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آلیة التقییم الخاصة بمادة اللغة العربیة 

للمرحلة االبتدائیة ( الصفین الرابع والخامس ) 

 والمرحلة المتوسطة والثانویة 

ضمن خطة التعلیم عن بعد 

                                                 العام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١م 

                                                       الفصل الدراسي األول  

1الصفحة 



أوال – المرحلة االبتدائیة  : 

تم توزیع الدرجات وفقاً لجدول البنود ونسب الدرجات الوارد في نشرة آلیة  التقییم للمواد الدراسیة بالتعلیم عن بعد وذلك بعد اعتماده من قبل 

التواجیھ الفنیة العامة، واللجنة العلیا لتطبیق قواعد وسیاسات التعلیم عن بعد للمرحلة االبتدائیة. 
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النسبةالبندم

الحضور وااللتزام١
- االلتزام بالحضور مع بدایة الحصة االفتراضیة. 

٢٠٪- السلوك.

المشاركة والتفاعل٢
- تفاعل المتعلم (الفھم واالستیعاب). 

- المشاركة في الحوارات والمناقشة. 
- واجبات (حصص متزامنة وغیر متزامنة).

٪٣٠

التقییمات والممارسات٣
- أوراق عمل. 

- أسئلة صفیة وال صفیة. 
تقییمات إلكترونیة ال تزید عن ( ٤ ) تقییمات في الفصل الدراسي.-

٪٣٥

التقاریر واألعمال والتكلیفات٤
- حسب طبیعة المادة ویحدد توصیفھا التوجیھ الفني للمجال الدراسي ،ویقدم 

١٥٪المتعلم عمالً واحداً خالل الفترة الدراسیة األولى.

١٠٠٪المجموع
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الدرجة التوصیفالنسبةالبندم

١
الحضور 
وااللتزام

٪ ٢٠

االلتزام بالحضور مع بدایة الحصة االفتراضیة: 
        TEAMS. یتم التقییم من خالل تتبع دخول المتعلم وخروجھ في برنامج

١٥

٥السلوك الحسن  أثناء الحصة االفتراضیة واتباع توجیھات المعلم .

٢
المشاركة 
والتفاعل

٪ ٣٠

یتم رصد درجة المتعلم في التفاعل والمشاركة من خالل تطبیق Insight الموجود كتطبیق مضاف في برنامج 
 TEAMS

تفاعل المتعلم : ترصد وفق فھم واستیعاب المتعلم  للمادة الدراسیة. 

المشاركة : ترصد لمشاركة المتعلم في الحوارات و المناقشة في الحصص االفتراضیة.

١٥

الواجبات : ترصد لحل الواجبات وتنفیذ األنشطة التعلمیة المكلف بھا المتعلم من قبل معلم الفصل . 

- TEAMS یُطلب من المتعلم واجبان في األسبوع من خالل أیقونة الواجبات في  برنامج

 لكل واجب درجتان . -

- ویتكون الواجب من أسئلة موضوعیة ومقالیة  بصورھما المتنوعة حسب طبیعة المھارة المستھدفة بالتقییم .   

یتابع المعلم تنفیذ الواجب ویتم احتساب الدرجة كالتالي : -

تجمع درجات الواجبات خالل  (١٥) أسبوعاً ثم تقسم على (٤) ، لیصبح المجموع من (١٥ درجة) -

-٤= ١٥➗ ٦٠

١٥

بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 
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الدرجةالتوصیفالنسبةالبندم

٣
التقییمات 
والممارسات

٪٣٥

 تنفذ ثالثة تقییمات إلكترونیة خالل الفصل الدراسي بواقع (١٠ درجات) للتقییمین األول والثاني و (١٥ درجة)  -

 .(Forms برنامج ) للتقییم الثالث باستخدام

مدة التقییم اإللكتروني الواحد (من ١٠ إلى ١٥ دقیقة). -

یكون التقییم في المھارات التي درب علیھا المتعلم في كل وحدة تعلمیة. -

تعد أسئلة الورقة التقییمیة وإجاباتھا المقترحة من قبل معلم الفصل، ویعتمدھا رئیس القسم. -

زمن تنفیذ التقییمات اإللكترونیة كالتالي  -

إطار التقییم اإللكتروني األول والثاني : -

٣٥

نھایة الوحدة التعلمیة األولى.    (١٠ ) درجات التقییم  األول 

نھایة الوحدة التعلمیة الثانیة.    (١٠ ) درجات التقییم  الثاني 

نھایة الوحدة التعلمیة الثالثة .    (١٥ ) درجات التقییم  الثالث

الدرجة عدد الجزئیات نوع السؤال النمط رقم  السؤال 
اختیار من متعدد أو أي نمط موضوعي السؤال األول 

موضوعي من أنماط أسئلة 
Forms

٢٤

٤٤موضوعي السؤال الثاني 

مقالي السؤال الثالث
نص قصیر أو نص  

  Forms طویل من أنماط أسئلة
٢٢

٨١٠المجموع 

بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 
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الدرجة التوصیفالنسبةالبندم

٣
تابع / التقییمات 

والممارسات
-

إطار التقییم اإللكتروني الثالث : -

یراعى التنوع في أنماط األسئلة ، والتدریب المسبق على تلك األنماط في الواجبات المرسلة للمتعلمین من مثل : 

األسئلة الموضوعیة: (اختیار من متعدد، صح أم خطأ، ترتیب الكلمات أو الجمل ) 

األسئلة المقالیة : أي نمط  یناسب الفئة العمریة.

-

٤
التقریر 

واألعمال 
والتكلیفات

٪١٥

یكلف المعلم طالبھ في األسبوع الثالث عشر كتابة تعبیر، ویكون حول إحدى المھارات التي تدرب علیھا . 1.

یسلم الطالب التعبیر بخط الید في موعد أقصاه بدایة األسبوع الخامس عشر. 2.

مستوى اإلنجاز المطلوب للصف الرابع      (٨) أسطر 

مستوى اإلنجاز المطلوب للصف الخامس   (١٠) أسطر

١٥

الدرجة عدد الجزئیات نوع السؤال النمط عدد األسئلة
اختیار من متعدد أو أي نمط موضوعي السؤال األول 

موضوعي من أنماط أسئلة 
Forms

٤٨

٢٤موضوعي السؤال الثاني 

مقالي السؤال الثالث
نص قصیر أو نص  

  Forms طویل من أنماط أسئلة
٣٣

٩١٥المجموع 

بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 



ثانیاً – المرحلة المتوسطة :  

تم توزیع الدرجات وفقاً لجدول البنود ونسب الدرجات الوارد في نشرة آلیة التقییم للمواد الدراسیة بالتعلیم عن بعد وذلك بعد اعتماده من قبل 
التواجیھ الفنیة العامة، واللجنة العلیا لتطبیق قواعد وسیاسات التعلیم عن بعد للمرحلة المتوسطة .  

النسبةالبندم

- االلتزام بالحضور مع بدایة الحصة االفتراضیة الحضور وااللتزام١
- السلوك

٪٢٠

- تفاعل المتعلم (الفھم واالستیعاب) المشاركة والتفاعل٢
- المشاركة في الحوارات والمناقشة

٪ ٢٠

- أوراق عمل الواجبات٣
- أسئلة ال صفیة

٪٢٠

- أسئلة صفیة وال صفیة التقییمات والممارسات٤
- تقییمات إلكترونیة ال تزید عن ( ٤ ) تقییمات في الفصل الدراسي

٪٣٠

التقاریر  ٥
واألعمال والتكلیفات

- حسب طبیعة المادة ویحدد توصیفھا التوجیھ الفني للمجال الدراسي،  
  ویقدم المتعلم عمالً واحداً خالل الفترة الدراسیة األولى

٪١٠

١٠٠%المجموع
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التوصیفالنسبةالبندم

١
الحضور 
وااللتزام

٪ ٢٠

- االلتزام بحضور الحصة االفتراضیة، والتحلي بالسلوك القویم : 

 یـتم الـتقییم مـن خـالل دخـول الـمتعلم فـي الـفصل االفـتراضـي لـبرنـامـج TEAMS ومـتابـعة حـضوره، ویـفترض أن یـتم الـتقییم 

آلیاً وفق نسبة الحضور، كالتالي :  

- السلوك :  ( ٥ ) درجات . 

- الحضور وااللتزام : (١٥) درجة.

٢
المشاركة 
والتفاعل

٪ ٢٠
- یتم تقییم المتعلم على تفاعلھ ومشاركتھ في الحوارات والمناقشة.

٢٠٪الواجبات٣

- الواج/ات : ترصد لحل الواجبات وتنفیذ األنشطة التعلمیة المكلف بھا المتعلم من قبل معلم الفصل . 

- TEAMS یُطلب من المتعلم واجبان في األسبوع من خالل أیقونة الواجبات في  برنامج

 لكل واجب درجتان . -

- ویتكون الواجب من أسئلة موضوعیة ومقالیة  بصورھما المتنوعة حسب طبیعة المھارة المستھدفة بالتقییم .   

یتابع المعلم تنفیذ الواجب ویتم احتساب الدرجة كالتالي : -

تجمع درجات الواجبات خالل  (١٥) أسبوعاً ثم تقسم على (٣) ، لیصبح المجموع من (٢٠ درجة) -

-٣= ٢٠➗ ٦٠
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تابع: بنود التقییم لمجال اللغة العربیة  في المرحلة المتوسطة



بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة  

التوصیفالنسبةالبندم

٤
التقییمات 
والممارسات

٪٣٠

- تنفذ ثالثة تقییمات إلكترونیة خالل الفصل الدراسي؛ بواقع تقییم واحد بعد كل وحدة تعلمیة، ویكون لھ ( ١٠  ) درجات . 

- یقیس التقییم اإللكتروني المھارات التي درب علیھا المتعلم في كل وحدة تعلمیة. 

- تعد أسئلة التقییم وإجاباتھا المقترحة من قبل معلم الصف، وتعتمد من قبل رئیس القسم. 
- یتم تنفیذ التقییم عبر البوابة التعلیمیة الخاصة بوزارة التربیة باستخدام (برنامج Forms) لیتم اعتماد الدرجات في البرنامج. 

- إطار التقییم اإللكتروني: 

- مالحظة : ُیراعى أن یكون التقییم في نھایة كل وحدة تعلمیة حسب طبیعة الجدول المدرسي . 

8الصفحة 

الدرجة عدد الجزئیات نوع السؤال النمط عدد األسئلة

اختیار من متعدد أو أي نمط موضوعي السؤال األول 
موضوعي من أنماط أسئلة 

Forms

٤٤

٤٤موضوعي السؤال الثاني 

مقالي السؤال الثالث
نص قصیر أو نص  

  Forms طویل من أنماط أسئلة
٢٢

١٠١٠المجموع 



تابع: بنود التقییم لمجال اللغة العربیة  في المرحلة المتوسطة 

التوصیفالنسبةالبندم

٥

التقریر 

واألعمال 

والتكلیفات 

%١٠

یكلف المعلم طالبھ في األسبوع الثالث عشر كتابة تقریر، ویكون حول إحدى المھارات التي تدرب علیھا خالل الفصل 1.

الدراسي من مثل : ( رسالة – بطاقة – تعلیق – تقریر – مقال – خاطرة ...إلخ).  

یسلم الطالب التقریر بخط الید في موعد أقصاه بدایة األسبوع الخامس عشر . 2.

 مستوى اإلنجاز المطلوب :  (١٢)  سطًرا تقریبا للصفین السادس والسابع. 3.

                                          (١٥) سطًرا تقریبا للصفین الثامن والتاسع.

9الصفحة 



 – المرحلة الثان67ة  : 
?
ثان≅ا

تم توزیع الدرجات وفقاً لجدول البنود ونسب الدرجات الوارد في نشرة آلیة التقییم للمواد الدراسیة بالتعلیم عن بعد وذلك بعد اعتماده من قبل 
التواجیھ الفنیة العامة، واللجنة العلیا لتطبیق قواعد وسیاسات التعلیم عن بعد للمرحلة الثانویة .  

النسبةالبندم

الحضور وااللتزام١
- االلتزام بالحضور مع بدایة الحصة االفتراضیة 

- السلوك
٪٢٠

المشاركة والتفاعل٢
- تفاعل المتعلم (الفھم واالستیعاب) 
- المشاركة في الحوارات والمناقشة

٪ ٢٥

الواجبات٣
- أوراق عمل 

- أسئلة ال صفیة
٪٢٠

التقییمات والممارسات٤
- أسئلة صفیة وال صفیة 

- تقییمات إلكترونیة ال تزید عن ( ٤ ) تقییمات في الفصل الدراسي
٪٣٠

التقاریر واألعمال والتكلیفات٥
- حسب طبیعة المادة ویحدد توصیفھا التوجیھ الفني للمجال الدراسي ،ویقدم المتعلم عمالً 

واحداً خالل الفترة الدراسیة األولى
٪٥

١٠٠٪المجموع

10الصفحة 



بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة الثانویة  

التوصیفالنسبةالبندم

١
الحضور 
وااللتزام

% ٢٠

 یـتم الـتقییم مـن خـالل دخـول الـمتعلم فـي الـفصل االفـتراضـي لـبرنـامـج TEAMS ومـتابـعة حـضوره، ویـفترض أن یـتم 

التقییم آلیاً وفق نسبة الحضور، كالتالي :  

- السلوك :  ( ٥ ) درجات . 

- الحضور وااللتزام : (١٥) درجة.

٢
المشاركة 
والتفاعل

% ٢٥

- یتم التقییم من قبل المعلم بحیث تقسم الدرجة على  : 

 - تفاعل المتعلم و مشاركتھ في الحوارات والمناقشة .               (٢٠ درجة ) 
 -  قراءة النصوص الشعریة المقررة قراءة  سلیمة معبرة.          (  ٥ درجات ) 

٢٠%الواجبات٣

- - الواج/ات : ترصد لحل الواجبات وتنفیذ األنشطة التعلمیة المكلف بھا المتعلم من قبل معلم الفصل . 

- TEAMS یُطلب من المتعلم واجبان في األسبوع من خالل أیقونة الواجبات في  برنامج

 لكل واجب درجتان . -

- ویتكون الواجب من أسئلة موضوعیة ومقالیة بصورھما المتنوعة حسب طبیعة المھارة المستھدفة بالتقییم .   

یتابع المعلم تنفیذ الواجب ویتم احتساب الدرجة كالتالي : -

تجمع درجات الواجبات خالل  (١٥) أسبوعاً ثم تقسم على (٣) ، لیصبح المجموع من (٢٠ درجة) -

-٣= ٢٠➗ ٦٠
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تابع: بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة الثانویة  

  

التوصیفالنسبةالبندم

٤
التقییمات 
والممارسات

 %٣٠

- تنفذ ثالثة تقییمات إلكترونیة خالل الفصل الدراسي؛ بواقع تقییم واحد بعد كل موضوعین دراسین، ویكون لھ ( ١٠  ) درجات . 

- یقیس التقییم اإللكتروني المھارات التي درب علیھا المتعلم. 

تُعد أسئلة التقییم وإجاباتھا المقترحة من قبل معلم الصف، وتعتمد من قبل رئیس القسم. -
یتم تنفیذ التقییم عبر البوابة التعلیمیة الخاصة بوزارة التربیة باستخدام (برنامج Forms) لیتم اعتماد الدرجات في -

البرنامج. 

- إطار التقییم اإللكتروني: 

- مالحظة : یُراعى أن ینفذ  التقییم بعد االنتھاء من التدریب على أھداف درسین ومھاراتھما. 
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الدرجة عدد الجزئیاتنوع السؤال النمط عدد األسئلة 

اختیار من متعدد أو موضوعيالسؤال األول
أي نمط موضوعي من 
Forms أنماط أسئلة

٤٤

٤٤موضوعي السؤال الثاني 

مقالي السؤال الثالث
نص قصیر أو نص 

طویل من أنماط أسئلة 
 Forms

٢٢

١٠١٠المجموع



تابع: بنود التقییم لمجال اللغة العربیة في المرحلة الثانویة  

 

 

                                                                                                                       الموجھ الفني العام للغة العربیة باإلنابة 

                                                                                                                                                  نایف الحربي 

التوصیفالنسبةالبندم

٥

التقریر 

واألعمال 

والتكلیفات 

٪٥

یكلف المعلم طالبھ في األسبوع الثالث عشر كتابة تقریر ، ویكون حول إحدى المھارات التي ُدرب علیھا خالل 1.

الفصل الدراسي  األول من مثل : (مقال – خاطرة – خطبة  - رسالة  – تعلیق – تقریر –...إلخ).  

یسلم الطالب التقریر بخط الید في موعد أقصاه بدایة األسبوع الخامس عشر . 2.

 مستوى اإلنجاز المطلوب :   (١٦)  سطراً تقریبا للصف العاشر. 3.

                                           (١٨)  سطراً تقریبا للصف الحادي عشر. 

																																																					 (٢٢)  سطراً تقریبا للصف الثاني عشر.
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