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توزيعععععات الععععع  ت   ععععععو  ت
عدت  دا سيةت لتعليمتعنتب

اإلدارة العامة للتقويم والقبول



   رحلةت البتد ئية

2

مستمرا  معتمددا  للد  ُيقّوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفين األول والثاني االبتدائي تقويما  1.
فددي يميدد  مسددتوياا األداا التددي تتثددمن ستسددة مسددتوياا لوتقدداد ومسددتوت وا ددد لعدددم اإلتقدداد

.المواد
:ي كالتاليُيقّوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفوف من الثالث و ت  السادس االبتدائ2.
وتقاد ومستوت وا دد تقويما  مستمرا  معتمدا  لل  مستوياا األداا التي تتثمن ستسة مستوياا ل-أ

رآد الكريم ، الق( فظ)القرآد الكريم، القرآد الكريم وتجويده، القرآد الكريم : لعدم اإلتقاد في مواد
(.بنين)ية البدنية ، الترب(بناا)، التجويد، اللغة اإلنجليزية، التربية الفنية، التربية األسرية (تتوة)
سداو  بدين درية لكل مادة دراسية يكود التقويم فيها مسدتمرا  وتتاميدا  موةلدة بالت( 100)ُتخصص -ب

:الفصلين؛ بحيث تكود في كل فصل دراسي كما يلي

  صف   و  ت  دا سية

توزيات ال  تأ و  ت  تقويمت   تنوعة
 ختب ا  ت
تحريريةت
قصيرة

ريت ختب اتتحري
نه يةت  فصل

مج وعت ال  ت
  فصلت  دا سي

  و حد
   ه   ت
 أل  ئية

   ش اكةت
  صفية

  و لب  ت
   نز ية

مج وعت
أ و  ت
تقويمت
متنوعة

  توحيد

منت  ث  ث
وحتىت
  س  س

10101030101050
10101030101050  فقهتو  سلوك
10101030101050  حديثتو  سيرةت

10101030101050  ري ضي  
10101030101050  علوم

10101030101050ة  دا س  ت اللت  عي
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يقددداا األنشدددطة، االستقصددداا، الخدددرائم المفاذيميدددة وال ذنيدددة، التطب)تشدددمل المهمددداا األدائيدددة -
بيعددة  سددب  ...( العمليددة، ملددع األلمددال، المشددرولاا، التطبيقدداا الحقليددة، الزيدداراا الميدانيددة

.المادة الدراسية
، التددريباا التفالل داتل الصع، استخدام مصادر الدتعلم، ح ثدار الكتداب)تشمل المشاركة الصفية -

. سب  بيعة المادة الدراسية...( الصفية
فددي كتدداب المطويدداا، التدددريباا والمسددائل المنزليددة، أسددملة التقددويم)تشددمل الوايبدداا المنزليددة -

. سب  بيعة المادة الدراسية...( الطالب 

:توةع درياا تقويم الطالب في مادة اللغة العربية3.

  صف
  ث  ث

  تعبيرت الست  ع
  شفوي

 أل  ءت
  قر ئي

 ستظه ات
 ألن شيد

  كت بة
يطبقتنه يةتكلت2/مج وعت  دال     ج وع

وحدتينتويقسمت
(2)  ن تجتعلىت

 إلمالءت
   نسو
خ

  خط

106104464020
  فهمت

و الستيع ب
  تر كيبت
  لغوية

  تعبيرت
  كت بي

 إلمالءت
مج وعت إلمالءت الختب اي   نظوا

  دال  
مج وعت ال  ت
2/ الختب ات  تحريري

بقت ختب اتتحريريتيط
نه يةتكلتوحدتين
ىتويقسمت  ن تجتعل

(2) 106104104020
 أل  ءت
  قر ئيت

(  شفهي)
  فهمت

و الستيع ب
  تر كيبت
  لغوية

  تعبيرت
 إلمالءت  خط  كت بي

 الختب اي
مج وعت الةت ختب ات
لت ختب اتنه يةت  فصنه يةت  فصلت

  دا سيت  و حد
33111110
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.دراسيينف  األداا القرائي وفهم المسموع في األسبوع ال   يسبق االتتباراا التحريرية نهاية كل فصل

منت
  صفت  ر با
وحتىت
  س  س
 البتد ئي

  قر ءة
 أل  ءت)

(  قر ئي

(    تو صلت  لغوي)
 ستظه ات   ه ةت أل  ئية

  نصوص
  و لب  ت

و   ش اك  ت
  صفية

يقسمت  ن تجتعلى2/مج وعت  دال     ج وع
(2)

  شفهي  كت بي
101055104020

فهمت
   س وع

فهمت
   قروءت
هتو ستيع ب
وتذوقه

  ظ هرةت
 إلمالئية

  رسمت  كت بي
(  خط)

  وظيفةت
فت  نحويةتو  صن
  لغوي

مج وعت
  دال  

مج وعت ال  ت
2/ الختب ات  تحريري

 ختب اتتحريريتفي
نه يةت  وحدةت
 تقييمتبقيةت

101055104020   ه ا  ت  لغوية

فهمت
   س وعت

(تحريري)

 أل  ءت
  قر ئيت

(شفهي)

فهمت
   قروءت
هتو ستيع ب
وتذوقه

  ظ هرةت
 إلمالئية

يت  رسمت  كت ب
(  خط)

  وظيفةت
  نحويةت
و  صنفت
  لغوي

مج وعت الةت ختب ا
لت ختب اتنه يةت  فصنه يةت  فصلت

  دا سيت  و حد

33111110



   رحلةت   توسطة
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سداو  بدين درية لكل مادة دراسية يكود التقويم فيها مسدتمرا  وتتاميدا  موةلدة بالت( 100)ُتخصص 1.
.الفصلين

:درية لكل فصل دراسي موةلة وفق التالي( 50)ُتخصص 2.
. درية التتبار نهاية الفصل( 10)
: درية أللمال الفصل، موةلة وفق التالي( 40)
.لمنزليةالمشاركة، واألنشطة، والوايباا ا: درياا لتقويمه بأدواا التقويم المتنولة مثل( 30)-
.درياا لعدد من االتتباراا التحريرية القصيرة( 10)-

:أوالات

  صف   و  ت  دا سية

توزيات ال  تأ و  ت  تقويمت   تنوعة
 ختب ا  
تحريرية
قصيرة

 ختب ات
تحريريت
نه يةت
  فصل

مج وعت ال  ت
  فصلت  دا سيت

   ه   ت  و حد
 أل  ئية

   ش اكةت
  صفية

  و لب  ت
   نز ية

مج وعت
أ و  ت
تقويمت
متنوعة

  فقه

ل يات
صفوفت
   رحلةت
   توسطة

10101030101050
10101030101050  حديث
10101030101050  توحيد
10101030101050  ري ضي  
10101030101050  علوم

10101030101050  لغةت إلنجليزية
10101030101050  ح سبت آل ي

10101030101050  دا س  ت اللت  عية
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ئم األنشدددطة، االستقصددداا، البحدددوي، التقدددارير، التددددريباا العمليدددة، الخدددرا)تشدددمل المهمددداا األدائيدددة -
، الزيدداراا المفاذيميددة وال ذنيددة، التطبيقدداا العمليددة، ملددع األلمددال، المشددرولاا، التطبيقدداا الحقليددة

. سب  بيعة المادة الدراسية...( الميدانية، 
ريباا التفالددل داتددل الصددع، اسددتخدام مصددادر الددتعلم، ح ثددار الكتدداب، التددد)تشددمل المشدداركة الصددفية -

. سب  بيعة المادة الدراسية...( الصفية، 
تداب الطالدب، المطوياا، التدريباا والمسائل المنزليدة، أسدملة التقدويم فدي ك)تشمل الوايباا المنزلية -

. سب  بيعة المادة الدراسية...( 
ة أو لمليدة تنف  في نهاية كل فصدل أو بداب أو و ددة مدن الكتداب تحريريدة أو  دفهي)االتتباراا القصيرة -

( سب  بيعة كل مادة
مو  ت  تقويمت   ست ر: ث ني ات

  صف   و  ت  دا سية

توزيات ال  تأ و  ت  تقويمت   تنوعة

 ختب ا  ت
قصيرة

   ج وعت  كلي
 لفصلت

   ش اكةت   ه   ت أل  ئية  دا سيت  و حد
  صفية

  و لب  ت
   نز ية

مج وعت
أ و  ت
تقويمت
متنوعةت

ل ياتصفوفت  تربيةت  فنية
   رحلةت
   توسطة

101010302050
  تربيةت  بدنيةتو  صحية

101010302050(بنين)
102010301050  تربيةت ألسرية

(تعليمتع م)  قرآنت  كريمتو  تفسيرت: ث  ث ات
   ج وع النطالقتفيت  قر ءةتطبيقت  تجويد  ترتيل  حفظصحةت  تالوة   قرا

   ج وعت  كليت
 لفصلت  دا سيت

  و حدت
10823225  قرآنت  كريم

50
  تفسيرت

   ج وع ختب اتنه يةت  فصلأع  لت  سنةت
أ و  تتقويمت

1025رة ختب ا  تقصيمتنوعة
87
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(رآنت  كريمتحفيظت  ق)  قرآنت  كريمتو  تفسيرتو  تجويدت: ا بع ات
   ج وعت  كليت لفصلت  حضواتو   ش اكةصحةت  تالوةتطبيقت  تجويد  ترتيل   قرا

  دا سيت  و حد
  قر نت  كريمت

5535550(تالوة)

  قر نت  كريمت
(حفظ)

   ج وعت  كليت لفصلت  حضواتو   ش اكةصحةت  حفظتطبيقت  تجويد  ترتيل
  دا سيت  و حد

5535550

  تفسير
أ و  تتقويمت

   ج وعت  كليت لفصلت ختب اتنه يةت  فصل ختب ا  تقصيرةمتنوعة
  دا سيت  و حد

20201050

   ج وعت  كليت لفصلتتطبيقينظري1515  تجويد
  دا سيت  و حد

101050

:  ح سبت آل ي: خ مس ات

  نظ مت  دا سي   قرا

نه يةت  فصلت  دا سيأع  لت  سنة

   ج وع
يت لفصلت  دا س
  و حد

مشروع  ت
ع ليةت
قصيرة

 ختب ا  ت
قصيرة
نظري

أ و  ت
تقويمت
متنوعة

مشروع  ت
  تحريريع ليةت

101010101050 نتظ م  ح سبت آل ي
401050--- نتس ب
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:  لغةت  عربية: س  س ات

ل ياتصفوف
   رحلععععععععععععععععةت
   توسطة

( نتظ م)

  قر ءة
 أل  ءت)

(  قر ئي

ية   ه ةت أل  ئ(   تو صلت  لغوي)
 ستظه ات
  نصوص

  و لب  تو   ش اك  ت
مج وعت   ج وع  صفية

2/  دال  
يقسمت
  ن تج
(2)علىت

  شفهي  كت بي

101055104020

فهمت
   س وع

فهمت
   قروءت
هتوتحليل

وتذوقهت
ونقده

  رسمت
 إلمالئي

  رسمت
  كت بيت

(  خط)
  صنفت
  لغوي

 ألسلوبت
  لغوي

  وظيفةت
  نحوية

مج وعت
  دال  

مج وعت
 ال  ت
 الختب ات
2/  تحريري

يقسمت
  ن تج
(2)علىت

105555554020

ت التيت(  الة20)  ختب اتنه يةت  فصلت  دا سيتوفق ا
ينفذتفيت ألسبوعت  ذيت
يسبقتبد يةت الختب ا  ت

  تحريريةت
مج وعت ال  تينفذتفيتأسبوعت الختب ا  ت  تحريريةت

نه يعععةت  فصعععل
  دا سععععععععععععععععيت

فهمت   س وعتوتحليلهت  و حد
وتذوقهتونقده

فهمت   قروءةت
هتوتحليلهتوتذوق

ونقده
  رسمت  كت بي  رسمت المالئي

(  خط)
  صنفت
  لغوي

 ألسلوبت
  لغوي

  وظيفةت
  نحوية

3710 211111

.فصل دراسيينف  فهم المسموع للطتب المنتظمين والمنتسبين في األسبوع ال   يسبق االتتباراا التحريرية نهاية كل
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 النتس ب/ بت

.ينف  فهم المسموع للطتب المنتسبين في األسبوع ال   يسبق االتتباراا التحريرية نهاية كل فصل دراسي

ل يععععععععععععععععععات
صعععععععععععععفوفت
   رحلععععععععععععةت
   توسطة

( نتس ب)

ينت ختب ات  طالبت   نتسب   ج وع أل  ءت  قر ئي ستظه ات  نصوصية   ه ةت أل  ئ(   تو صلت  لغوي)
تقسمتلزأين   شفهي  كت بي

653620

فهمت
   س وعت
وتحليلهت
وتذوقهت
ونقده

فهمت
   قروءت
وتحليله
وتذوقهت
ونقدهت

  رسمت
 إلمالئي

  رسمت
  كت بي

(  خط)
  صنفت
  لغوي

 ألسلوبت
  لغوي

  وظيفةت
ةت ختبععع اتتحريعععريتفعععيتنه يععع   ج وع  نحوية

  وحععععععدةت تقيععععععيمتبقيععععععةت
   ه ا  ت  لغوية

664244430



   رحلةت  ث نوية
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: مقرا  ت  تقويمت  ع م: أوالات
ى ختب اتنه يةت   ستو ألع  لت  فصلية  تقويم

 ال  ت
  حضوا

   ج وعت
(100)

 الة
   الحظةتأس  يبت  تقويم

و   ش اكةت
و  تف علت
  صفي

  و لب  ت
و   ه مت
 أل  ئية

 الختب ا  ت  قصيرةت
   تكراة

مشروع  ت   شروع    بحوث
ع لية

 الختب ات
  نظريتأوت
نظريت   قرا    تحريري

ع ليتشفهيكت بي

205100-15-202020  علومت  طبيعية

205100--15-202020(عد ت  قرآنت  كريم)  علومت  شرعيةت

205100--15-202020  ري ضي  ت
205100--15-202020 اللت  عي  ،ت  ت ايختعت  جغر في ت

205100--15-202020(2،ت1)  علومت إل  ايةت

   شروعت)15-20151510(3،ت1،2)  ح سبت آل يت
1555100(  نه ئي

،ت6،7،ت1،2،3،4،5)  لغةت إلنجليزيةت
8)2010

15   ح  ثة
15

  كت بة
و  قر ءة

15
 الست  عت
و   ح  ثة

--
6

مح  ثةت
و ست  ع

14
5100تحريري

10105100-15-202020  بحثتومص  ات   علوم  
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قعععويمتيعت عععدتفعععيتتقوي هععع تأسعععلوبت  ت: مقعععرا  ت  تقعععويمت   سعععت ر: ث نيععع ات
:را   ست رتوأ و تهت   ختلفةتوفقتتوزيع  تتتن سبتوطبيعةتكلتمق

 ختب اتنه يةت   ستوى ألع  لت  فصلية  تقويم

  حضوات
 ال  

   ج وعت
(100)

أس  يبت  تقويم الة
   الحظةت
و   ش اكةت
و  تف علت
  صفي

  و لب  
و   ه مت
 أل  ئية

 الختب ا  ت  قصيرةت
   تكراة

   شروع    بحوث
 الختب ات
  ع ليتأوت
  شفهي

 الختب ات
  نظريتأوت
نظريت  تحريري

كت بي
ع ليت
شفهي

 ا س  تنفسيةت
205100--15-202020و لت  عية

تطبيق  ترتيلصحةت  قر ءة   قرا
   ج وع  حضوا  حفظ النطالقتفيت  قر ءة  تجويد

40101010255100(ع م)  قرآنت  كريمت

تطبيق  ترتيل   قرا
   ج وع  حضوا  حفظ  تجويد

1015705100(تحفيظت  قرآنت  كريم)  قرآنت  كريمت
أس  يبت  تقويم

   الحظةتو   ش اكةت
و  تف علت  صفي

   شروع  ت
و  بحوثت
و  تق اير

  و لب  
و   ه مت
 أل  ئية

ملفت
 ألع  ل

 ختب اتنه ئي الختب ا  ت  قصيرة

   ج وع  حضوا
تحريريشفهيتحريريشفهي   قرا  

51055101025255100(1،2،3)قر ء  ت
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مالحظةتتحقيقت التج ه  ت  ولد نية   قرا
و  قيمت  صحية

  لي قةت
  صحيةت
و  بدنية

  خبر  ت   عرفيةت
( ختب ا  تقصيرة)

   ه ا  ت  بدنيةت
   ج وع  حضواو  حركية

  تربيةت  بدنيةت
102510505100و  صحية

   ش اكةت   قرا
و  تف علت
  صفي

   شروع  ت
  و لب  
و   ه مت
   نز ية

 الختب ا  ت  قصيرة
   ج وع  حضوا ختب اتنه يةت  وحدة

2 ختب ا1 ختب ا*  كف ي  ت  لغويةت

71515151515205100،ت6،ت5،ت4،ت3،ت2،ت1

:  كف ي  ت  لغوية
كفاية / و دة يقوم المعلم أداا الطتب تقويما  مستمرا  وينهي تقويم أداا  تبه في نهاية في كل1.

.قبل أد ينتقل حل  غيرذا
الددرياا الكفايدة فدي الكتداب، ويقسدم مجمدوع/ يمثل ذ ا التوةي  تقويم الو ددة الدراسدية الوا ددة 2.

لدريدة المتحصل لليه في يمي  الو داا في نهاية الفصدل للد  لددد و دداا الكتداب للحصدول للد  ا
.النهائية للطالب في الفصل

الكفايتددداد النحويدددة : للددد  النحدددو التدددالي( ٤، ٣، ٢، ١) تنفدد  االتتبددداراا فدددي كتدددب الكفايددداا اللغويدددة 3.
فايددة التوا ددل الشددفهي والقرائيددة كتابيددا  و ددفهيا  والكفايتدداد اإلمتئيددة واالتصددال الكتددابي كتابيددا  وك

.كتابيا  ( ٦،7، ٥)  فهيا  ، وتنف  في كتب اللغة العربية 



13

   الحظةتأس  يبت  تقويم
و   ش اكةت
و  تف علت
  صفي

  تق ايرت
   يد نية

  و لب  ت
و   ه مت
 أل  ئية

ملفت
 ألع  ل

ة الختب ا  ت  تحصيلي
   ج وع  حضوا   شروع    بحوث

نظريت   قرا  
كت بي

ع ليت
شفهي

1010105151515155100(1،2)   ه ا  ت  حي تيةت

1010105201015155100  تربيةت   هنية
15255100-101010520   ه ا  ت إل  اية
  تربيةت  صحيةت
105105201015205100و  نسوية

10152010255100-510  تدايبت  ع لي
105510102010255100  تربيةت  فنية
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تقويمت  ط  بت   نتسبت
  تقويمت  خت مي

  دالةت  نه ئيةتحريري  تكليف  شفهي   قرا  

4060100-(عد ت  قرآنت  كريم)  علومت  شرعيةت

4060100-(7،6،5)  لغةت  عربيةت

4060100-(ة لت  عي  ،تت ايخ،تلغر في ،ت ا س  تنفسيةتو لت  عي) اللت  عي  ت

،(3،2،1)،تأحي ءت(4،3،2،1)،تكي ي ءت(4،3،2،1)فيزي ءت)  علومت  طبيعيةت
(علمت  بيئة،تعلمت ألاض

-4060100

4060100-(6،5،4،3،2،1)  ري ضي  ت

4060100-،ت   ه ا  ت إل  اية(2،1)  علومت إل  ايةت

6040100-(3،2،1)  ح سبتوتقنيةت   علوم  ت

204040100(8،7،6،5،4،3،2،1)  لغةت النجليزيةت

6040100-  بحثتومص  ات   علوم  

4060100عع(2،ت1)   ه ا  ت  حي تيةتو  تربيةت ألسريةت

6040100عع  تربيةت   هنية
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   ج وع  حفظيدتطبيقت  تجو  ترتيلصحةت  قر ءة   قرا
45101530100  قرآنت  كريم

تحققت  جو نبتو التج ه  ت   قرا
  ولد نيةتو  قيمت  صحية

  لي قةت  صحيةت
و  بدنية

  خبر  ت
   عرفية

   ه ا  ت  بدنية
   ج وعو  حركية

30303010100(بنين)  تربيةت  بدنيةتو  صحيةت

  وحد  ت  قر ئيةتو  تو صلت  وحد  ت  نحويةتو إلمالئيةتو التص لت  كت بي   قرا
   ج وع  شفهي

(6،ت5،ت4،ت3،ت2،ت1)  كف ي  ت  لغويةت
شفهيتحريري

6040100

   ج وع   شروع   الختب ات  تحريريت  نه ئي   قرا

6040100(بن  )  تربيةت  صحيةتو  نسويةت

   قرا
 الختب ات  نه ئي

   ج وع   شروع  
ع ليتحريري

203050100  تربيةت  فنية


