريري قصير  مشاركة  *مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7
 والتفاعل. يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة *

ئط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  **المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخرا
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 تطبيقات عملية
تحريري  اختبار 

 قصير 
 المجموع 

 واجبات 
وعات  بحوث مشر

 تقارير
 نشطة ومشاركة أ

 100 20 40 20 10 10 المهارات الرقمية 8
 
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية 

بية الفنية 9  100 10 20 15 20 20 15 * الير
 

بية الفنية:  *  الير

  الدور األول فإنه اليحتفظ1
  من )  . عند إخفاق الطالب ف 

ء من الدرجات، ويؤدي اختبار الدور الثاب   
، و )10( درجة اختبار تحريري، و )20( درجة، )100بشر . 70( درجات اختبار شفه   ( درجة للجانب العمىل 

2  
  . الجانب التطبيقر

 طوال الفصل الدراس  ويتم من خالله تقويم ما يحصل عليه الطالب من مهارات.  تكوين 
 
 

 الدراسية المادة  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

لياقة  
 بدنية

مهارات حركية  
 و رياضية أ

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 10  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية   والدفاع عن النفس: *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  عند  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطاتكويني التطبيقات العملية ف   . لب من مهاراتة طوال الفصل الدراس 
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 لمرحلة المتوسطة ا

 األول  الصف  

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 نوع االختبار 
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم الدراسات اإلسالمية و  القرآن الكريم 1

 100 ✓ - ✓ ختام   التجويد - 2

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 4

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 5

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  6

 100 ✓ ✓ - ختام   المهارات الرقمية  المهارات الرقمية  7

ية  8 ية  اللغة اإلنجلير   100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

بية الفنية  9 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 10 بية البدنية والدفاع عن النفس الير    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   واألشية المهارات الحياتية  المهارات الحياتية واألشية  11
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 
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 لمرحلة المتوسطة ا

 تعليم عام -األول الصف 
 

*الدراسات اإلسالمية و  الكريم القرآن  م 

المجموع  
  
 النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

بحوث ال
وعات** الو  مشر  

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 5 10 5 5 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

وعات درجة الواجباتتشمل **  والدراسات اإلسالمية. القرآن الكريم والتفاعل  والمشاركة والبحوث والمشر

 المادة الدراسية  م

اختبار   المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

أنشطة  و  تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  3

ية  4  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 

االستماع    10 100
تحريري   30 والمحادثة   

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  5
 
 

 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 المادة الدراسية  م
 اختبار نهاية الفصل  اختبار قصير  والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تحريري  عمىل   تحريري  تطبيقات عملية نشطة ومشاركة أ مشر

 100 15 25 10 10 10 20 10 المهارات الرقمية 9
 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
وعات تقارير  واجبات   بحوث مشر

لياقة  
 بدنية

مهارات حركية  
 و رياضية أ

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس 10  100 5 5 40 20 20 - 10 *الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عل .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  يه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 لمرحلة المتوسطة ا
 

 تحفيظ القرآن الكريم -األول الصف 

*الدراسات اإلسالمية و  الكريم القرآن  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 التجويدتطبيق  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 20 20 10 10 10 10 10 5 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 الكريم والدراسات اإلسالمية. القرآن والتفاعل  والمشاركةواجبات الدرجة تشمل **

 مشاركة  تطبيقات واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار قصير 
 تحريري 

اختبار نهاية الفصل  
 تحريري 

 المجموع 

 100 40 10 10 30 10 التجويد 2
 

 
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار  
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

  تطبيقات

 أنشطة صفية و 
 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 3

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  4

ية  5  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 

االستماع    10 100
تحريري   30 والمحادثة   

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  6
 

 
 

 
 

 
 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  7

 100 40 20 10 20 10 العلوم  8
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 المادة الدراسية  م
 اختبار نهاية الفصل  قصير   اختبار  المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تحريري  عمىل   تحريري  تطبيقات عملية نشطة ومشاركة أ مشر

 100 15 25 10 10 10 20 10 المهارات الرقمية 9
 
 
 

 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  10  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 

 المادة الدراسية  م
المشاركة   دائيةاأل مهام ال

 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير
 المجموع 

وعات تقارير  واجبات   تحريري  شفه   و رياضية أمهارات حركية  لياقة بدنية  بحوث مشر

بية البدنية والدفاع عن النفس  11  100 5 5 40 20 20 - 10 * الير
بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 المرحلة المتوسطة 

  الصف 
 الثاب 

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 نوع االختبار 
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالميةو القرآن الكريم   الدراسات اإلسالميةو   القرآن الكريم 1

 100 ✓ - ✓ ختام   التجويد - 2

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 4

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 5

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  6

 100 ✓ ✓ - ختام   المهارات الرقمية  المهارات الرقمية  7

ية اللغة  8 ية  اإلنجلير   100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

بية الفنية  9 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 10 بية البدنية والدفاع عن النفس الير    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  المهارات الحياتية واألشية  11
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 
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 لمرحلة المتوسطة ا

  الصف 
 تعليم عام -الثاب 

 

*الدراسات اإلسالمية و  الكريم القرآن  م 

المجموع  
  
 النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

البحوث 
وعات**   والمشر

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 5 10 5 5 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

وعات درجة الواجباتتشمل **  القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة والبحوث والمشر

 الدراسية المادة  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 اختبار تحريري قصير 
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 
 واجبات 

 بحوث
وعات  مشر
 تقارير

أنشطة  و  تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  3

ية اللغة  4  20 15 10 5 10 اإلنجلير 
40 100 

االستماع والمحادثة   10 تحريري   30   

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  5
 

 

 اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار نهاية  
 الفصل

 المجموع 

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  6

 100 40 20 10 20 10 العلوم  7
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 المادة الدراسية  م
 اختبار نهاية الفصل  اختبار قصير  والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تحريري  عمىل   تحريري  تطبيقات عملية نشطة ومشاركة أ مشر

 100 15 25 10 10 10 20 10 المهارات الرقمية 9
 

 
 

 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  9  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 

 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
وعات تقارير  واجبات   بدنية لياقة  بحوث مشر

و  أمهارات حركية 
 رياضية 

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس  10  100 5 5 40 20 20 - 10 * الير
بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عل .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  يه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 لمرحلة المتوسطة ا
 

  الصف 
 تحفيظ القرآن الكريم - الثاب 

*  الدراسات اإلسالميةو  القرآن الكريم  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجباتا
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 20 20 10 10 10 10 10 5 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة الواجباتدرجة **تشمل 

 مشاركة  تطبيقات واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار قصير 
 تحريري 

الفصل  اختبار نهاية 
 تحريري 

 المجموع 

 100 40 10 10 30 10 التجويد 2
 
 

 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار  
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تطبيقات
 أنشطة صفية و 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 3

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  4

ية  5  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 100 

االستماع والمحادثة   10 تحريري   30   

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  6
 

 
 

 
 

 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **مهام أدائية* واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  7

 100 40 20 10 20 10 العلوم  8
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 المادة الدراسية  م
 اختبار نهاية الفصل  اختبار قصير  والتفاعل المشاركة  المهام األدائية

 المجموع 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تحريري  عمىل   تحريري  تطبيقات عملية نشطة ومشاركة أ مشر

 100 15 25 10 10 10 20 10 المهارات الرقمية 9
 

 

 المادة الدراسية  م
 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر

بية الفنية  10  100 10 20 15 20 20 15 الير
 

 

 المادة الدراسية  م
المشاركة   دائيةاأل مهام ال

 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير
 المجموع 

وعات تقارير  واجبات   تحريري  شفه   و رياضية أمهارات حركية  بدنية لياقة  بحوث مشر

بية البدنية والدفاع عن النفس  11  100 5 5 40 20 20 - 10 * الير
بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 

 
 
 

 
 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
 

 

29 
 

 لمرحلة المتوسطة ا
 

 الثالثالصف 

 م
نوع   تحفيظ القرآن الكريم  تعليم عام

 التقويم

 نوع االختبار 
 المجموع 

 تحريري  عمىل   شفه   المادة الدراسية

 100 ✓ - ✓ ختام   الدراسات اإلسالميةو القرآن الكريم   الدراسات اإلسالميةو   القرآن الكريم 1

 100 ✓ - ✓ ختام   التجويد - 2

 100 ✓ - - ختام   اللغة العربية اللغة العربية 3

 100 ✓ - - ختام   الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 4

 100 ✓ - - ختام   الرياضيات الرياضيات 5

 100 ✓ - - ختام   العلوم  العلوم  6

 100 ✓ ✓ - ختام   المهارات الرقمية  المهارات الرقمية  7

ية اللغة  8 ية  اإلنجلير   100 ✓ - ✓ ختام   اللغة اإلنجلير 

بية الفنية  9 بية الفنية  الير    الير
 100 ✓ ✓ - تكوين 

بية البدنية والدفاع عن النفس 10 بية البدنية والدفاع عن النفس الير    الير
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

   التفكير الناقد التفكير الناقد 11
 100 ✓ - - تكوين 

   المهارات الحياتية واألشية  الحياتية واألشية المهارات  12
 100 ✓ ✓ ✓ تكوين 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
 

 

30 
 

 لمرحلة المتوسطة ا

 تعليم عام - الثالثالصف 
 

*الدراسات اإلسالمية و  الكريم القرآن  م 

المجموع  
  
 النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

البحوث 
وعات**   والمشر

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 تطبيق التجويد  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  تحريري  1

100 40 15 5 10 5 10 5 5 5 
 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

وعات درجة الواجباتتشمل **  القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة والبحوث والمشر

 

 المادة الدراسية  م

اختبار   المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

 تطبيقات
 أنشطة صفية و 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 2

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  3

ية  4  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 100 

االستماع والمحادثة   10 تحريري   30   

 100 0 20 20 30 20 10 التفكير الناقد  5

 100 - 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  6
 

 
 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **أدائية*مهام  واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  7

 100 40 20 10 20 10 العلوم  8
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. ** 

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 المادة الدراسية  م
 اختبار نهاية الفصل  قصير   اختبار  المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تحريري  عمىل   تحريري  تطبيقات عملية نشطة ومشاركة أ مشر

 100 15 25 10 10 10 20 10 المهارات الرقمية 9
 

 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع  اختبار تحريري قصير 
 واجبات 

 بحوث
وعات تقارير  مشر

 تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية 

بية الفنية  10  100 10 20 15 20 20 15 الير
 
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
وعات تقارير  واجبات   لياقة بدنية  بحوث مشر

و  أمهارات حركية 
 رياضية 

 تحريري  شفه  

بية البدنية والدفاع عن النفس  11  100 5 5 40 20 20 - 10 * الير

بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 ( درجة. 60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت  .2
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  عليه الئحة تقويم الطالب. ي 

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

 

  المواد العلمية  ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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 لمرحلة المتوسطة ا

 تحفيظ القرآن الكريم  -الثالث الصف 

*الدراسات اإلسالمية و  الكريم القرآن  م 

  
 المجموع النهاب 

ة نهاية الفصل اختبار  المشاركة   االختبارات القصير
 **والتفاعل

 **الواجبات
 الكريم مهارات القرآن

 التجويدتطبيق  التالوةصحة  الحفظ  شفه   تحريري  شفه   تحريري  1

100 20 20 10 10 10 10 10 5 5 

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية. والتفاعل  والمشاركة الواجباتدرجة **تشمل 

 مشاركة  تطبيقات واجبات  المادة الدراسية  م
اختبار قصير 
 تحريري 

اختبار نهاية الفصل  
 تحريري 

 المجموع 

 100 40 10 10 30 10 التجويد 2
 

 
 
 

 المادة الدراسية  م

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
اختبار  
تحريري  
 قصير 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل 
 واجبات 

وعات  بحوث مشر
 تقارير

أنشطة  و  تطبيقات
 صفية 

 مشاركة 

 100 40 20 10 15 10 5 ** اللغة العربية 3

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية  4

ية  5  20 15 10 5 10 اللغة اإلنجلير 
40 

االستماع    10 100
 والمحادثة 

تحريري   30  

 100 0 20 20 30 20 10 التفكير الناقد  6

 100 0 20 20 20 20 20 المهارات الحياتية واألشية  7
 
 

 

 

 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  اختبار تحريري قصير  مشاركة  **أدائية*مهام  واجبات  المادة الدراسية  م

 100 40 20 10 20 10 الرياضيات  8

 100 40 20 10 20 10 العلوم  9
 يتم التقويم الشفه  ضمن المهام األدائية والمشاركة والتفاعل. **

ائط المفاهيمية، مسائل مفتوحة، ملف األعمال، الرحالت  ***المشاريــــع، المطويات، التطبيقات، أنشطة االستقصاء، أنشطة االستكشاف، العروض التقديمية، التجارب العملية، الخرائط المعرفية، الخر 
 . ”ويب كويست “المعرفية 

 المادة الدراسية  م
 اختبار نهاية الفصل  قصير   اختبار  المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 المجموع 
وعات تقارير  بحوث واجبات   تحريري  عمىل   تحريري  تطبيقات عملية نشطة ومشاركة أ مشر

 100 15 25 10 10 10 20 10 المهارات الرقمية 9
 
 

 المادة الدراسية  م
اختبار تحريري   المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

 قصير 
 المجموع 

وعات تقارير  بحوث واجبات   تطبيقات عملية مشاركة  أنشطة صفية  مشر
بية الفنية  11  100 10 20 15 20 20 15 الير
 
 

 المادة الدراسية  م

 دائيةاأل مهام ال
المشاركة  
 والتفاعل

ة تطبيقات عملية  متكررة اختبارات قصير

 المجموع 
وعات تقارير  واجبات   بحوث مشر

لياقة  
 بدنية

 تحريري  شفه   و رياضية أمهارات حركية 

بية البدنية والدفاع عن النفس  12  100 5 5 40 20 20 - 10 *  الير
بية البدنية والدفاع عن النفس:   *الير

  فإنه يحتفظ بجميع درجاته  .1
  الدور األول ودخوله الدور الثاب 

  من )التطبيقات العملية)درجات  ماعدا عند إخفاق الطالب ف 
 . ( درجة60(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

قّوم .2  بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الطالب.  ي 
ً
 أو صحيا

ً
 الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا

3.  
ً
قّوم الطالب المنتظم تقويما ها. تكوينيي    نهاية كل )وحدة / كفاية( قبل أن ينتقل إىل غير

 وينه تقويم أدائه ف 
ً
 ا

 

  ال ➢
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهاراتتكويني مواد العلمية التطبيقات العملية ف   . ة طوال الفصل الدراس 
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ي وحتى الثالث المتوسطا
 لصفوف من الثالث االبتدائ 

 

  التعليم العام
 التقويم الختام   للطالب المنتسبير   ف 

 مهام أدائية  المادة الدراسية م
 نهاية الفصلاختبارات 

 المجموع 
 تحريري  * شفه  

 100 40 20 40 **الدراسات اإلسالميةو القرآن الكريم  1

 للتالوة والحفظ.  االختبارات الشفهية مخصصة للقرآن الكريم*
، عىل أن يتم تسليم وتنفيذ المتطلبات قبل    **   األسبوعير  األولير  بداية كل فصل دراس 

، وتجرى له خاللها جميع  يزود الطالب )المنتسب( بجميع المتطلبات والمهام ف  بداية االختبارات الختامية بأسبوعير 
 االختبارات الشفهية. 

 

  ا التقويم الختام  للطالب المنتسبير  
 لتعليم العام  ف 

 المجموع  اختبار نهاية الفصل  * المهام األدائية واد الدراسيةالم م

 100 60 40 اللغة العربية 2

 100 60 40 الدراسات االجتماعية  3

 100 * ** 60 40 المهارات الرقمية  4

 100 60 40 العلوم 5

 100 60 40 الرياضيات  6

ية   7  100 60 40 اللغة االنجلير 

 100 60 40 التفكير الناقد  8

 100 60 40 المهارات الحياتية واألشية  9
وع أو عدد من الواجبات و يطلب من الطالب تقديم بحث أ*  .مشر  

*** 40 / . نظري 20عمىل   
 

 المادة الدراسية م
 اختبارات معرفية  مهام أدائية 

 المجموع  ملية عتطبيقات 
وعات تقارير   تحريري  شفه   بحوث مشر

بية الفنية  10  100 20 40 20 20 الير

بية البدنية والدفاع عن النفس 11  100 20 40 20 20 الير
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 المرحلة الثانوية
 نظام المقررات  

: مقررات التقويم الختام  
ً
 أوال

 درجة  60األعمال الفصلية  التقويم
اختبار نهاية المستوى  

 درجة  40

 المجموع  الحضور 

 المقررات 

المالحظة 
 والمشاركة 

والتفاعل 
  
 الصق 

التقارير  
العلمية 
والتجارب  
 العملية

الواجبات  
والمهام  
 األدائية

ملف 
 األعمال 

ة  االختبارات القصير
 المتكررة

وعات  البحوث  المشر
  / العمىل  
 الشفه  

 التحريري
  / العمىل  
 الشفه  

 تحريري 

 100 5 30 10 5 15 5 5 10 5 10  العلوم الطبيعيةاد مو 

عيةمواد   العلوم الشر
 ماعدا القرآن الكريم

10 - 10 5 - 20 10 - - 40 5 100 

 100 5 40 - 10 20 - 5 10 - 10 الرياضيات 

 االجتماعيات  

)الدراسات االجتماعية،  
 جغرافيا تاريــــخ، 

10 5 10 5 - 20 5 - - 40 5 100 

 100 5 40 - - 5 20 - 5 10 5 10 ( 2، 1اإلدارية )العلوم 

 الحاسب اآلىل  

 (1  ،2 ،3) 
10 - 5 5 15 10 10          25 15 5 100 

ية    اللغة اإلنجلير 

(6،5،4،3،21 ) 
10 - 10 5 

10  
االستماع 
 والمحادثة

10  - 10 
10  

محادثة  
 واستماع

30  5 100 

البحث ومصادر  
 المعلومات 

10 - 5 5 10 10 15 - 20 20 5 100 

 علوم مسلكية  

دراسات نفسية  )
 ( واجتماعية

10 5 5 5 10 10 10 - - 40 5 100 

 

: مقررات التقويم ال
ً
  ثانيا

 تكوين 

تيل صحة القراءة المقرر    القراءة  تطبيق التجويد الير
 المجموع  الحضور  الحفظ  االنطالق ف 

 100 5 25 10 10 10 40 )عام( القرآن الكريم

 

تيل المقرر   المجموع  الحضور  الحفظ  تطبيق التجويد الير

 100 5 70 15 10 القرآن الكريم )تحفيظ القرآن الكريم(
 

 المقررات 
المالحظة 
والمشاركة 

  
 والتفاعل الصق 

وعات  المشر
والبحوث 
 والتقارير

الواجبات  
والمهام  
 األدائية

ملف 
 األعمال 

ة    االختبارات القصير
 اختبار نهاب 

 المجموع  الحضور 
  
   تحريري  تطبيقر

 تحريري  تطبيقر

 100 5 30 30 10 10 0 5 5 5 ( ٣، 2، 1قراءات )
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 المرحلة الثانوية
 نظام المقررات  

 

 المقررات 

المالحظة 
والمشاركة 

  
 والتفاعل الصق 

التقارير  
 الميدانية

الواجبات  
والمهام  
 األدائية

ملف 
 األعمال 

 االختبارات التحصيلية 
وعات  البحوث  المجموع  الحضور  المشر

 عمىل  شفه   تحريري 

 100 5 15 15 15 15 5 10 10 10 ( 2،  1المهارات الحياتية )

بية المهنية  100 5 15 15 10 20 5 10 10 10 الير

 100 5 25 15 - 20 5 10 10 10 المهارات اإلدارية

بية الصحية   100 5 35 10 10 20 0 10 0 10 والنسوية الير

 100 5 25 10 20 15 10 - 10 5 التدريب العمىل  

بية الفنية   100 5 25 10 20 10 10 5 5 10 الير

 

 المقرر 

 المهام األدائية
المشاركة  
 والتفاعل

ة  اختبارات قصير

 لياقة بدنية 
مهارات حركية  
 أو رياضية 

 المجموع  الحضور 
 واجبات 

وعات بحوث  مشر
 تقارير

 تحريري  شفه  

بية الصحية   100 5 40 20 5 5 10 10 5 البدنية و الير

 

 المقرر 

المشاركة  
والتفاعل 
  
 الصق 

الواجبات  
لية  المي  

وع   المشر
)إعداد ... 
 مناقشة( 

ة  االختبارات القصير

 المجموع  الحضور  اختبار نهاية الوحدة 
   األول

 الثاب 

 100 5 30 20 20 10 5 10 *      اللغة العربية

 
 

 : للغة العربيةا*

1.  
ً
ها. تكوينييقوم المعلم أداء الطالب تقويما   كل وحدة / كفاية قبل أن ينتقل إىل غير

  نهاية ف 
 وينه  تقويم أداء طالبه ف 

ً
 ا

  الكتاب، ويقسم مجموع   .2
  نهاية الفصل عىل عدد وحدات يمثل هذا التوزيــــع تقويم الوحدة الدراسية الواحدة / الكفاية ف 

  جميع الوحدات ف 
الدرجات المتحصل عليه ف 

  الفصل. 
 الكتاب للحصول عىل الدرجة النهائية للطالب ف 

  كتب   .3
 والكفايتان اإلمالئية واال   ٤،    ٣،  ٢،  ١)  اللغة العربية  تنفذ االختبارات ف 

ً
 وشفهيا

ً
: الكفايتان النحوية والقرائية كتابيا  وكفاية التواصل  ( عىل النحو التاىل 

ً
تصال الكتاب   كتابيا

  كتب اللغة العربية ) 
 ، وتنفذ ف 

ً
.  7 ، ٦،  ٥الشفه  شفهيا

ً
 ( كتابيا
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 المرحلة الثانوية
 نظام المقررات  

 

 للطالب المنتسب  التقويم الختام  
 النهائية الدرجة  اختبار نهاية المستوى  المهام األدائية*  المقررات  م

عية )عدا القرآن الكريم(  1  100 60 40 العلوم الشر

 100 60 40 ( 7،6،5اللغة العربية ) 2

 100 60 40 (، تاريــــخ، جغرافياةجتماعي الدراسات اال االجتماعيات ) 3

 100 60 40 دراسات نفسية واجتماعية( علوم مسلكية ) 4

ياء ) 5  100 60 40 (، علم البيئة، علم األرض( 3،2،1(، أحياء )4،3،2،1)(، كيمياء 4،3،2،1العلوم الطبيعية )فير 

 100 60 40 (6،5،4،3،2،1الرياضيات ) 6

 100 60 40 (، المهارات اإلدارية 2،1العلوم اإلدارية ) 7

 100 ** 60 40 (3،2،1الحاسب وتقنية المعلومات ) 8

ية ) 9  100 60 40 ( 6،5،4،3،2،1اللغة االنجلير 

 100 60 40 ومصادر المعلومات البحث  10

بية األشية ) 11  100 60 40 (2، 1المهارات الحياتية والير

بية المهنية 12  100 60 40 الير
وع أو عدد من الواجبات ...   *يطلب من الطالب تقديم بحث أو مشر

 **40  ، نظري.  20عمىل   
 

تيل صحة القراءة المقرر  م  المجموع  الحفظ  تطبيق التجويد الير

 100 30 15 10 45 القرآن الكريم  13
 

 

 المادة الدراسية  م
 مهام أدائية 

 المشاركة والتفاعل 
 اختبارات معرفية 

 المجموع  مليةعتطبيقات 
وعات تقارير  واجبات   تحريري  شفه   بحوث مشر

بية الصحية والبدنية  14  100 20 40 20 - 20 - الير
 

  األسبوعير  األولير  بداية كل فصل دراس  عىل أن يتم استالم المتطلبات قبل بداية االختبارات النهائية يزود الطالب  -
، وتجرى له خاللها جميع االختبارات. بجميع المتطلبات واإلثراءات ف   بأسبوعير 

  حالة اإلخفاق  -
 درجة(.  60) يؤدي االختبار منو  درجات االختبارات المعرفية ماعدا ، يحتفظ الطالب بجميع درجاته وحمل المادةف 

 بما يتناسب مع قدراته، وفق ما نصت عليه الئحة تقويم الط  -
ً
 أو صحيا

ً
قّوم الطالب ذو العذر الطن   الدائم )المقبول( أو المعاق حركيا  الب. ي 

 

 المجموع  شفه    تحريري  المقرر  م

15 
 60 40 ( 4، 3، 2، 1) اللغة العربية

100 
 0 100 ( 7،  6،  5 ) اللغة العربية

 

وعات  المقرر  م     المشر
 المجموع  االختبار التحريري النهاب 

16 
بية الصحية والنسوية   الير

 )بنات( 
40 60 100 

 

وعات  المقرر  م  المشر
  
 االختبار النهاب 

 المجموع 
 عمىل   تحريري 

بية الفنية  17  100 30 20 50 الير
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 المرحلة الثانوية
 نظام المسارات  

 

كة   السنة األوىل المشير

 المشاركة والتفاعل المهام األدائية 
االختبارات  
ة  القصير

   المجموع 
 الدرجة النهائية االختبار النهائ 

 واجبات
وعات   بحوث أو مشر

 أوتقارير

وتطبيقات   نشاطات
 صفية 

 المشاركة

10 10 10 10 20 60 40 100  

  التقويم اليستثن  من التوزيــــع مواد  
  تتطلب طبيعتها توزيًعا خاًصا.  تكوين 

 والمواد النر
 

 

 توزيــــع درجات التقويم للمواد الدراسية للطالب المنتظم: 

  المواد العلمية *
، ويتم من خاللها تقويم ما يتحصل عليه الطالب من مهارات. تكوينيالتطبيقات العملية ف   ة طوال الفصل الدراس 

 
 

 توزيــــع درجات المواد الدراسية 

 خالل الفصل ١٢ - ٦الواجبات: يكلف َ الطالب بعدد 
ً
 10 . واجبا

 المهام األدائية   20
 فقط من ثالثة )بحوث، 

ً
  مشاريــــع،البحوث أو المشاريــــع أو التقارير: يقدم الطالب واحدا

ً
 10 . أو تقارير( خالل الفصل الدراس  كامل

 10 . نشاطات وتطبيقات صفية

 5  . التفاعل داخل الصف كة والتفاعل  المشار  20

 ملف األعمال: يحصل الطالب عىل خمس درجات كاملة إذا كان 
ً
 وثالث درجات فقط إذا كان الملف ورقيا

ً
ونيا  إلكير

ً
 5 . لدية ملفا

ة ة  20 20 .اختبارات قصير  االختبارات القصير

 درجة 60توزيــــع درجات أعمال المستوى 

 المواد الدراسية 

 المهام األدائية 

 درجة 20

 20والتفاعل المشاركة 
 درجة

ة   االختبارات القصير

 درجة 20

 المجموع 

60  

  
 االختبار النهائ 

 درجة 40
الدرجة  
 النهائية 

 واجبات  100

 درجات  10

بحوث أو 
وعات أو  مشر

 تقارير

 درجات  10

نشاطات 
وتطبيقات  
 صفية 

 درجات  10

 المشاركة

 درجات  10

 *
ل 
عم
ق 
بي
ط
ت

 

ه  
شف

ي  
ير
حر

ت
 

ل  
عم

ه   
شف

ي  
ير
حر

ت
 

ية لغة ز  - 10 10 10 10 1انجلير

10 

محادثة  
 واستماع 

10 60 - 

10 

محادثة  
 واستماع 

30 100 

 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 1رياضيات 

 100 30 - 10 60 15 - 5 10 10 10 10 1أحياء 

ياء  ز  100 30 - 10 60 15 - 5 10 10 10 10 1فير

 100 30 - 10 60 15 - 5 10 10 10 10 1كيمياء 

 100 30 - 10 60 15 - 5 10 10 10 10 علم البيئة

 100 15 - 25 60 10 - 10 10 10 10 10 1تقنية رقمية 
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 المرحلة الثانوية
 نظام المسارات  

 

 توزيــــع درجات التقويم للمواد الدراسية للطالب بنظام االنتساب: 

 المواد الدراسية
 الدرجة النهائية  اختبار نهاية الفصل 

 تحريري  شفه   عمىل   درجة  100

ية   100 80 20 -  1اللغة اإلنجلير 

 100 100 -  -     1لرياضياتا

ياء،    100 90 -  10 كيمياء، علم البيئة( العلوم الطبيعية: )أحياء، فير 

 100 40 -  60 1تقنية رقمية 

  يتم تقويمها تقويًما 
 ا: تكوينيالمواد الدراسية النر

 . كفايات لغوية .1
2.  .  قرآن وتفسير
 حديث.  .3
 تربية صحية وبدنية.  .4
 التفكير الناقد.  .5
 دراسات اجتماعية.  .6
 تربية مهنية.  .7
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 المرحلة الثانوية
 نظام المسارات  

 
ً
  يتم تقويمها تقويًما

  المواد الدراسية النر
: تكوينيتقويم الطالب المنتظم ف 

ً
 * ا

  توزي    ع درجات التقويم ال
 خالل الفصل الدراس   تكوينز

 المواد الدراسية 
االختبارات  المشاركة والتفاعل  المهام األدائية

ة  القصير

اختبار نهاية 
ة  الفير

الدرجة 
وعات أو تقارير واجبات النهائية  المشاركة  صفية وتطبيقات نشاطات  بحوث أو مشر

 100 40 20 10 10 10 10 الكفايات اللغوية 

 100 40 20 10 10 10 10 الحديث

 100 40 20 10 10 10 10 التفكير الناقد

 100 40 20 10 10 10 10 الدراسات االجتماعية 

بية المهنية   100 40 20 10 10 10 10 الير

ز عل األقل خالل الفصل الدراس  الواحد،  حساب الدرجة النهائية ة مرتير اتويتم احتساب الدرجة النهائية للمادة بجم يتم إجراء اختبار نهاية الفير ات ÷ عدد الفير  .ع درجات الفير

ة:عند *  .لخ حسب ما تقتضيه طبيعة تقويم المادةإهاء وحدة أو مجموعة من الدروس، الفصول، المواضيع … إنيقصد بالفير

  تحريرًيا )كتاب •
ة وعىل االختبار النهاب   . ًيا( وشفهًيا بحسب طبيعة كل وحدةتوزع الدرجات عىل االختبارات القصير

  جميع الوحدات من ) •
ا لطبيعة اختبار كل وحدة من ( مائة درجة؛ مع  100يختي  الطالب المنتسب ف 

ً
مراعاة أن يكون االختبار من جزئير  شفه  وتحريري؛ وفق

 وحدات المقرر. 

  من ستير  ) •
  )المهام األدائية والمشاركة(، ويؤدي اختبار الدور الثاب 

  الدور األول فإنه يحتفظ بدرجته ف 
 ( درجة. 60عند إخفاق الطالب ف 

  مواد التقوي  •
ة ف    م العدد االختبارات القصير

ة. ااختبار  تكوين    كل فير
 ن عىل األقل ف 

 

  
 : درجة 100من  والتفسير  مادة القرآن الكريم تقويم الطالب ف 

 

  مادة القران والتفسير فإنه يحتفظ بدرجة المشاركة والتفاعل والمهام االدائية ) 
  الدور األول ف 

  من ( درجة ويخ40عند إخفاق الطالب ف 
  الدور الثاب 

 درجة.  60تي  ف 

 

 
 

 

 القران والتفسير  المادة

 

مجال 
 التقويم

صحة  
 القراءة 

تيل تطبيق التجويد الحفظ   الير

 المهام األدائية المشاركة والتفاعل 

 االختبارات 

ة   القصير

 اختبار 

 نهاية

ة   الفير

 الدرجة

 المشاركة النهائية 
نشاطات 

 وتطبيقات صفية 
وعات  بحوث أو مشر

 أو تقارير
 الواجبات 

10 10 10 10 10 10 10 10 5 15 100 

ات ات ÷ عدد الفير  مجموع درجات الفير
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 المرحلة الثانوية

 نظام المسارات  
 

  مادة القران والتفسير من ) 
 (: 100تقويم الطالب المنتسب ف 

 

 الدرجة القران والتفسير  المادة

تيل  تطبيق التجويد الحفظ  صحة القراءة  مجال التقويم  النهائية   اختبار تحريري  الير

 100 50 10 10 20 10 الدرجة

  الدور األول يتم  •
  الدور األول. عند إخفاق الطالب المنتسب ف 

  بنفس آلية اختباره ف 
  الدور الثاب 

 اختباره ف 

 

  مادة الير 
 : بية الصحية والبدنيةتقويم الطالب ف 

بية الصحية والبدنية/ منتظم )تقويم     توزيــــع الدرجات لمادة الير
 ( تكوين 

 

  الدور األول فإنه يحتفظ بجميع درجاته ما   •
  من ) عند إخفاق الطالب ف 

ة( ويؤدي اختبار الدور الثاب  (  50عدا )المهارات الحركية والرياضية واالختبارات القصير
 . درجة

 

بية الصحية والبدنية/ منتسب   : توزيــــع الدرجات لمادة الير
 

 السنة الدراسية

 المهام األدائية
المشاركة  
 والتفاعل 

ة   االختبارات القصير
 واجبات  الدرجة النهائية  تطبيقات عملية 

بحوث أو  
وعات أو   مشر

 تقارير 
 تحريري  شفه  

 100 20 40 20 0 20 0 الدرجة
  األسبوعير  األولير  بداية كل فصل دراس  عىل أن يتم استالم المتطلبات قبل بداية االخت   اإلثراءات  يزود الطالب بجميع المتطلبات و  •

بارات ف 
، وتجرى   له خاللها جميع االختبارات. النهائية بأسبوعير 

  الدور األول فإنه يحتفظ بجميع درجاته ماعدا االختبارات المعرفية )عند   •
 . ( درجة60عند إخفاق الطالب ف 

 
 

 
 
 

 السنة الدراسية

 المهام األدائية

المشاركة  
 والتفاعل 

ة   عملية تطبيقات  االختبارات القصير
الدرجة 
 النهائية 

 واجبات 
وعات  بحوث أو مشر

 أو تقارير 
 تحريري  شفه  

لياقة 
 بدنية 

مهارات حركية 
 أو رياضية 

 100 40 20 5 5 10 10 10 الدرجة

ات  حساب الدرجة النهائية  ات ÷ عدد الفير  مجموع درجات الفير
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 المرحلة الثانوية

 نظام المسارات  
 

ي الثانوي 
 الصف الثائ 

 :مالحظات وتعليمات عامة 

  ثانوي  يعن  هذا الجزء بتقويم مواد  .1
 . ( فقط دون تطبيقه عىل مواد نظام المقرراتمسارات)نظام الصف الثاب 

 . تستهدف المسارات إيجاد نظام تقويم ثابت ومستقر لكل مجموعة مواد متشابهة .2

  مقرر التقنية الرقميةتتسق  .3
  علوم الحاسب والهندسة مع آلية التقويم ف 

 . المواد التخصصية ف 

  مسار الصحة والحياة مع آلية تقويم المواد العلمية الطبيعية )أحياء، علم بيئة....  .4
 لخ(. إتتسق آلية المواد التخصصية ف 

، إدارة أعمال( له .5 ىع 
  المسارات اإلنسانية )الشر

  نظام االختبارات  المواد التخصصية ف 
ا آلية تقويم موحدة تتسق مع ما هو قائم ف 

 . بالمرحلة الثانوية

كة بير  المسارات جميع المواد  .6
  . تقوم تقويًما تكوينًيا المشير

  ١، توحيد  ١، فقه ١( مثل: الحديث  ١جميع المقررات اإلنسانية ) .7
كة بير  المسارات تقويم تكوين 

 . ، المشير

  العلوم اإلدارية لها  ٢، فقه ٢مثل حديث   ٣، ٢مقررات  .8
  نظام  ، والمقررات ف 

آلية تقويم موحدة تتسق مع ما هو قائم ف 

 . االختبارات بالمرحلة الثانوية

 . تقويم خاصة بهاآلية  مواد القرآن الكريم، القراءات لها  .9
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 المرحلة الثانوية
 نظام المسارات  

 مواد المسار العام
 : : يتم توزيــــع درجات التقويم للمواد الدراسية للطالب المنتظم عىل النحو التاىل 

ً
 أوال
 

 :  
: مواد التقويم التكوين 

ً
 *ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 المادة

ة ) المشاركة والتفاعل  المهام األدائية ( درجة 20االختبارات القصير  
 المجموع 

(60  )
 درجة 

(  
( درجة 40االختبار النهاب  الدرجة  

 النهائية 
(100)    

 درجة 
 واجبات 

بحوث أو  
وعات   مشر
 أو تقارير 

نشاطات  
وتطبيقات 
 صفية 

 المشاركة 
تطبيق 
 عمىل  

 تحريري  شفه   عمىل   تحريري  شفه  

ية   لغة انجلير 
2 

10 10 10 
محادثة  10

 واستماع 
 - 

محادثة  10
 واستماع 

كتابة 10
 وقراءة 

60  - 
محادثة  10

 واستماع 
30 100 

2رياضيات   10 10 10 10  -  - 20 60  -  - 40 100 

2أحياء   10 10 10 10 5  - 15 60 10  - 30 100 

ياء  2فير   10 10 10 10 5  - 15 60 10  - 30 100 

2كيمياء   10 10 10 10 5  - 15 60 10  - 30 100 

2تقنية رقمية   10 10 10 10 10  - 10 60 25  - 15 100 

 المادة

 المشاركة والتفاعل  المهام األدائية
االختبارات  

ة ) (  20القصير

 درجة 

 المجموع 

( درجة 60)  

اختبار نهاية  

ة*  (40) *الفير  

 درجة 

الدرجة 

 النهائية 

(100) درجة     
 واجبات 

بحوث أو  
وعات أو   مشر

 تقارير 

نشاطات  
وتطبيقات 
 صفية 

 المشاركة 

1فقه   10 10 10 10 20 60 40 100 

1تفسير    10 10 10 10 20 60 40 100 

 100 40 60 20 10 10 10 10 اللياقة والثقافة الصحية 

2كفايات لغوية   10 10 10 10 20 60 40 100 

 100 40 60 20 10 10 10 10 تاريــــخ 

 100 40 60 20 10 10 10 10 فنون

ة:عند *  . إنهاء وحدة أو مجموعة من الدروس، الفصول، المواضيع … إلخ حسب ما تقتضيه طبيعة تقويم المادة يقصد بالفير

ة مرتير  عىل األقل خالل الفصل الدراس  الواحد،  ويتم احتساب الدرجة النهائية للمادة بجمع درجات الفير **
اتيتم إجراء اختبار نهاية الفير  ات ÷ عدد الفير
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 لثانويةالمرحلة ا

 السنة الثانية/ نظام المسارات 
 

 ةمواد المسارات التخصصي
 مسار علوم الحاسب والهندسة   1

   مسار الصحة والحياة  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة

ة ) المشاركة والتفاعل  المهام األدائية ( درجة 20االختبارات القصير  

 المجموع 
( درجة 60)  

(  
( درجة 40االختبار النهاب  الدرجة  

 النهائية 
(100)    

 درجة 
 واجبات 

بحوث أو 
وعات  مشر
 أو تقارير

نشاطات 
وتطبيقات 
 صفية 

 المشاركة
تطبيق 
 عمىل  

 تحريري  شفه   عمىل   تحريري  شفه  

 100 30 - 10 60 15 - 5 10 10 10 10 الهندسة

 100 15 - 25 60 10 - 10 10 10 10 10 علم البيانات

نت األشياء   100 15 - 25 60 10 - 10 10 10 10 10 انير

 المادة

ة ) المشاركة والتفاعل  المهام األدائية ( درجة 20االختبارات القصير  

 المجموع 
( درجة 60)  

(  
( درجة 40االختبار النهاب  الدرجة  

 النهائية 
(100)    

 درجة 
 واجبات 

بحوث أو 
وعات  مشر
 أو تقارير

نشاطات 
وتطبيقات 
 صفية 

 المشاركة
تطبيق 
 عمىل  

 تحريري  شفه   عمىل   تحريري  شفه  

 100 30 - 10 60 15 - 5 10 10 10 10 مبادئ العلوم الصحية 

   اللياقة والثقافة الصحية 
  مواد التقويم التكوين 

 كما وردت ف 



 المملكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم               

 وكالة التعليم             

     اإلدارة العامة للتقويم والقبول  

 

 توزي    ع درجات المواد الدراسية
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 المرحلة الثانوية
 السنة الثانية/ نظام المسارات 

عي   3 
 المسار الشر

 

 

 مسار إدارة األعمال   4

 

60 

األدائيةالمهام  ة ) المشاركة والتفاعل   ( درجة 20االختبارات القصير  
 المجموع 

( درجة 60)  

(  
( درجة 40االختبار النهاب  الدرجة  

 النهائية 
(100)    

 درجة 
 واجبات 

بحوث أو 
وعات  مشر
 أو تقارير

نشاطات 
وتطبيقات 
 صفية 

 المشاركة
تطبيق 
 عمىل  

 تحريري  شفه   عمىل   تحريري  شفه  

 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 2توحيد 

 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 2حديث 

 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 علوم القرآن 

 100 20 20 - 60 10 10 - 10 10 10 10 1&2قراءات 

 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 دراسات لغوية 

تيل صحة القراءة المادة  تطبيق التجويد الير
  
الطالقة ف 
 القراءة 

المشاركة  
 والتفاعل

 الحفظ 
  الدرجة النهائية

(100) درجة     

 100 40 10 10 10 10 20 القرآن الكريم 

  يكون من تسعير  )
( درجة ويحتفظ الطالب بدرجة المشاركة والتفاعل فقط. 90اختبار الدور الثاب   

 المادة

ة ) المشاركة والتفاعل  المهام األدائية ( درجة 20االختبارات القصير  
 المجموع 

( درجة 60)  

(  
( درجة 40االختبار النهاب  الدرجة  

 النهائية 
(100)    

 درجة 
 واجبات 

بحوث أو 
وعات  مشر
 أو تقارير

نشاطات 
وتطبيقات 
 صفية 

 المشاركة
تطبيق 
 عمىل  

 تحريري  شفه   عمىل   تحريري  شفه  

  
األعمال صناعة القرار ف   10 10 10 10 - - 20 60 - - 40 100 

  األعمال
 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 مقدمة ف 

 100 40 - - 60 20 - - 10 10 10 10 اإلدارة المالية 

قتصاد مبادئ اال  10 10 10 10 - - 20 60 - - 40 100 


