تك ِٝٝايعٌُ املسضغ – ٞהערכה בית ספרית
(خط ١عٌُ  /תוכנית עבודה)
إعساز :أزتس أبَٛذ
قاٍ تعاىل” :إّْا نٌَّ ؾ ٍ٤ٞخًكٓا ٙبِكسض“ صسم اهلل ايعع( ِٝغٛض ٠ايكُط).
ْػتؿف َٔ خالٍ اآل ١ٜايهطمي ١إٔ نٌ ؾ ٤ٞمبكساض ٚنٌ َكساض ميهٔ قٝاغ٘ ...

أَُٖٛ ١ٝضٛع ايتك:ِٝٝ
ٜعترب َٛضٛع ايكٝاؽ ٚايتك َٔ ِٜٛاملٛضٛعات ايرتب ١ٜٛايصُٜ ٟعٓ ٢بفرص جٛز ٠ايعًُ ١ٝايرتب.١ٜٛ
تٗسف عًُ" ١ٝايكٝاؽ ٚايتك "ِٝٝايٛص ٍٛإىل "ايتك "ِٜٛأ ٟايتصرٝح .فعًُ ١ٝايتك ِٜٛتعين إصساض
ذهِ ثِ اختاش ايكطاض بؿأْ٘ ثِ ايكٝاؽ ٚايتك َٔ ِٝٝجسٜس ثِ ايتكٖٚ ِٜٛهصا ،فٗ ٞعًُ١ٝ
َتٛاصًٚ ١غًػَ ١ػتُط َٔ ٠أجٌ جناع ١ايعًُ ١ٝايرتب ١ٜٛقسض اإلَهإ.
َٔ خالٍ َا تكسّّ ْعطف أُٖ ١ٝعسّ ايٛقٛف عٓس عًُ ١ٝايكٝاؽ فكط بٌ تعس ٟشيو يًٛص ٍٛإىل
عًُ ١ٝايتك َٔ ِٜٛأجٌ إنُاٍ ايعًُٚ ،١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ْعطض ادتس ٍٚايتاي ٞايص ٟميّٝع بني
املصطًرني:
ايكٝاؽ

ايتكِٜٛ

ٚصف ايػًٛى

اذتهِ عً ٢ايػًٛى

ٜٗتِ بايٛغ ،١ًٝاألزا٠

ٜتضُٔ املعٝاض ٚصالذٝت٘ ٚٚغا ٌ٥تطبٝك٘ ٚتكسٜط أثطٙ

تكسٜط نُ ٞيًػًٛى

تكسٜط نُْٛٚ ٞع /ٞنٝفٞ

مجع َعطٝات

عًُ ١ٝتؿدٝص ٚعالد

زق ١ضقُ ١ٝفكط

َبازئ ٚأغؼ

ٚصف َٛضٛعٞ

ٜعتُس املكاضْ ،١املكاضب ،١املكابً١

ايكٝاؽ حيسز املهاْStatus - ١

ايتك ِٜٛحيسز ايهفاWorth - ٠٤
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أغباب ٚجٛز عًُ ١ٝايتك: ِٜٛ
 إٔ ٜه ٕٛايطايب ؾطٜها فعاال يف عًُ ١ٝاختاش ايكطاضات ،فُٔ خالٍ عًُ ١ٝتكِٝٝايطايب يًُعًني أ ٚاملطبني أ ٚادتٛاْب ايرتب ١ٜٛاألخطٜ ٣هَ ٕٛبازضاً ٚؾطٜها فعاال
(להיות מעורב) .ألْٓا ْطٜس طايبا ْاقسا ٜػتطٝع ايتعاٌَ َع املعطف ١بصٛض ٠إجياب،١ٝ
ْاقسٚ ٠بّٓا.٠٤
 ٖٓاى بعض املعًُني ايص ٜٔال ٜٛجس يس ِٜٗأغبك ١ٝيف ايعٌُ (غٓ ١أٚىل/ثاْ ١ٝيف ايتسضٜؼ)، َٔ َِٗٓٚال ميًه ٕٛجتطب ١عًُ ١ٝيػٓٛات يف َٛضٛع ايتعً ،ِٝاألَط ايص ٟجيعٌ َٔ
عًُ ١ٝايتكَ ِٝٝطجعا يفرص ايٓٛاقص ٚادتٛاْب اييت حتتاد يترػني عٓس املعًُني.
 ايٛقٛف عً ٢جٛاْب ايضعف ٚايك ٠ٛيًحٛاْب ايتعً ١ُٝٝايرتب ١ٜٛاملتعسز ٠يف املسضغ.١ -جٛاْب ايضعف ٚايك ٠ٛيًُؿاضٜع املدتًف ١اييت تك ّٛاملسضغ ١عً ٢تفعًٗٝا غٜٓٛا يف املسضغ.١

ايتك ِٝٝايبس:ٌٜ
عٓسَا ْترسث عٔ َٛضٛع ايتك ِٝٝايبس ٌٜيف ايعًُ ١ٝايرتبْ ١ٜٛكصس بصيو:
تك ِٝٝعًَ ٢ػت ٣ٛايصف :ايتؿسٜس عً ٢ايطايب.
 اغتدساّ َصطًرات َٔ تك ِٝٝاملٓاٖخ :הערכה מעצבת ,מסכמת ,תיאור ,שפיטה.تٜٓٛع أزٚات ايكٝاؽ ٚايتك.ِٜٛ
 تك ِٝٝذكٝك – ٞفعّاٍ  /הערכה אותנטית.تك ِٝٝاألزا / ٤הערכת ביצוע.
ضبط عًُ ١ٝايتك( ِٝٝהערכה) بايعًُ ١ٝايرتب – ١ٜٛايتعً( ١ُٝٝהוראה -למידה)
-
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جٛاْب ايتك:ِٝٝ
أ .تك ِٝٝاملعًُني يًطالب.
ب .تك ِٝٝايطالب يًُعًُني.
ت .تك ِٝٝايطالب يًُطبني.
ث .تك ِٝٝايطالب يًُسضغ – ١ادتٛاْب ايتعً ١ُٝٝايرتبٚ ١ٜٛايطاقِ اإلزاض.ٟ
د .تك ِٝٝاألٌٖ يًُسضغ.١
ح .تك ِٝٝاإلزاض ٠يًُعًُني ٚاملطبني ٚاملطنع.ٜٔ
ر .تك ِٝٝاملعًُني يًُسضغٚ ١ايطاقِ.
ز .تك ِٝٝاملؿاضٜع ٚايرباَخ ايرتب – ١ٜٛذػب اذتاج.١

فُٝا  ًٜٞارتط ١املفصً / ١املكرتذ ١يًبٓٛز املب ١ّٓٝأعال...ٙ
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تفص ٌٝخط ١تك ِٝٝايعٌُ املسضغٞ
ايبٓس أ (تك ِٝٝاملعًُني يًطالب):
ْٛع

ٚصف

ايطبك/١ادتٌٝ

تفص ٌٝعًُ ١ٝايتكَ ِٝٝع ايِٓػب

ايٓؿاط

َكاٜٝؼ

َػؤٚيَٚ ١ٝتابع١

ايٓحاح

ايتٓفٝص

تكِٝٝ

تٛاغع ذت٢

ٜك ّٛنٌ َعًِ بتك ِٝٝايطالب يف

 %02اختباض أ ٚأنجط

َ َٔ %022عًُٞ

َعًِ املٛضٛع

املعًُني

ثٛاْ ٞعؿط

َٛضٛع تسضٜػ٘ يف ثالث ١فص ٍٛنٌ

 %02اَترإ أ ٚأنجط

املسضغٚ ١املطبني

املطنّع ايرتبٟٛ

عاّ.

 %02تك ِٝٝبسٜ ٌٜؿٌُ ايٛظا٥ف ٜك َٕٛٛبتكِٝٝ

يًطالب

تؿتٌُ خطت٘ عً ٢تك َٔ ِٝٝخالٍ

َالذع :١ميهٔ إٔ تتفاٚت

حتصٝالت ايطالب

االَتراْات ،االختباضات ،ايٛظا٥ف

ايٓػب َٔ َٛضٛع آلخط.

نٌ فصٌ ٚفل املعاٜري

َع األخص باذتػبإ ٚجٛز ْػبَ ١ع ١ّٓٝعالَات ايسبً ّٛحتتػب بسال عٔ احملسز.٠
يًتك ِٝٝايبس( ٌٜذٛاي )%02 ٞذػب

االَتراْات يف عسز َٔ املٛاضٝع.

املٛضٛع!

َالذعات

ٜك ّٛاملعًِ بتكػ ِٝايٓػب
ذػب خطت٘ يهٌ فصٌ يف
املاٜػه ،ٍٛثِ إزخاٍ

َطنّع االَتراْات ايعالَات ٚاذتػاب ايعالَ١
َطنّع اذتٛغب١

ايٓٗا( 10 ١ٝ٥تك ِٝٝضقُ.)ٞ
أذس صفٛف ايعٛاؾط:
ٜك ّٛاملعًِ بهتاب ١مجً١
ٚاذس ٠عٔ نٌ طايب يف
املاٜػه ٍٛظاْب ايعالَ١
ايٓٗا( ١ٝ٥تكِٝٝ
نالَْ/ٞص.)ٞ
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ايبٓٛز ب – ش:
ْٛع

ٚصف

ايطبك/١ادتٌٝ

ايٓؿاط

تٛقٝت ظَين

املؿاضن ٕٛيف عًُ١ٝ

ططم ايتكِٝٝ

ايتكَ ِٝٝع ايِٓػب

تكِٝٝ

تٛاغع +

ٜك ّٛطالب ايتٛاغع ٚايعٛاؾط بتكِٝٝ

طالب%02 :

َطٚ ٠اذس ٠خالٍ

ايطالب

عٛاؾط

مجٝع املعًُني.

َطنّع املٛضٛع:

ايعاّ :بسا ١ٜؾٗط

ٜك ّٛطالب اذتاز ٟعؿط بتكِٝٝ

%02

 0200/0أٟ

َطنّع املٛضٛع:

املعًُني ادتسز فكط ( 0 -0غٓٛات

املسٜط/ايٓا٥ب%02 :

َٓتصف ايفصٌ

اغتُاض٠

خسَ.)١

تك ِٝٝشات%02 :ٞ

ايجاْ ،ٞقبٌ

يًُعًُني

تك ِٝٝاملسٜط أْ ٚا٥ب٘ يًُعًُني

االَتراْات

املصنٛض.ٜٔ
تك ِٝٝشات ٞيًُعًُني املصنٛض.ٜٔ

يًطالب :اغتُاض٠

َكاٜٝؼ

َػؤٚيَٚ ١ٝتابع١

ايٓحاح

ايتٓفٝص

 َٔ %50طالب املسضغ١

َطنّع ايتك ِٝٝيف

ٜك َٕٛٛبتك ِٝٝاملعًُني،

املسضغ ١بايتعاَ ٕٚع

املطبني ٚادتٛاْب ايرتب.١ٜٛ

َسٜط املسضغٚ ١املطنّع

اضتفاع بٓػب %0 ١يف َعسٍّ ايرتب.ٟٛ
ايتك ِٝٝايهً ٞايصٟ

املسٜطَ :ؿاٖس٠

ذصٌ عً ٘ٝاملعًُني

ٚتكطٜط.

ٚاملطبني يف ايػٓ ١املاض .١ٝايتك ِٝٝغتهٕٛ
نصيو األَط بايٓػب١
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َالذع :١ططٜك١

ستٛغب ١يف ايعاّ

تكِٝٝ

تٛاغع –

ٜك ّٛطالب املسضغ َٔ ١مجٝع

طالب%02 :

تك ِٝٝشات:ٞ

يًحٛاْب ايرتب.١ٜٛ

ايسضاغ00/0200 ٞ

ايطالب

ثٛاْ ٞعؿط

ايطبكات بتك ِٝٝمجٝع املطبني.

َطنّع املطبني%02 :

اغتُاض٠

َ َٔ %50عًُ ٞاملسضغ١

عٔ ططٜل املاٜػهٍٛ

ٜك ّٛاملسٜط َٚطنّع املطبني بتكِٝٝ

املسٜط%02 :

ٜك َٕٛٛبتك ِٝٝايعٌُ

أ ٚأذس ايرباَخ

مجٝع املطبني.

تك ِٝٝشات%02 :ٞ

َطنّع املطبني:

املسضغ .ٞميهٔ إ تصٌ

األخط.٣

اغتُاض.٠

ايٓػب%12ٍ ١

يًُطبني

تك ِٝٝشات ٞدتُٝع املطبني
تكِٝٝ

مجٝع

ٜكَ ّٛسٜط املسضغ ١أْ ٚا٥ب٘ ٚاملطنّع

املسٜط/ايٓا٥ب%02 :

املطنعٜٔ

ايطبكات

تكِٝٝ

تٛاغع

 َٔ %02أٖاي ٞطالب

ايرتب ٟٛبتك ِٝٝعٌُ َطنعٟ

املطنّع ايرتب:ٟٛ

املطنّع ايرتب:ٟٛ

ايتٛاغع ٜك َٕٛٛبتكِٝٝ

املٛاضٝع َٔ خالٍ تكس ِٜتكاضٜط

%02

اغتُاض.٠

ايعٌُ املسضغ.ٞ

فصً/١ٝغَٓٚ ١ٜٛس ٣إجناظ/جناع١

تك ِٝٝشات%02 :ٞ

َس ٣اغتُطاض ١ٜايتك.ِٝٝ
َس ٣ايفا٥س ٠اييت عازت

ارتطط ايسضاغٚ ١ٝجًػات ايطٛاقِ.

املسضغ١

عً ٢أصراب ايؿإٔ.

َعًُ%022 :ٕٛ
ٜك ّٛطالب ايتٛاغع

طالب%022 :
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ٚادتٛاْب

ٚشٚ ِٜٗٚطاقِ املعًُني

ايتعً١ُٝٝ

بتك ِٝٝادتٛاْب ايرتب١ٜٛ

ٚايرتب١ٜٛ

ٚايتعً ١ُٝٝاملدتًف ١يف

أٌٖ%022 :

املسضغ.١
تكِٝٝ

ذػب اذتاجٜ – ١تِ حتضري اغتُاض ٠خاص ١باملؿطٚعٚ ،متطٜطٖا عً ٢أصراب ايؿإٔ.

املؿاضٜع

َجالَ :ؿطٚع ايتعًِ عِ بعس.

َالذعات عاَ :١غٝتِ متطٜط ستاضط 00 -02( ٠زقٝك )١يًطالب ٚأخط ٣يًُعًُني عٔ أَُٖٛ ١ٝضٛع ايتكٚ ِٝٝططٜك ١ايعٌُ.
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