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ــة ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ مـ

ُّ  العملية وراء من تحقق الذي النجاح مدى على بها ُيحكم مهمة وسيلة التقويم يعد 
 املعلم اختارها التيُّواألساليب قُّالطرُُّّوأُّوأهدافه، ومحتواه املنهجُّكان سواءُّالتعليمية

 نتيجة واتجاهات ومهارات معارف منُّحققُّما ومدى الطالبوُّأ املنهج، مفردات لتنفيذ
ُّ.التعليمية باملواقف مروره

 من خطوة كل في العملية هذه ويالزم جميعها، التعليمية العملية أطرافُّالتقويمُّيشملوُّ 
 عملية فيها تحدثُّالتي واألحوال للظروف والسلبية اإليجابية اآلثارُّ ويعكس خطواتها،

م،
ّ
عل

ّ
 ليصارُّ اإلخفاق؛ أوُّ النجاح على بها ُيحكم التي باألدوات األطراف هذه يزود وبذلك الت
م،ُّعملية أطراف مسيرة في النظرُّ إعادة إلى

ّ
عل

ّ
 هذه من املنشودة النواتج تحقيق بغية الت

ُّ.العملية
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 وزارة ملنهاج املطبقة الخاص التعليم ومدارس (ُّالحكومية )ُّالعام التعليم بمدارس املطبق واالمتحانات التقويم نظام يعدل
ُُّّ:ُّاآلتي وفق 2016ُّلسنة (559ُُّّ)ُّرقم الوزاريُّ القرارُّ وفق 2017ُّ/2016ُُّّالدراس ي العام من ابتداء التربية

   .املدرسة مستوى  على الثالثة الدراسية الفصول  في الحديثة التقييم استراتيجيات وفق 12-1 الصفوف على املستمر  التقويم نظام يطبق1.

 الخطة حسب ( عام ونهاية فصل ونهاية فصل منتصف )  التربية وزارة فرق  قبل من تعد مركزية الختبارات 12-1 الصفوف في الطلبة يخضع2.
 .صف لكل املعتمدة

 الخاصة ،املدارس الحكومية املدارس ) التعليم أنواع جميع مستوى  على التربية وزارة تعده إلمتحان الدولة في 12 الصف طلبة جميع يخضع3.
 .( األكاديمي املسار  ، املنزلية الدراسة ) املتكامل املستمر  التعليم نظام ، الوزارة ملنهاج املطبقة

حتسب 4.
ُ
   CEPA امتحان درجة من 12 الصف لطلبة الثالث الدراس ي الفصل في االنجليزية اللغة ملادة املستمر  التقويم درجة ت

  الورقة ،  والعلوم الرياضيات : الثانية الورقة ،  العربية اللغة : األولى الورقة ) : اختبارية أوراق 3 خالل من (2 -1) الصفوف طلبة تعلم نواتج تقَيم5.
 .( االنجليزية اللغة  : الثالثة

 الخاصة واملدارس الحكومية املدارس تستهدف والرياضيات العربية اللغة مادتي في مركزية تشخيصية الختبارات  6 - 1 الصفوف طلبة يخضع6.
   .الوزارة ملنهاج املطبقة

  .( 12 – 3 ) الصفوف على الصف إلعادة والبقاء الرسوب سياسة تطبق7.

 قبل من وتنفذ فصل نهاية امتحان لها التي للمواد والثاني األول  الفصلين في ( 2-1 )  الصفين في  درجته وتعتمد العالجي البرنامج تطبيق يستمر 8.
   .املعلم

 .دراس ي فصل كل في مركزي  قصير  إلختبار  اإلجتماعية والدراسات اإلسالمية التربية مادتي تخضع 9.

 .الصفوف لجميع نفسه الفرع بتدريس االلتزام دون  الفروع تدريس في  بالتناوب العام املسار  في العلوم مادة فروع تدرس 10.

 . للتمدرس املخصصة األيام من %7 نسبة مقبول  عذر  بدون  غيابه تجاوز  إذا ، العام نهاية في الطالب معدل من درجات 5 تخصم 11.

  ( دراسية فصول  3 ) العام خالل الطالب درسها التي املهارات  العام نهاية امتحان يشمل 12.

 الدرجة درجته تعادل  املدرسة إدارة تعده تحريري  باختبار  الفصل كامل عن  مقبول  بعذر  الغائبين للطلبة الثانية املجموعة مواد تقيم 13.
 . املستمر للتقويم املخصصة
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ُّتصنيف املواد الدراسية حسب إجراءات التقييم

10ُّ–ُّ11ُُُّّّ

العربية للغة  ُّا

زية ي للغة اإلنجل ُّا

ُّالرياضيات

ء  زيا ُّالفي

ء  ُّالكيميا

ء ُُّّاألحيا ُُّّ(ُّفقط  11للصف )

ربية اإلسالمية ت ل ُّا

الوطنية   ربية  ت ل وا ُّالدراسات االجتماعية 

الكمبيوتر ُّعلوم 

لبدنية والصحية ا ربية  ت ل ُّا

الحياة/ُّالعلوم الصحية  ُّمهارات 

ُّالتصميم اإلبداعي واالبتكار

 

ُّاللغة العربية

ُّاللغة اإلنجليزية

ُّالرياضيات

ُّالعلوم

ُّالتربية اإلسالمية

لتربية  الدراسات االجتماعية وا
ُّالوطنية

ُّعلوم الكمبيوتر

ُّإدارة االعمال  

ُّالتربية البدنية والصحية

ُّمهارات الحياة/ُّالعلوم الصحية 

ُّالتصميم اإلبداعي واالبتكار

4ُّ–ُّ9ُُُّّّ

ُّاللغة العربية

ُّاللغة اإلنجليزية

ُّالرياضيات

ُّالعلوم

ُّالتربية اإلسالمية

ُُّّالدراسات االجتماعية

ُُّّوالتربية الوطنية 

ُُّّالتصميم والتكنولوجيا

/ُُّّالبصرية )ُّالفنون 

ُّ(املوسيقية 

ُّالتربية البدنية والصحية

1ُّ–ُّ3ُُُُّّّّ

ُّاللغة العربية

ُّاللغة اإلنجليزية

ُّالرياضيات

ُّالعلوم

ُّالتربية اإلسالمية

الدراسات االجتماعية 

ُّوالتربية الوطنية  

ُّالفنون  /ُُّّالبصرية )

ُّ(املوسيقية 

ُّالتربية البدنية والصحية

املسار العام املسار املتقدم    

  عام /  نهاية فصلامتحان مستمر وتقويم مواد دراسية لها : 1المجموعة 

 مستمرتقويم مواد دراسية لها : 2المجموعة 



  عام /  نهاية فصلامتحان مستمر وتقويم مواد دراسية لها : 1المجموعة 
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ُّاملرحلة االنتقالية  12

ُّاملسار املتقدم

ُّاللغة العربية

ُّاللغة اإلنجليزية

ُّالرياضيات

ُّالفيزياء 

ُّالكيمياء 

ُّاألحياء

ُّالتربية اإلسالمية

الدراسات االجتماعية والتربية 

ُّالوطنية

ُّعلوم الكمبيوتر

ُّالتربية البدنية والصحية 

ُّمهارات الحياة /ُّالعلوم الصحية 

ُّاملسار العام

ُّاللغة العربية

ُّاللغة اإلنجليزية

ُّالرياضيات

ُّالعلوم العامة 

ُّالتربية اإلسالمية

الدراسات االجتماعية والتربية 

ُّالوطنية

ُّعلوم الكمبيوتر

ُّالتربية البدنية والصحية 

ُّمهارات الحياة /ُّالعلوم الصحية 

ُّاالعمالادارة 



1ُُُّّّمواد املجموعة ُّ–أوزان التقويم واالمتحانات 

ُّالوزن في نهاية العام ُّامتحان نهاية الفصل ُّمنتصف الفصل املركزيُّ
التقويم 
ُّاملستمر

ُّالفصل ُّالصف

 األول % 20 - 15% 35%

3 - 1 

 الثاني 15% - 15% 30%

 الثالث 15% - 15%

 امتحان نهاية العام 20%

 المجموع  100%
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ُّالوزن في نهاية العام ُّامتحان نهاية الفصل
منتصف الفصل 

ُّاملركزيُّ
ُّالتقويم املستمر ُّالفصل ُّالصف

 األول 10% 5% 10% 25%

8 - 4 

 الثاني 10% - 15% 25%

 الثالث 10% 5% - % 15

 امتحان نهاية العام 35%

 المجموع  100%
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1ُُُّّّمواد املجموعة ُّ–أوزان التقويم واالمتحانات 



ُّالوزن في نهاية العام ُّامتحان نهاية الفصل
منتصف الفصل 

ُّاملركزيُّ
ُّالتقويم املستمر ُّالفصل ُّالصف

 األول % 10 5% 10% 25%

9 - 12 

 الثاني 10% - 10% % 20

 الثالث 10% 5% - 15%

 امتحان نهاية العام % 40

 المجموع  % 100
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1ُُُّّّمواد املجموعة ُّ–أوزان التقويم واالمتحانات 



ُّأوزان التقويم واالمتحانات ملادة العلوم في املسار العام 

ُّالوزن في نهاية العام ُّامتحان نهاية الفصل
منتصف الفصل 

ُّاملركزيُّ
ُّالتقويم املستمر ُّالفصل ُّالصف

 األول % 10 5% 20% 35%

10 - 12 

 الثاني 10% - 20% 30%

 الثالث 10% 5% 20% 35%

100 %  60%  10%  30%  3 
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ُّ.الصفوف لجميع نفسه الفرع بتدريس االلتزام دونُّ الفروع تدريس في  بالتناوب العام املسارُّ في العلوم مادة فروع تدرس



2ُّمواد املجموعة ُّ-أوزان التقويم املستمر  

ُّنهاية العام  ُّالوزن في نهاية الفصل  ُّالتقويم املستمر ُّالفصل ُّالصف

100   
مجموع أوزان الفصول 

 الدراسية الثالثة 

 األول 35% 35%

 الثاني 30% 30% 1-12

 الثالث 35% 35%
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ُّ.الختبار قصير مركزي في كل فصل دراس ي  2تخضع مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية ضمن مواد املجموعة 



الـطـلـبـةأداء ُّتـقـويـمأنـواع   

  
 (التقويم التكويني ) التقويم املستمر •

  
 (التقويم الختامي ) االمتحانات •

أنواع التقويم موحدة على مستوى مدارس التعليم العام والخاص املطبق  
ُّ:ملنهاج وزارة التربية وتعتمد على
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(التكويني التقويم ) التقويم املستمر   

12ُُّّفي جميع املراحل الدراسية لجميع املواد من الصف األول وحتى الصف يستخدم •
وزن في المن %30ُّ، بينما يمثل %50ُُُّّّ(3ُّ،  2ُّ،1ُّ)للصفوف  يمثل وزن التقويم الكلي في املستوى األول من صفوف الحلقة األولى•

ُّ.(12ُُُّّّ-4ُّ)ُّالصفوف
اختبار قصير واحد في مادتي التربية االسالمية والدراسات تطبق من خالل معلمي املواد الدراسية ، عدا التكويني إجراءات التقويم •

 
ً
ُّ.في كل فصل دراس ي االجتماعية يطبق مركزيا

بعد تطبيق األداة مباشرة في النظام لتمكين وترصد درجاتها روني كتالستخدام في نظام إللالتكويني متنوعة ومتاحة أدوات التقويم •
ُّ.الطالباملعلم من تتبع مستوى أداء 

ُّ.ُّاملنهجيةالتكويني بالنواتج التعليمية أو املهارات املنصوص عليها ضمن األوعية يرتبط تطبيق التقويم •
مجموعة من األدوات تختلف حسب الصف واملادة في كل فصل دراس ي تنتج من خالل استخدام (100ُُُُُُّّّّّّ)التكويني درجة التقويم •

ُّ.الدراسية
ُّ.ُّوال يفرد لها زمن مستقل ،   الدرسيةيطبق املعلم إجراءات تقييم الطلبة ضمن زمن الحصة •
ملرة واحدة بقصد رصد الدرجة ويتكرر التطبيق وفق املعايير املحددة في موجهات التطبيق لتتبع أدوات التقويم يفضل عدم تطبيق •

ُّ.مستوى أداء الطالب
في  (ُّغ أو غ م أو صفر )ُّ، وال يسمح برصده يحق للطالب في حال الغياب عن تطبيق إحدى األدوات بإعادة التقييم من قبل معلم املاد •

لكافة األدوات في كافة املواد في حال غياب الطالب عن كامل الفصل  (ُّغ أو غ م )ُّبينما يسمح برصدالتكويني ، إحدى أدوات التقويم 
ُّ(ُُّّغير مقبول /ُّمقبول )ُّالدراس ي بعذر 

ُّ(ُّصفية  داخل الصف أو ال صفية  داخل البيئة املدرسية أو البيت حسب موجهات التطبيق )ُّأدوات التقويم التكويني تطبق •
ُّ.ُُّّالالصفيةتنفذ مهام التقييم املرتبطة بالتقويم التكويني من قبل الطالب نفسه وال توكل لولي األمر أو أي طرف آخر خاصة التكليفات  •
ُّ
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( التقويم الختامي ) االمتحانات   

 امتحان منتصف الفصل     

 (الفصل الثالث ُّ–الفصل األول )ُّيعد مركزيا من قبل وزارة التربية والتعليم و يطبق مرتين خالل العام الدراس ي •

 (12-4)ُّيطبق على مجموعة من املواد الدراسية حسب الصف ُّ•

ُّمن وزن االمتحان%10ُُّّوزنه خالل العام الدراس ي   •

ُّ    مهارات املادة عدا االستماع والتحدث التي تقاس من خالل أدوات التقويم املستمر    اختبار مادة اللغة العربية يشمل كافة   •

 امتحان نهاية الفصل     

ُّيعد مركزيا من قبل وزارة التربية والتعليم  •

ُُُّّّ(12-1)ُّيطبق على مجموعة من املواد الدراسية حسب الصف •

ُّ(مرات خالل العام  3عدا مادة العلوم في املسار العام يطبق )ُّيطبق مرتين خالل العام الدراس ي  •

ُّدرجة ويخصص لها وزن حسب املرحلة الدراسية (100ُّ)درجة االمتحان في كل مرة  •

12ُُّّ-6ويبنى على نواتج التعلم في الصفوف  5-1يبنى االمتحان على املهارات في الصفوف  •

 

     
 امتحان نهاية العام الدراس ي 

ُّيعد مركزيا من قبل وزارة التربية والتعليم  •

ُّ(12ُّ-1)ُّيطبق مرة واحدة في نهاية العام الدراس ي ملجموعة من املواد الدراسية حسب الصف  •

ُّ(ُّفصول دراسية  3)ُّيشمل االمتحان املهارات التي درسها الطالب خالل العام  •

ُّدرجة ويخصص لها وزن حسب املرحلة الدراسية (100ُّ)درجة االمتحان  •

ُّيحق للطالب املتغيب بعذر مقبول عن االمتحان  في مادة أو أكثر حضور امتحان املؤجل  •
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  (التقويم الختامي )  االمتحانات

 امتحان المؤجل

ُّ.والتعليممركزيا من قبل وزارة التربية يعد •

12ُّ-1لصفوف ل الدراس يالعام عن امتحان نهاية  بعذر مقبول  يعقد للطلبة الغائبين امتحان•

• 
ً
ُّ.العاممتحان نهاية في املعايير  الُّيعتبر االمتحان موازي تماما

ُّ.درجة 100درجة االمتحان •

ُُّّ.ويحق له دخول امتحان االعادة وفق معايير امتحان االعادة (ُّراسب )ُّغير مجتاز للمادة التي تغيب عنها   يعد الطالب •

امتحان اإلعادة    

ُّ.يعد مركزيا من قبل وزارة التربية والتعليم•

ُّ.ُّدراسية في نهاية العام الدراس يحققوا  الحد األدنى في أي مادة امتحان يعقد للطلبة الذين لم ي•

ُّ.درجة وهي درجة مستقلة عن درجة نهاية العام 100درجة االمتحان •

ُّ.لى معدل الطالبإدرجة االعادة تضاف •

ُّ.، أو غاب عن االمتحان  أو أكثرُّ اجتياز   مادة دراسية  ُّإذا لم يتمكن من  يبقي الطالب إلعادة الصف نفسه•

ُّ(.12ُّ-3)ُّيطبق نظام االعادة على الصفوف •

ُّ.امتحان االعادة يشمل كافة املهارات التي درسها الطالب خالل العام في الفصول الدراسية الثالثة •

ُّامتحان االعادة ملادة العلوم في املسار العام يشمل مهارات الفرع الذي لم يتمكن الطالب من تحقيق درجة االجتياز فيه •
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ُّالصفوف
النهاية 

ُّالكبرىُّ

النهاية 

ُّالصغرىُّ
ُّالبقاء إلعادة الصف ُّالترفيع 

1- 2  

100 

50 

رفع الطالب للصف األعلى ي
بعد مروره بخبرات تعليمية 
خالل الفصول الدراسية 

حضور االلتزام بالثالثة وُّ
ُّكافة إجراءات التقييم 

%60ُُّّعن إذا تغيب الصف يبقى الطالب إلعادة 
من إجراءات التقييم ويعادل فصلين دراسيين أو 

ُّأكثر 

يرفع الطالب للصف األعلى  50 9 – 3
في نهاية ُّالحصولُّبعد 

ُُّّالعام الدراس ي على النهاية
الصغرى فأكثر ، وذلك 
بجمع أوزان الفصول 

ُّالدراسية الثالثة

 الرسوب في مادة دراسية أو أكثر بعد امتحان
ُّاالعادة 

 من إجراءات التقييم ويعادل %60ُّالغياب عن
ُّفصلين دراسيين 

 بعذر أو بدون عذر )ُّاالعادةالغياب عن امتحان(ُّ

10 - 
11 60 

ُّنهاية املرحلة الدراسية    60 12

 الرسوب في مادة دراسية أو أكثر بعد امتحان
ُّاالعادة 

 من إجراءات التقييم ويعادل %60ُّالغياب عن
ُّفصلين دراسيين 

 بعذر أو بدون عذر )ُّاالعادةالغياب عن امتحان(ُّ

 شرط االجتياز 
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ُّتم بحمد هللا 


