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العرض النظري

 :�	�ا����ءة ا���!د�� �� �!�	� ا� 

�!م آ�	�ت ا���و	م �� ��ھ� ا�
	ل ا����� وإ���ط!� �!م آ�	�ت ا���و	م �� ��ھ� ا�
	ل ا����� وإ���ط!� 

 ��(

�ر��ت ا�(�	�  ا�
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التقومي وفق مناهج اجليل الثاين

:���ھ� ا���ل ا����� ���ل �ن ا����دئ �� ���  ��إن ا��و�م و�ق �� ��ءت 

.���ھ�ا�ھذه ا�%��م ا��ظرة ا��د�دة ���و�م �" روح ــ 

)ا���دا,و��ا�.د�ل ( ا���دا,و��+�د�د �*�ف ا����ر%�ت ــ  

و ا��%�ر �.� ا���وجا��و�م 2�3 ــ ر1�ز

ر�م *:ا����دئ �� ا�.��6ر ا����+ ھ��و



لتقومي وفق املنظور اجلديداعناصر 
�و�م ا��%�رــ    

ا��و�م ا�ذا� وا��و�م �ن �8ل ا89ران  -

ا��وا8ف وا���م  و�و�م ا�1;�ءات ا�.ر:�+  -

    : إدراج ا9%���ب ا�;��3�+ �� 1ل ا��%�ر ا��و���ــ 

ا�ذات/ ا��.�م  -ا��.�م / ا��.�م-ا��درس

 *+�����2 ھذه ا�.��6ر �ن *Aل أ�واع ا��و�م ا�:و



أنواع التقومي

   01    �6�*Dــ ا�

ــ ا�1و���   02    

   03  ���6�ــ ا�    03  ���6�ــ ا�



التقومي التشخيصي
 +����.ـ �دا�+ ا�%�+ ،�دا�+ ا�.���+ـ ���ز �8ل �دا�+ ا�.���+ ا�

ـ ا�.���+ا���دان،�دا�+ ا�و:.�+   

ا��وة وا�:.ف �� أداء ا��.���ن وا*�ذ ��  �وا�بD*�ص �ن  وھو��1نـ   
.���+.�ا���زم �ن أ%���ب  .���+.�ا���زم �ن أ%���ب 

- �I���6�1ن  �ن و.د���I و� 2.�م �ن دارك ا����Jص ،���� L�%�.

.ا�;رد�+ ��ن �.��� ا��%م ا�وا�د  ا�;رو�8ت��رز  -

��1ن ا%9�ذ �ن ا�OطAق �� ��Dط �د�د �.د 1Mده �ن  ا1%�ب ا��.���ن  -
. ���وارد ا�%���+



التقويم التكويني
وا�Iدف ��� ا�1Mد �ن  ا�.���+�Aزم ��.���+ ا�.����+  ھو�و�م�

ا��.ر��+ وا����I�+ ( �دى ا��1م �� �ر��1ت ا�1;�ءة 
:�ن *Aل).وا�����+

��3�;/  ا��.�م- ا��.�م/ ا��.�م–ا��.�م :���ر%+ �و�م  ���3�;/  ا��.�م- ا��.�م/ ا��.�م–ا��.�م :���ر%+ �و�م 
.ا�ذات

.ا���دا,و��+د3م و�د�د ���ور ا�.د�ل وا��.���+ �

�  



 :ا��+(	��ا���و	م 

�����1 �ن ا�1Mد �ن �دى �1م ا��.���ن �� ا�1;�ءة ا��%Iد�+ 
�و�م ، وذ�ك �ن *Aل ���دھم ����و3+ �ن ا��وارد ���

) 8�م،�وا8ف،و1;�ءات 3ر:�+، �.�رف، ���I��ت �3ل ( ) 8�م،�وا8ف،و1;�ءات 3ر:�+، �.�رف، ���I��ت �3ل (
و���Iن *Aل �ل و:.�+ ��1D+ �� %��ق ��دد ��وم �� 

. و�ق �.���ر و�ؤDرات 



المعايير و هي نوعان
:وھ�: �.���ر ا��د ا9د�2 -أ�
3دم ا�*روج ��3 ھو �ط�وب �� ):ا�و��ھ+( ا��Aء�+ �

+���..ا�.���+.ا�
%�ق وا�O%��م �Oم: (ا��%�Rھو ا���ث 3ن )  ا�دا*�� ا

  �����.��س 3ن ا�*طM وا��.��8+ �3��  وا��6�L و
.��ل ا��6�L وا���د ��;�ھ�م وأدوات ا���دة�%Oا.
  



: ا/���ن وا���	ز 	�ر  -ب   
    �I�3 ء��T%O1ن ا�� O ��ران �ن ا��.���ر ا9%�%�+ ا�.� O

��د�O+ 2�3 �دى ا��1م �� ا�1;�ءة ا��راد 8���I% �1ن و�ودھ�� 
�%ن و�ر,وب و�ن ��ن ھذه ا��ؤDرات%�:

ا���دم ا���وج�و3�+ ور8+ +        ا���دم ا���وج�و3�+ ور8+ +       

��3�+ا�;�Jدة +      �Rرا��ت ا���د�+ ا8Oو�دى �3ق ا.

و���زه ا���وج;رد +      



المؤشرات
إذا �1ن ا��.��ر ���ز ���.�و��+ وا��ر�د �Vن ا��ؤDر �1ون      

���و%� وإ�راJ��   وذو   %��ق ��دد ��9 �د��� 2�3 �دى 
 �I%��8 م �� ا�1;�ءة ا��راد�.�1م ا��

ا��1م �� ا�1;�ءات ��ر ��� �3ر ا��1م �� �.���ر ا��د  ا��1م �� ا�1;�ءات ��ر ��� �3ر ا��1م �� �.���ر ا��د  
M*ذ �دورھ�  ��Iا9د�2 ا�� ���س  ��ن  4/3ا�1;�ءة وا�

��ن Rر ا��ذ �.�*M��A3ت ا����ط �� 1�D+ ا��و�م ����� 
�ن ا����� 4/1وا����ز 



ثانيا : العرض التطبيقي:
 ا���و	م ا���و	��:

 و��رس �ن 1ل %�+  321�د ا9م ا�ذي ��6دف  ����%�+ 1-�
ھو أول �وم ���ول �6ل ا�ر��" راودك �1رة �د�م ��I�ك 

���زة ��1 ���2 ذ�ك ذ1رى 3ز�زة ��  و�Oك �طر��+ *�6+ 
 �I�� وظف�;%�I ��ررت أن 1ون ا�;1رة 3ن �ط�8+ �.��دة وظف ���I%;� �I ��ررت أن 1ون ا�;1رة 3ن �ط�8+ �.��دة 

1ب �3��I ��3رة  وا�*���ت  وا�*طوط ا��ك "ا�9وان و 
" أ��

 �:ا�� �	
زم  و�� ھ� ا�*طوط  � ��ر%م �ط�8+ ا��.��دة     ��Iا�*���ت ا�



المركبة األولى

دل 2�3 ـ � �ا�*���ت  وا�*طوط ا��*�;+  ا�واع��Aظ+ ا�ر%و��ت ا�
ا�����ت ا����%�+  و

���ر ا�*��+ ا����%�+ ��I   و�ر%م ��*�ف ا�*طوط : ا�� �	*� ���ر ا�*��+ ا����%�+ ��I   و�ر%م ��*�ف ا�*طوط : ا�� �	*�



مؤشرات المركبة األولى
ا�*طوط  و���ل ا�ر%و��ت  - 

- +�ا�D;��+ –�وظف ا����+ ا����%�+ �%ب *J�6ص ا�*��+ ا�.



:•المركبة الثانية
    

��رز �� 8A3 ���3+ ا�*طوط �� ر%م ا�1D9لـ 

�ا��ون و�ر�ط ا�.8A+ ��ن ا�*ط  : ا�� �	



مؤشرات المركبة الثانية
دل 2�3 ا����I  و�وظف 6��3ر ا�*ط�+ - � وا��و��+ ا�

ا����+ 

ا��و��+ �� ���3  و��رز ا�.�8Aت ا�*ط�+ - ا��و��+ �� ���3  و��رز ا�.�8Aت ا�*ط�+ -



المركبة الثالثة

حيرتم سريورة العمل الفين  -  حيرتم سريورة العمل الفين  - 

خطوط أوال بقلم الرصاص  ويرسم األشكال حمددة -

.العمل وفق التقنية املناسبة  يلون-



مؤشرات المركبة الثالثة
  

�وظف ا��ون �%ب ا����+ �1Dل �و�� �����I+ و ا�%رور  -   

����ظ 2�3 �ظ��+ ا�.�ل   -   



شبكة تقويم كفاءة
دى ��ن ا�� �م  ن ا�ؤ�رات

  وا��(� ا�����ر  ا��)'�ات                        

 *�+  /20    
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  ا2د��
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��  ا�
ز

 )دم

  ا���ن

ـــ �Iم ا�.����ت 
+���Rـــ و:" *ط+ ا

��1 ھو �ط�وب ��  أوا���وج( �و�ن  و ر%مـــ 
+���.)ا�

�    ا�.ء

ا��.�م �" �� ھو   وا�ق إ���+

أي 3دم ا�*روج 3ن (�ط�وب 

ا��و:وع أو ا�%��ق �%ب 

)ا�.����ت
ـــ ا�;�3ل �" ا�%�د

��رـــ *Rم ��%�دات ا�ا�%�
��2�ھ�� ا����0 ا/%����ل

  ا���دة وأدوات

                

��رـــ *Rم ��%�دات ا�ا�%�
ـــ ا�وظ�ف ا��JAم ��;�ھ�م ا���دة

  ا���دة وأدوات

:ا3��د *طوات ا��ر�ر ا���ظم �ن ��ث 
و�و ��1ت *�ر�+  �%روره ا�.�لـــ ا�%�%ل ا���ط�� 

3ن ا��و:وع
ـــ ا����ل ا���ط�� �]��1ر وا��1DR�+ ا��طرو�+

� إ%*Aصـــ J�ا��

  ا/06!�م

ا�Dروط  ا���وج إ%و�2إذا 

و3دم  ���R%��ما����I�+ و��ز 

ا���8ض ا�دا*��

�ظ��+،ھوا�ش،��A3ت ا�و8ف، (�و3�+ ا�ور8+ـــ 
) ا�%ط�ر،ا�ر8�م،ا����ز ��ن ا�.��6ر

ـــ ا�ط��" ا������ ��ور8+
��3�+ـــ ا�;�Jدة �Rرا��تو�3ق  ا8Rا  
 ا���وجـــ ;رد 

  وا����:9  ا��8�ن

.�ق ���د8+ ��  +��:� +��8

 +���Rا



شبكة تقويم كفاءة

�دى �1ن ا��.�م  �ن 

ا��ؤDرات  وا��(� ا�����ر ا��)'�ات                        

ا���ن     20/  +�* 
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 	������ب  ��و ������  ا����لا����ط  ر��: ـ  ا�

و)' ا���&! &%��$! �#�� 	��"! ا�� ��
ة 

  ��Aء�+ا

                

���ل ���3

06 04 02 00
 إ��#اء:&12�% ��ظ�/ ا�.%
ات ا�� ��ة وا�,+��� 	*�( ـ 

.  ا�����ب إ��#اجا�#��&�ت 	�
ف 

ـ   ا� ��ل =>�;  ��:�ھ�� ا���دة 

 ا/%����ل

��2�ھ�� ا����0

 ا���دة وأدوات

05 03 02 00
ر	C ا� +"! 	�B  و�$��A  ور��  @��ات ا� �( ��#ور�! ?#اما

ا��ظ�/ اA.�E ����&!  ا���انو  ا����ل

��.�2م ا

02 1.50 0.50 00
 ا��ظ��+،,��ب ا�Dط�ب - 

� �>��J 1( أ@#  وا� �( H�# &%.�خ  -  

���ن Kا  

 L���وا�



1Dرا 2�3 �%ن 1Dرا 2�3 �%ن 1Dرا 2�3 �%ن 1Dرا 2�3 �%ن 
+.��ا����.+ا��


