
 مستند توضيحّي حول التّقييم القائم على أساس المعايير

 ما هو التّقييم القائم على أساس المعايير؟

إنّه عبارة عن درجة ينالها الطّالب تبيّن إلى أيّ حدّ يفهم المهارات والمعارف الّتي يتعلّمها في الّصّف. هذه المهارات قد تمّ  -1

 إدراجها كمعايير.
بشكل مستقّل، ويندرج في إطار "تقييم عادات العمل"، وهو يهدف إلى إطالع أولياء األمور على أداء  سلوك الطّالب يتمّ تقييمه -2

 الطّالب السّلوكيّ في الّصّف.

 

 تّقييم القائم على أساس المعاييردرجات ال

 دناه يفسّر مدلوالت كلّ درجة.أسلّم المعايير الوارد 

 

Eستقلّة ومستمّرة، فهًما ُمتقنًا ومتقدًّما لمفاهيم المادّة ومهاراتها، وذلك يُظهرالطّالب، بصورة م = يَفوق الُمتََوقّع
 من خالل أنواع متعدّدة من التّقويمات. أّما المعرفة فهي متحّولة ومنتقلة إلى سياقات مختلفة.

Cقّع لصفّه؛ فهو يدرك ويطبّق المفاهيم يُظهر الطّالب، بصورة مستقلّة، إتقانًا لغالبيّة ما هو ُمتَوَ  = يحقّق الُمتََوقّع بصورة مستمّرة
 والمهارات الّرئيسيّة الخاّصة بصفّه، وذلك بنسبة أخطاء قليلة.

Mبدأ الطّالب بتحقيق ما هو ُمتََوقّع لصفّه، وذلك بمساعدة المعلّم واألقران؛ فهو قد بدأ يدرك  = يحقّق الُمتََوقّع
 المفاهيم والمهارات الّرئيسيّة الخاّصة بصفّه.

A= ال يحقّق الطّالب ما هو ُمتََوقّع لصفّه، وهو لم يدرك بعد المفاهيم والمهارات الّرئيسيّة الخاّصة  يقترب من الُمتوقّع
 بصفّه.

Y =ال دليل قابل للتّقييم. ال يعمل تجاه الُمتََوقَّع 

 

 درجات تقييم "عادات العمل"

 يتمّ تقييمها، ويفسّر مدلوالت كّل درجة.سلّم المعايير الُمدرج أدناه يبيّن عادات العمل الّتي 

 غير مقبول مقبول جيّد ممتاز المؤشّر
 
 
 
 

 حّس المسؤوليّة

يصل، دائًما، إلى 
الّصّف في الوقت 

المحدّد، وهو، دائًما، 
 جاهز للحّصة

 
يستعمل وقته، دائًما، 
 بشكل فعّال ومناسب

 
يتحّمل المسؤوليّة، 

دائًما،  وينجز المهامّ 
 إليهالموكَلة 

 
يُظهر، دائًما، نزاهة 

 أكاديميّة

يصل، غالبًا، إلى الّصّف 
في الوقت المحدّد، وهو، 

 غالبًا، جاهز للحّصة
 

يستعمل وقته، غالبًا، 
 بشكل فعّال ومناسب

 
يتحّمل المسؤوليّة،  

غالبًا، وينجز المهامّ 
 الموكَلة إليه

 
يُظهر، غالبًا، نزاهة 

 أكاديميّة

يصل، أحيانًا، إلى 
في الوقت  الّصفّ 

المحدّد، وهو، أحيانًا، 
 جاهز للحّصة

 
يستعمل وقته، أحيانًا، 

 بشكل فعّال ومناسب
 

يتحّمل المسؤوليّة، 
أحيانًا، وينجز المهامّ 

 الموكَلة إليه
 

يُظهر، أحيانًا، نزاهة 
 أكاديميّة

هو، غالبًا، غائب، 
متأّخر و/أو غير جاهز 

 للحّصة
 

نادًرا ما يستعمل وقته 
 ومناسب بشكل فعّال

 
نادًرا ما  يتحّمل 

المسؤوليّة، وينجز 
 المهامّ الموكَلة إليه

 
نادًرا ما يُظهر نزاهة 

أكاديميّة أو يكاد ال 
 يظهرها بتاتًا

 
 

 المشاركة والتّفاعل

يتفاعل، دائًما، باحترام، 
سواء أكان يعمل مستقالًّ 

أو في مجموعة، وهو 
 كذلك يصغي بانتباه

 
 يتحدّى نفسه دائًما

يتفاعل، غالبًا، باحترام، 
سواء أكان يعمل مستقالًّ 

أو في مجموعة، وهو 
 يصغي،غالبًا، بانتباه

 
 يتحدّى نفسه غالبًا

يتفاعل، أحيانًا، باحترام، 
سواء أكان يعمل مستقالًّ 

أو في مجموعة، وهو 
 يصغي، أحيانًا، بانتباه

 
 يتحدّى نفسه أحيانًا

نادًرا ما يتفاعل 
ن باحترام، سواء أكا

يعمل مستقالًّ أو في 
مجموعة، وهو نادًرا ما 

 يصغي بانتباه
 



نادًرا ما يتحدّى نفسه    
 دائًما

 

 
 الجهد

يُظهر، دائًما، رغبة في 
 التّعلّم

 
 

يُظهر، غالبًا، رغبة في 
 التّعلّم

 
 

يُظهر، أحيانًا، رغبة في 
 التّعلّم

 
 

نادًرا ما يُظهررغبة في 
 التّعلّم

 
 

 
البحث ومهارات 

 التّفكير

يطرح، دائًما،أسئلة 
مناسبة، يصّمم ويخطّط 

بفعاليّة، يستنتج 
الخالصات، يتفكّر في 

 عمليّة التّعلّم
 

غالبًا ما يطرح أسئلة 
مناسبة، يصّمم ويخطّط 

بفعاليّة، يستنتج 
الخالصات، يتفكّر في 

 عمليّة التّعلّم

أحيانًا، يطرح أسئلة 
مناسبة، يصّمم ويخطّط 

بفعاليّة، يستنتج 
الخالصات، يتفكّر في 

 عمليّة التّعلّم

نادًرا ما يطرح أسئلة 
مناسبة، يصّمم ويخطّط 

بفعاليّة، يستنتج 
الخالصات، يتفكّر في 

 عمليّة التّعلّم

 

 


