االدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية
التوجيه الفني للغة االنجليزية

نظام التقويم في المرحلة االبتدائية للعام الدراسي 6107 – 6106
أوال  :الصفين األول و الثاني
العام الدراسي يتكون من فصلين
الفصل الدراسي األول

First learning Unit
يشمل أول  3وحدات من كتاب الطالب

Second learning Unit
يشمل الوحدتين المتبقيتين

الفصل الدراسي الثاني

First learning Unit
يشمل أول  3وحدات من كتاب الطالب

Second learning Unit
يشمل الوحدتين المتبقيتين

أوال  :التقييم البنائي Formative Assessment

يجب تقييم كل معيار من معايير المنهج على األقل مرتين خالل الفصل الدراسي الواحد.يجب استخدام أدوات تقويم متنوعة لقياس معايير المنهج.يتم تخصيص ملف لكل طالب  portfolioلحفظ أعمال كل طالب.يتم رصد الدرجات على معيار من  4 – 0درجاتثانيا  :التقييم النهائي Summative Assessment
 يتم التقييم في نهاية كل وحدة دراسيةLearning Unit . يجب تناول كل أنواع األسئلة في التقييم. يتم تقييم مهارة التحدث بصورة فردية لكل طالب خالل اخر اسبوعين من كل Learning Unitيتم تقييم مهارة التحدث بصورة فردية في نهاية كل Learning Unit -الدرجة الكلية للتقييم النهائي لكل  01 = Learning Unitدرجات

ثانيا  :الصفين الثالث و الرابع
العام الدراسي يتكون من فصلين

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

 41درجة أعمال




النهاية الكبرى لكل مادة دراسية (  011درجة )
النهاية الصغرى لكل مادة دراسية (  51درجة )
الفصل الدراسي يتكون من  06أسبوع و يقيم الطالب كل أربعة اسابيع  (.يقسم الفصل الى  3أجزاء )
الجزء األول
( األربعة اسابيع األولى )
اختبار قصير
أعمال
61
01




 61درجة اختبار

 41درجة أعمال

 61درجة اختبار

الجزء الثاني
( األربعة اسابيع الثانية )
اختبار قصير
أعمال
61
01

الجزء الثالث
( األربعة اسابيع الثالثة )
اختبار قصير
أعمال
61
61

المجموع الكلي
للفصل الدراسي الواحد
اختبار
أعمال
61
41

االختبار القصير غير موحد و مدته  65دقيقة ضمن زمن الحصة .يتم تطبيق االختبار القصير بعد االنتهاء من تقييم أعمال كل جزء من
االجزاء الثالث.
يضع التوجيه الفني العام مواصفات االختبار و يعده معلم الفصل و يعتمده رئيس القسم.

ثالثا  :الصف الخامس
العام الدراسي يتكون من فصلين

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

 61درجة اختبار

 41درجة أعمال




 61درجة اختبار

 41درجة أعمال

النهاية الكبرى لكل مادة دراسية (  011درجة )
النهاية الصغرى لكل مادة دراسية (  51درجة )
الفصل الدراسي يتكون من  06أسبوع و يقيم الطالب كل أربعة اسابيع  (.يقسم الفصل الى  3أجزاء )
أعمال

(األربعة اسابيع
األولى )

الجزء الثاني
(األربعة اسابيع
الثانية )

الجزء األول

أعمال
01

أعمال
01

اختبار
الجزء الثالث
( األربعة اسابيع
الثالثة )
أعمال
01

اختبار قصير
01

مجموع
األعمال

اختبار
قصير
خالل االسبوع
السابع

اختبار في
نهاية الفصل

61

41

مجموع
االختبار

المجموع
الكلي
للفصل
الدراسي
الواحد

41
61

011




االختبار القصير غير موحد و مدته  65دقيقة ضمن زمن الحصة .يشمل الموضوعات التي تم تدريسها خالل المدة التي يقيسها االختبار
يضع التوجيه الفني العام مواصفات االختبار و يعده معلم الفصل و يعتمده رئيس القسم.



االختبار النهائي موحد في نهاية الفصل الدراسي و يشمل :
 موضوعات محددة من المدة التي تم قياسها باالختبار القصير -الموضوعات التي تم تدريسها خالل المدة المتبقية.



يضع التوجيه الفني العام مواصفات االختبار و يعده التوجيه الفني على مستوى المنطقة التعليمية و يعتمده الموجه الفني األول.

