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24 مايو

31 مايو

7 يونيو

14 يونيو

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: األول                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع 26 أبريل

5LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

√نهاية األسبوع الرابع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

10
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 

6LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادسنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

10√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

موجهات عامة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (مراجعة المفردات، تمارين، حل المسائل، تمرين على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

يكون التقييم التكويني لطلبة الصف األول بكامله من إعداد المعلم، وال يوجد تقييم ختامي مركزي لهم. 

كل التقييم متزامن.

أدوات التقييم التكويني هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 35 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/35) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 26 من 35، تكون درجته الفعلية 35=74.285/(26x100)، فتقرب إلى 75، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 75.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

مدة كل اختبار قصير هي 30 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات لكل اختبار.

رصد درجة التقويم التكويني في نظام المنهل

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  
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LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الثاتي                                                                                                          المسار: العام

بداية األسبوعاألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات المادة المقرر تدريسها

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

12 أبريل2

5 أبريل1

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

26 أبريل4

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

نشاط كتابي√19 أبريل3 LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

اختبار قصير√3 مايو5
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

√نهاية األسبوع الرابع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

10
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 

10 مايو6

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادسنشاط كتابي√17 مايو7
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

24 مايو8

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

نشاط كتابي√31 مايو9

اختبار قصير√7 يونيو10
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

10√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

موجهات عامة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

14 يونيو+11

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (مراجعة المفردات، تمارين موجهة، تمارين، حل المسائل، تمرين على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

ضوابط تطبيق االختبار القصير

يكون التقييم التكويني لطلبة الصف الثاني بكامله من إعداد المعلم، وال يوجد تقييم ختامي مركزي لهم. 

كل التقييم متزامن.

أدوات التقييم التكويني هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 35 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/35) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 26 من 35، تكون درجته الفعلية 35=74.285/(26x100)، فتقرب إلى 75، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 75.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 30 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات لكل اختبار.

رصد درجة التقويم التكويني في نظام المنهل
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LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الثالث                                                                                                          المسار: العام

بداية األسبوعاألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات المادة المقرر تدريسها

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

12 أبريل2

5 أبريل1

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

26 أبريل4

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

نشاط كتابي√19 أبريل3 LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

اختبار قصير√3 مايو5
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

√نهاية األسبوع الرابع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

10
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 

10 مايو6

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادسنشاط كتابي√17 مايو7
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

24 مايو8

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

نشاط كتابي√31 مايو9

اختبار قصير√7 يونيو10
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

10√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

موجهات عامة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

14 يونيو+11

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (مراجعة المفردات، تمرين موجه، تمارين، حل المسائل، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

ضوابط تطبيق االختبار القصير

يكون التقييم التكويني لطلبة الصف الثالث بكامله من إعداد المعلم، وال يوجد تقييم ختامي مركزي لهم. 

كل التقييم متزامن.

أدوات التقييم التكويني هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 35 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/35) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 26 من 35، تكون درجته الفعلية 35=74.285/(26x100)، فتقرب إلى 75، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 75.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 30 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات لكل اختبار.

رصد درجة التقويم التكويني في نظام المنهل
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24 مايو

31 مايو

7 يونيو

14 يونيو

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الرابع                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√5 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (مراجعة المفردات، تمرين موجه، تمرين، حل المسائل، تمرين على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الرابع العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 15 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/15) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 11 من 15، تكون درجته الفعلية 15=73.333/(11x100)، فتقرب إلى 74، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 74.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 15 دقيقة وفي األسبوع العاشر 30 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات في اختبار األسبوع الخامس و10 درجات في اختبار األسبوع العاشر.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.
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24 مايو

31 مايو

7 يونيو

14 يونيو

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الخامس                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
( Matific, ConnectED, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (مراجعة المفردات، تمارين موجهة، تمرين، حل المسائل، تمرين على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الخامس العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: السادس                                                                                                          المسار: العام

بداية األسبوعاألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات المادة المقرر تدريسها

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

12 أبريل2

5 أبريل1

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√26 أبريل4

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

اختبار قصير√19 أبريل3 LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(Century, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

اختبار مركزي √3 مايو5
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(Century, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

نشاط كتابي√10 مايو6

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√17 مايو7
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

24 مايو8

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(Century, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

نشاط كتابي√31 مايو9

اختبار مركزي √7 يونيو10
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

14 يونيو+11

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، تمارين ذاتية، مسائل مهارات التفكير العليا، تمرين إضافي، تدريب على االختبار، مراجعة شاملة) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف السادس العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.
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LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: السابع                                                                                                          المسار: العام

بداية األسبوعاألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات المادة المقرر تدريسها

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

12 أبريل2

5 أبريل1

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√26 أبريل4

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

اختبار قصير√19 أبريل3 LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

اختبار مركزي √3 مايو5
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

نشاط كتابي√10 مايو6

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√17 مايو7
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

24 مايو8

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

نشاط كتابي√31 مايو9

اختبار مركزي √7 يونيو10
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

14 يونيو+11

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، تمارين ذاتية، مسائل مهارات التفكير العليا، تمرين إضافي، تدريب على االختبار، مراجعة شاملة) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف السابع العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.
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24 مايو

31 مايو

7 يونيو

14 يونيو

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الثامن                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، تمارين ذاتية، مسائل مهارات التفكير العليا، تمرين إضافي، تدريب على االختبار، مراجعة شاملة) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الثامن العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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24 مايو
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7 يونيو

14 يونيو

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: التاسع                                                                                                        المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (التحقق من فهمك، التمرين وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا.

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف التاسع العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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14 يونيو

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: التاسع                                                                                                        المسار: المتفدم

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (التحقق من فهمك، التمرين وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا.

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف التاسع المتقدم تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: التاسع                                                                                                          المسار: التطبيقي

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع 26 أبريل

5LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

√نهاية األسبوع الرابع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

10
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 

6LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادسنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

10√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

موجهات عامة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (التحقق من فهمك، التمرين وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

ضوابط تطبيق االختبار القصير

يكون التقييم التكويني لطلبة الصف التاسع التطبيقي بكامله من إعداد المعلم، وال يوجد تقييم ختامي مركزي لهم. 

أدوات التقييم التكويني هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 35 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/35) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 26 من 35، تكون درجته الفعلية 35=74.285/(26x100)، فتقرب إلى 75، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 75.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 30 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات لكل اختبار.

رصد درجة التقويم التكويني في نظام المنهل
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يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: العاشر                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التحقق من فهمك، التدريب وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات، اختبار منتصف الوحدة، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف العاشر العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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24 مايو

31 مايو

7 يونيو

14 يونيو

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: العاشر                                                                                                          المسار: المتقدم

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التحقق من فهمك، التدريب وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات، اختبار منتصف الوحدة، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف العاشر المتقدم تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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24 مايو

31 مايو
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الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: العاشر                                                                                                          المسار: التطبيقي

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع 26 أبريل

5LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

√نهاية األسبوع الرابع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

10
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 

6LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادسنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

10√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

موجهات عامة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التحقق من فهمك، التدريب وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات، اختبار منتصف الوحدة، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

ضوابط تطبيق االختبار القصير

يكون التقييم التكويني لطلبة الصف العاشر التطبيقي بكامله من إعداد المعلم، وال يوجد تقييم ختامي مركزي لهم. 

أدوات التقييم التكويني هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 35 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/35) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 26 من 35، تكون درجته الفعلية 35=74.285/(26x100)، فتقرب إلى 75، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 75.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 30 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات لكل اختبار.

رصد درجة التقويم التكويني في نظام المنهل
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يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الحادي عشر                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التحقق من فهمك، التدريب وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات، اختبار منتصف الوحدة، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الحادي عشر العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و15 درجة في اختبار األسبوع العاشر.

الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الحادي عشر                                                                                                          المسار: المتقدم

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

15 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التحقق من فهمك، التدريب وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات، اختبار منتصف الوحدة، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الحادي عشر المتقدم تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة وفي األسبوع العاشر 45 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، وفي األسبوع العاشر من 15 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.
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الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الحادي عشر                                                                                                          المسار: التطبيقي

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع 26 أبريل

5LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

√نهاية األسبوع الرابع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

10
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 

6LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادسنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(ALEKS, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع الخامس إلى 

10√نهاية األسبوع العاشر

ال يوجد أي تقييم في هذه األسابيع

موجهات عامة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

11+LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التحقق من فهمك، التدريب وحل المسائل، مسائل مهارات التفكير العليا، مراجعة شاملة، مراجعة المهارات، اختبار منتصف الوحدة، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

ضوابط تطبيق االختبار القصير

يكون التقييم التكويني لطلبة الصف الحادي عشر التطبيقي بكامله من إعداد المعلم، وال يوجد تقييم ختامي مركزي لهم. 

أدوات التقييم التكويني هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 35 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/35) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 26 من 35، تكون درجته الفعلية 35=74.285/(26x100)، فتقرب إلى 75، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 75.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 30 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات لكل اختبار.

رصد درجة التقويم التكويني في نظام المنهل
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الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الثاني عشر                                                                                                          المسار: العام

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

3 مايو

10 مايو

5 أبريل

12 أبريل

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

3LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(Connect, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

نهاية األسبوع الرابع

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(Connect, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

√10 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

7LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادساختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين

(SwiftAssess, LMS) 
17 مايو

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل

(Connect, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

10LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

√20 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

11+LMS اختبار نهاية فصل (مركزي) √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
مادة الفصل كاملة حسب الخطة الفصلية، من بداية

 األسبوع األول إلى نهاية األسبوع العاشر

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمرين موجه، التمارين، مراجعة شاملة، اختبار منتصف الوحدة، التطبيقات وحل المسائل، تدريب على االختبار) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الثاني عشر العام تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 30 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/30) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 19 من 30، تكون درجته الفعلية 30=63.333/(19x100)، فتقرب إلى 64، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 64.

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة واختبار نهاية الفصل 60 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، واختبار نهاية الفصل من 20 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و20 درجة في اختبار نهاية الفصل.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.
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الفصل الثالث من العام الدراسي 2019‐2020

                               المادة: الرياضيات                                                                                                          الصف: الثاتي عشر                                                                                                          المسار: المتقدم

المادة المقرر تدريسهااألسبوع
وقت التقييم

الناتج المستهدف للتقييم/ مؤشر األداءأداة التقييم
الدرجة  نوع التقييم

مالحظات بداية األسبوع

2LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

1LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 5 أبريل

12 أبريل

3LMS 5√اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 19 أبريل

4LMS 5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الثالثنشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 26 أبريل

5LMS اختبار مركزي √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على
ما ورد في الخطة الفصلية من بداية األسبوع األول إلى 

10√نهاية األسبوع الرابع 3 مايو

6LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

5√ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين الخامس والسادس

10 مايو

17 مايو

31 مايو

√5

7LMS اختبار قصير√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

√

√5 9LMS نشاط كتابي√حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

8LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على 24 مايو

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب النهائية = x (100/25) (مجموع درجات الطالب) = x 4 (مجموع درجات الطالب).

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

10LMS حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

عدد مرات التطبيق هو 3.

مدة كل نشاط كتابي هي 15 دقيقة.

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة الكتاب مثل (تمارين كتابية، تمارين، تطبيقات، تمارين استكشافية، أسئلة مراجعة) أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا. 

بإمكان المعلم تطبيق النشاط غير المتزامن بناء على دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل نشاط. 

موجهات عامة

يكون تقييم طلبة الصف الثاني عشر المتقدم تكوينيا من إعداد المعلم وختاميا مركزيا من إعداد إدارة التقييم واالمتحانات في الوزارة.

يكون التقييم متزامنا أو غير متزامن، حسب الجدول أعاله.

أدوات التقييم هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصيرة.

ضوابط تطبيق النشاط الكتابي

المادة المطلوبة في األسبوع الثامن (أسبوع عيد الفطر) هي حسب ما يرد في الخطة الفصلية، إذا كانت هناك مادة محددة في هذا األسبوع.

11+LMS اختبار نهاية فصل (مركزي) √حسب الخطة الفصلية المرفوعة على

ترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل (من 100).

التقييم الختامي المركزي

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة االختبار في األسبوع الخامس هي 30 دقيقة واختبار نهاية الفصل 60 دقيقة.

يتكون االختبار في األسبوع الخامس من 10 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد)، واختبار نهاية الفصل من 20 مفردة موضوعية (االختيار من متعدد)، وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 10 درجات في اختبار األسبوع الخامس و20 درجة في اختبار نهاية الفصل.

ضوابط تطبيق االختبار القصير

عدد مرات التطبيق هو 2.

مدة كل اختبار قصير هي 15 دقيقة.

يتكون االختبار الواحد من 5 مفردات موضوعية (االختيار من متعدد) وال يتم التطرق فيها إلى دروس التعلم الذاتي.

يرصد المعلم 5 درجات لكل اختبار.

درجة التقييم الختامي

يتم  حساب مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 30 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات المركزية.

يحول المعلم مجموع الدرجات وفق المعادلة: درجة الطالب الفعلية = x (100/30) (مجموع درجات الطالب).

تقرب الدرجة الفعلية إلى العدد الصحيح التالي. مثال: لو كان مجموع درجات الطالب 19 من 30، تكون درجته الفعلية 30=63.333/(19x100)، فتقرب إلى 64، وبالتالي تكون درجة الطالب النهائية 64.

رصد الدرجة في النظام

درجة التقييم التكويني 

يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصيرة في سجله.  

يحدد المعلم في نهاية الفصل مجموع درجات الطالب من مجموع كلي قدره 25 درجة عبر جمع الدرجات في كل االختبارات واألنشطة.

20

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(Connect, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(Connect, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

يعد المعلم االختبار القصير ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتين
(SwiftAssess, LMS) 

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسبًا مستخدًما المنصات مثل
(Connect, LMS) أو غير ذلك من األنشطة

ال يوجد أي تقييم في هذا األسبوع

 (SwiftAssess, LMS) اختبار مركزي عبر إحدى المنصتين
مادة الفصل كاملة حسب الخطة الفصلية، من بداية

 األسبوع األول إلى نهاية األسبوع العاشر

ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين السابع والثامن

ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوع الخامس

ما ورد في الخطة الفصلية لألسبوعين األول والثاني
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