االدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية
التوجيه الفني للغة االنجليزية

نظام التقويم في المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 6102 – 6102
أوال  :الصفين السادس
العام الدراسي يتكون من فصلين
الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

 01درجة

 21درجة

 01درجة

 21درجة

تقييم بنائي

تقييم نهائي

تقييم بنائي

تقييم نهائي

أوال  :التقييم البنائي  01 ( Formative Assessmentدرجة )
يجب تقييم كل معيار من معايير المنهج مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.يمكن قياس أكثر من معيار من خالل اداة واحدة من ادوات التقييم.ا-الختبار القصير غير موحد يعده معلم الفصل و يعتمده رئيس القسم و مدته (  01دقائق ) من زمن الحصة
.
مهارة
االستماع
01
درجات

مهارة التحدث

01
درجات

مهارة القراءة (  01درجات)

On going
2
درجات

Quiz 1
بعد أربع أسابيع
0
درجات

مهارة الكتابة (  01درجات )
On
going
2
درجات

Quiz 2
بعد ثمانية أسابيع
0
درجات

ثانيا  :التقييم النهائي  21 ( Summative Assessmentدرجة )
يجب تناول كل أنواع األسئلة في التقييم.يراعى ان تكون قطع االستماع  /الفهم و االستيعاب  /الكتابة مناسبة للفئة العمرية للطالب و في مستواهمفي اختبار الكلمات و القواعد يراعى ان يتم استخدام الكلمات و القواعد الموجودة في الفترة المراد
تقييمها.
زمن تقييم مهارة االستماع في (  01دقائق )  /زمن تقييم مهارة التحدث تكون حوالي (  ) 3-6دقيقة لكلطالب .و يتم ذلك قبل اختبار نهاية الفصل الدراسي.
يتم تقييم مهارتي القراءة و الكتابة من خالل اختبار موحد على مستوى المنطقة في نهاية الفصل الدراسيمدته ساعتان.
-يقوم التوجيه الفني بالمنطقة بإعداد االختبار و يعتمده الموجه الفني األول.

مهارة الكتابة
مهارة التحدث مهارة القراءة
(  3-6دقائق )
اختبار موحد ساعتان (  01درجة )

مهارة
االستماع
 01دقائق

 0درجات

2درجات

 62درجة

المجموع الكلي
 21درجة

 66درجة

ثانيا  :الصفوف السابع  /الثامن  /التاسع
العام الدراسي يتكون من فصلين

الفصل الدراسي األول

 01درجة أعمال

 21درجة اختبار

الفصل الدراسي الثاني

 01درجة أعمال

 21درجة اختبار

النهاية الكبرى لكل مادة دراسية (  011درجة )
النهاية الصغرى لكل مادة دراسية (  01درجة )
الفصل الدراسي يتكون من  06أسبوع.

المدة الزمنية للتقييم
درجة االعمال ( ) 01

الجزء االول
ستة اسابيع
 00درجة ( أعمال )

االسبوع السابع
 01درجات ( اختبار قصير )

الجزء الثاني
ستة اسابيع
 00درجة أعمال

االختبار القصير (  01درجات )
غير موحد و مدته  60دقيقة ضمن زمن الحصة .يشمل موضوعات محددة تم تدريسها خالل المدة التييقيسها االختبار.
يضع التوجيه الفني العام مواصفات االختبار و يعده معلم الفصل و يعتمده رئيس القسم.االختبار النهائي (  01درجة ) موحد في نهاية الفصل الدراسي و يشمل :
الموضوعات التي تم تدريسها خالل الفصل الدراسي.يضع التوجيه الفني العام مواصفات االختبار و يعده التوجيه الفني على مستوى المنطقة التعليمية ويعتمده الموجه الفني األول.
مادة مهارات الحياة -الصف السابع
-توزع بمعدل سبعة اسابيع لكل مادة و تكون الدرجة النهائية من (  01درجة )

