
 

 pdf 1444جدول توزيع الدرجات في نظام المسارات 

إّن تقويم الطالب في نظام المسارات تقويماً منوعاً، فالطالب سوف يقومون بحسب إما باالنتظام، أو على أسس االنتساب أو 

قبل المسار أو خالله أو بعده، وكل نوع من أنواع التقويم سالفة الذكر له آلية محددة وخاصة الدمج، وقد يكون التقويم إما 

 .]1[به

 آلية تقويم الطالب في التعليم المدمج

هما بالطريقة في التقويم المدمج، فيخضع الطالب لنوعين من االختبارات، منها االختبارات القصيرة واالختبارات النهائية وكال

 :الحضورية، وتوزيع الدرجات في التقويم المدمج كالتالي

  50نهايات المواد الدراسية الصغرى هي%. 

  وفق عدة اختبارات100النهايات الختامية إجماليها %: 

o اختبار الّدور األول يكون خالل نهاية الفصل. 

o ،ولمدة أسبوع اختبار الّدور الثاني بنهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي. 

o اختبار مواد التعثر يتم مع عودة المعلمين، وقبل انطالق الفصل التالي، ولمدة أسبوعين. 

 كيف أحسب معدلي في الثانوي مسارات: شاهد أيًضا

 آلية تقويم الطالب في التعليم المنتظم

 :% وتوزع الدرجات على النحو اآلتي100كل ماّدة دراسيّة تقّدر درجاتها بـ 

 درجة موزعة على النحو اآلتي 60 :درجة أعمال الطالب: 

o  درجة 20بحوث أو تقارير أو خالفه  :المدرسيّةالواجبات. 

o درجة 20 -أي خالل الحصص الدراسيّة  :التفاعل والمشاركة. 

o درجة 20 :االختبارات القصيرة. 

 درجة 40 :درجة اختبار نهاية الفصل. 

 

 :لصورة التاليةلكن يوجد استثناء بالنسبة لتقويم التعليم المنتظم التي تتطلب توزيعاً خاصاً، وهو وفق الموضح في ا
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 آلية تقويم الطالب لالنتساب

 :% لالمتحان األخير كما يلي40% كـدرجة أعمال و60درجة في التقويم الفصلي األخير يتم توزيعها  100ينال الطالب 

 درجة موزعة كما يأتي 60 :درجة األعمال: 

o وأنشطة المشاريع والبحوث درجة موزعة مناصفةً بين الواجبات المدرسية من جهة  20 :مهام أدائية

 .درجات 10والتقارير من جهة أخرى لكل منها 

o أخرى على  10درجات لقاء النشاط ضمن الصف و 10درجة موزعة على  20 :المشاركة والتفاعل

 .التفاعل مع المعلمين

o أخرى لقاء االمتحان  10درجات كامتحان شفهي و 10درجة موزعة على  20 :االختبارات القصيرة

 .يالتحرير

 درجة  30درجات بحسب المواد إما شفهي أو عملياً، و 10درجة موزعة على  40 :االختبار الفصلي األخير

 .لالمتحان التحريري

 تحميل كتاب التربية المهنية أول ثانوي مسارات: شاهد أيًضا

 توزيع الدرجات على المواد بنظامي االنتساب واالنتظام

زيع الدرجات تختلف بين نظامي االنتساب واالنتظام درجة، ولكن طريقة تو 100إن مجموع درجات كل مادة في كال النظامين 

 :كما يأتي

 توزيع درجات مواد طالب االنتساب

 :درجة، وهي 100مواد االنتساب خمسة مجاميع درجات كل واحدة 

 80درجة نظري +  20درجة موزعة على  100 :إنجليزي  ً  .درجة تحريريا

 درجة تحريري 100 :رياضيات. 

 90درجات عملي +  10على  درجة موزعة 100 :علوم عامة  ً  .درجة تحريريا

  40درجة عملي +  600درجة موزعة على  100 :1تقنيات رقمية  ً  .درجة تحريريا
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 توزيع درجات مواد طالب االنتظام

 -درجة وهي )الكفايات اللغوية  100في تقويم االستمرار يتقدم الطالب لالختبار بسبعة من المواد، كل مادة تقويم الطالب بها 

تربية بدنية(، توزع درجاتها المئة في المواد الخمس  -قرآن وتفسير  -تربية مهنية  -تفكير ناقد  -حديث  -دراسات اجتماعية 

 .درجة أخبار نهائي 40درجة اختبارات قصيرة و 20درجة تفاعل ومشاركة، و 20درجة مهام أدائية و 20األولى على 

 

 :ها المئة كما يليأما مادة القرآن والتفسير، فتوزع درجات

 10 درجات صحة القراءة. 

 10 درجات للترتيل. 

 10 درجات للحفظ. 

 10 درجات للتجويد. 

 20 درجات تفاعل ومشاركة. 

 20 درجة للمهام األدائية. 

 5 درجات اختبارات قصيرة. 
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 15 درجة اختبار أخير. 

 

 :وفي مادة الصحة البدنية توزع درجاتها كما يلي

 20 ةدرجات للمهام األدائي. 

 10 درجات تفاعل ومشاركة. 

 10 ( 5 -درجات شفهي  5درجات اختبارات قصيرة )درجات عملي. 

 60 ( 20 -مهارات حركيّة  40درجة تطبيقات عملية )درجة ليلقى بدنيّة. 
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