
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/416                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة المدارس الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/qa/4161                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 )  2022) لسنة (6�عميم رقم (

   لصفوف من الرا�ع إ�� ا�حادي عشر ل الثا�ي  أعمال الفصل الدرا��ي

 م   2023-2022العام األ�ادي�ي 
 

  ا�ح��مون                     السادة/ مديرو املدارس ا�ح�ومية

   ا�ح��مات           املدارس ا�ح�ومّية  مديرات  / السّيدات

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

��ديكم إدارة التوجيھ ال��بوي أطيب التحّيات، و�شـــكر لكم متا�عتكم الفاعلة للعملية التعليمية، وجهودكم لتحســـ�ن �عّلم 
 .ونثّمن لكم تفانيكم و�خالصكم �� متا�عة س�� العملية التعليميةة، الطلب

أعمال    ، نرفق لكم التوج��ات واإلرشـــــــادات اآلتية �شـــــــأنبصـــــــدق وموضـــــــوعّيةالطلبة   تقييم �عّلمالًقا من حرصـــــــنا ع�� وانط
 م.2023-2022من العام األ�ادي�ي   الثا�يالفصل الدرا��ي 

 أّوًال: ُمحّددات أعمال الفصل الدرا��ي: 
 ) درجة  20( –  (التطبيقات) القص��ة  التقييمات -1
 تطبيقات للمواد ال�ي يقّل نصا��ا    5و  حصص أسبوعّيا فأك��  4تطبيقات للمواد ال�ي نصا��ا    6 خالل الفصل الدرا��ي الثا�ي  الطالب  يؤدي

 وذلك خالل الفصل الدرا��ي �امًال.  ، (م��ا تطبيق إلك��و�ي واحد ع�� نظام قطر للتعليم) حصص أسبوعّيا،  4عن 

  دقيقة، ويستكمل املعلم ا�حصة حسب خطة الدرس  15القص��ة �� جزء من حصة املعلم بحيث ال تتجاوز (   التطبيقاتتجرى (. 

  للطالب املتغّيب �عذر مقبول  التطبيق أسئلة موضوعّية، وسؤال مقا��. و�جوز إعادة    4أسئلة م��ا   5من  تطبيقيت�ّون �ل. 

  اتتوسط التقييمم) درجة، و�تم استخراج 20( تطبيقتخصص ل�ل. 

   من ثالثة أسئلة موضوعية وسؤال�ن مقال�ن.   اإللك��و�ييت�ون التطبيق 

 و�مكن إعادة التطبيق للطالب �عذر مقبول.   من تار�خ النشر، دراسّية ثالثة أيام اإللك��و�ي  مهلة حل التطبيق 

  بحيث ال ي�ون لدى الطالب أك�� من تطبيق�ن اثن�ن �� اليوم الواحد قدر اإلم�ان.  إجراء التطبيقات تنّظم إدارة املدرسة مواعيد 

  .يتوقف إسناد التطبيقات �� ف��ة اختبارات املنتصف، إلتاحة الفرصة للطلبة الستذ�ار دروسهم 

 درجات)   10( –الواجبات   -2
 دراسّية. ل�ل مادة أسبوعًيا  ا واحًد  اواجبً  الطالب يؤدي 

   (غ�� إلك��ونّية). ورقّيةلواجبات ع�� نظام قطر للتعليم، وت�ون بقية ا  الواجبات   % من50 �سند 

   إتاحة الواجب   و�مكن يت�ون الواجب اإللك��و�ي ع�� نظام قطر من سؤال�ن موضوعي�ن، وُيعطى الطالب يوًما �امال مهلة �حل الواجب  

 .  �عذر مقبول. �عد املهلة

  .يتوقف إسناد الواجبات �� ف��ة اختبارات املنتصف، إلتاحة الفرصة للطلبة الستذ�ار دروسهم 

 درجات)  5( –  املشاركة الصفية -3
 .يتم تقييم املشاركة الصفية من خالل تفاعل الطلبة مع املعلم والزمالء، بالصف و�املنصة اإللك��ونية 

 25/12/2022التار�خ 
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  النشاط امل���� (مشروع، بحث...) -4

  ��الثا�ي.  وُيسّلم قبل اختبار ��اية الفصل الدرا��ي نظام قطر للتعليم،ي�ون النشاط امل���� ع 

  .ترا�� املدارس أن ت�ون املشاريع مرتبطة بمعاي�� ومهارات املادة، مع تزو�د الطلبة بإرشادات أداء املشروع ومعاي�� التقييم 

 واد ا�ختارة، و�تم ذلك بالتنسيق  ُيمكن للطالب تنفيذ �شاط م���� واحد ألك�� من مادة ع�� أن يتضمن النشاط معاي�� �علم مناسبة للم
 ب�ن أقسام املدرسة. 

   .يمكن أن �ش��ك (ثالثة طالب) بحد أق��ى �� مشروع واحد، و�� هذه ا�حالة يوّزع املعلم األدوار ب�ن الطلبة املشارك�ن 

 علومات، ال��تيب والتنظيم، التسليم  ُيتا�ع املعّلم الطلبة �� أداء املشروع، و�تّم التقييم وفق معاي�� وا�حة وُمعلنة مثل: دقة و�حة امل
 �� املوعد... 

أعمال الفصل الدرا��ي:   درجاتثانًيا:   

 مالحظة الدرجة  أدوات التقييم 

) درجة، لتصـــــبح درجة أعمال  50مجموع الدرجات ()% من  10يؤخذ (  20 (التطبيقات)  القص��ة  التقييمات 

�� ��اية   NSISIنظام ب  وترصـــــــــــد، ) درجات5الفصـــــــــــل الدرا�ـــــــــــ�ي الثا�ي(

 .اإلجراءات املّتبعة �� ذلك الفصل الدرا��ي حسب

 ) درجة الختبار منتصف الفصل الدرا��ي الثا�ي.15ُتخصص ( 

 ) درجة الختبار ��اية الفصل الدرا��ي الثا�ي.30تخصص ( 

 10 الواجبات  

 5 املشاركة الصفّية  

 15 النشاط امل���� / املشروع  

 50 ا�جموع  

 الّصف الثا�ي عشر: ثالًثا: 
  عّلم   ع�� أن �عّزز هذه التقييمات ،  �ل مدرسة  حسب احتياج  طلبة الّصف الثا�ي عشر تطبيقات وواجبات ورقّية و�لك��ونّية  يؤدي�

 . أسئلة اختبارات الثانوّ�ة العاّمة ُتحا�ي أن و  ،الطلبة
 

قدير ُلوا َفاِئَق االحِ��ام والتَّ  ،،، َوَتَقبَّ

                                                   

 

                                                                                                                                  

 مر�م �عمان العمادي                                                                                                                                             

 مديرة إدارة التوجيھ ال��بوي                                                                                                        
 


