املواد الدراسية ،التقييم وتوزيع الدرجات
2020/2019

مقدمة
• تتبنى املدرسة منحى  STEMالتعليمي القائم على التكامل بين مواد العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
• يدرس منهج  STEMفي الصفين التاسع والعاشر.
• سيخضع الطلبة ملنهاج  Advanced Placementاألمريكي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

• بحسب سياسة التسجيل املعتمدة من قبل الوزارة ،فإنه:
 .1ال يمكن قبول أو نقل الطلبة إلى املدرسة في أي من املراحل التعليمية التالية (من العاشر إلى الثاني عشر).
 .2ال يسمح بتحويل الطلبة من مدرسة قطرللعلوم والتكنولوجيا للبنين إلى املدارس الحكومية أو إلى املدارس الخاصة في الدولة خالل
الصف التاسع ،إال بقرارمن اللجنة األكاديمية في املدرسة وبعد دراسة الحالة.
 .3يسمح بتحويل الطلبة من مدرسة قطرللعلوم والتكنولوجيا للبنين إلى املدارس الحكومية أو إلى املدارس الخاصة الثانوية في الدولة
وذلك في الصف العاشر فقط (بداية املرحلة) وفي موعد ال يتجاوز منتصف شهرأكتوبرمن كل عام دراس ي.

رؤية ورسالة املدرسة
الرؤية :Vision
ّ
الوطني
تمكين الطلبة من مهارات القرن الواحد والعشرين ،وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد
القائم على املعرفة والتطور العلمي و التكنولوجي.
الرسالة :Mission
ُّ
توفير خبرات تعليمية مبتكرة ومحفزة ومثيرة للتحدي في تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في
ّ ُ
تكاملية تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم في البحث والتصميم والتفكير الناقد وحل املشكالت،
سياقات
ِّ
َّ
والتنافسية على املستوى العاملي.
وتساهم في بناء قدراتهم اإلبداعية

اإلطارالعام ملهارات القرن الواحد والعشرين

)The Partnership for 21st Century Skills (p21.org

وصف ففف منظمف ففة التعف ففاون االقتصف ففادي والتنميف ففة )(OECD
الكفايففات التففي يحتففا إليهففا الشففبا لالسففتفادة مففن عفالم سففر
التغيف ف ف ففر واملسف ف ف ففاهمة في ف ف ف ف  ،.وقف ف ف ففد عرف ف ف ف ف منظمف ف ف ففة التعف ف ف ففاون
االقتصففادي والتنميففة ه ف الكفاي ففات با هففا "الق ففدرة عل ففى أداء
املهام وحل املشكالت ،وتشمل تلك املهفارات التفكيفر النقفدي ،
واملس ففةولية  ،واتخ ففا القف فرارات  ،واملرون ففة" .كم ففا وضف ف
املنظمففة "الكفايففات "الالزمففة لتحقي ف تلففك املهففارات باعتبارهففا
القف ففدرة علف ففى تطبي ف ف املهف ففارات واملعرفف ففة فف ففي سف ففيا معف ففين مثف ففل
املدرسة أو العمل.
وبالتففا ي فففلن اب انففل العملففي التطبيقففي للمعرفففة واملهففارات التففي
يكتس ف ها الطالففل ستسففاهم شففكل فعففا فففي تحقي ف الكفايففات
التففي يأففل أن يمتلكهففا ه ف ا اب يففل وعلففى رأسففها حففل املش فكالت
والتفكيف ففر الناقف ففد .ل ف ف ا فف ففلن تقيف ففيم تلف ففك اب وانف ففل املهاريف ففة فف ففي
املراحففل التعليميففة ا التلفففة ال يقففل أهميففة عففن تقيففيم املعففار
العلمية املكتسبة.

املواد الدراسية املعتمدة في املدرسة

الصف التاسع
عدد الحصص
أسبوعيا
3
3
6

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي

STEM

STEM

10

منهج مصمم خصيصا للمدرسة عن طريق شركة PASCO

الرياضيات

Mathematics

3

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتواف م رؤية وأهدا املدرسة

تكنولوجيا املعلومات

ICT

3

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتواف م رؤية وأهدا املدرسة

تكنولوجيا التصميم

Design Technology

1

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتواف م رؤية وأهدا املدرسة

الدراسات االجتماعية

Social Studies

1

مصدرتعلم معد خصيصا للمدرسة من قبل إدارة توجيه االجتماعيات

التربية البدنية

Physical Education

2

تطبيقات مخبرية

Lab Applications

2

البحث العلمي واملشاريع

Researches & Projects

2

منها الوزارة
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
تتضمن مختبرات الطاقة والروبوت والتصني الرقمي
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة

اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

Islamic Studies
Arabic
English

مصدرالتعلم

مالحظات

كتا الوزارة
كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص
خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

** هذا باإلضافة للبرامج التدريبية الجامعية بو اقع  3حصص أسبوعيا

الصف العاشر
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

التربية اإلسالمية
اللغة العربية

Islamic Studies
Arabic

عدد الحصص
أسبوعيا
3
3

مصدرالتعلم

مالحظات

كتا الوزارة
كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص
خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

اللغة اإلنجليزية

English

6

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي

STEM

STEM

10

منهج مصمم خصيصا للمدرسة عن طريق شركة PASCO

الرياضيات

Mathematics

5

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتواف م رؤية وأهدا املدرسة

تكنولوجيا املعلومات

ICT

3

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتواف م رؤية وأهدا املدرسة

تكنولوجيا التصميم

Design Technology

1

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتواف م رؤية وأهدا املدرسة

التربية البدنية

Physical Education

1

منها الوزارة

تطبيقات مخبرية

Lab Applications

2

البحث العلمي واملشاريع

Researches & Projects

2

مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
تتضمن مختبرات الطاقة والروبوت والتصني الرقمي
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة

** هذا باإلضافة للبرامج التدريبية الجامعية بو اقع  3حصص أسبوعيا

الصف الحادي عشر /املسارالطبي
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

عدد الحصص أسبوعيا

مصدرالتعلم

مالحظات

التربية اإلسالمية

Islamic Studies

2

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

اللغة العربية

Arabic

اللغة اإلنجليزية

English

3
6

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

األحياء

Biology

6

الرياضيات

Mathematics

6

الفيزياء

Physics

4

* AP physics 1 is taught

الكيمياء

Chemistry

التربية البدنية

Physical Education

مختبرعلوم الطب الحيوي

Biomedical Sciences Lab

البحث العلمي واملشاريع

Researches & Projects

مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

6
1
3

مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج

2

مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج العام للمدرسة
بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة

منها الوزارة

مالحظة :يتوقع من الطلبة في هذا املسارتقديم اختبارات ال  SATو  IELTSقبل نهاية الصف الحادي عشر

الصف الثاني عشر /املسارالطبي
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

عدد الحصص أسبوعيا

مصدرالتعلم

مالحظات

التربية اإلسالمية

Islamic Studies

2

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد
اب صص

اللغة العربية

Arabic

3

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد
اب صص

اللغة اإلنجليزية

English

6

مصادرتعلم خاصة من اختياراملدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة

األحياء

Biology

7

الرياضيات

Mathematics

7

الفيزياء

Physics

3

الكيمياء

Chemistry

7

مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

التربية البدنية

Physical Education

1

مختبرعلوم الطب الحيوي

Biomedical Sciences Lab

3

منها الوزارة
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة

مالحظة :يتوقع من الطلبة في هذا املسارتقديم  3اختبارات  APفي الصف الثاني عشرفي مواد األحياء ،والرياضيات والكيمياء

الصف الحادي عشر /املسارالهندس ي
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

عدد الحصص أسبوعيا

مصدرالتعلم

مالحظات

التربية اإلسالمية

Islamic Studies

اللغة العربية

Arabic

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

اللغة اإلنجليزية

English

علم الكمبيوتر

Computer Science

2
3
6
3

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

الرياضيات

Mathematics

6

الفيزياء 1

Physics1
* AP physics 1 is taught

7

Chemistry

6

الكيمياء

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

منها الوزارة
التربية البدنية
Physical Education
1
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
مختبرالتصنيع الرقمي والطاقة Digital Fabrication & Energy lab
3
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
البحث العلمي واملشاريع
Researches & Projects
2
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة
مالحظة :يتوقع من الطلبة في هذا املسارتقديم اختبارات ال  SATو  IELTSقبل نهاية الصف الحادي عشر

الصف الثاني عشر /املسارالهندس ي
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

التربية اإلسالمية

Islamic Studies
Arabic
English

2
3
6

علم الكمبيوتر

Computer Science

3

الرياضيات

Mathematics
Physics2

6

8

مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

الكيمياء

Chemistry

7

مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

التربية البدنية

Physical Education

1

منها الوزارة

3

مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

الفيزياء 2

* AP physics 2 is taught

مختبرالتصنيع الرقمي والطاقة Digital Fabrication & Energy lab

عدد الحصص أسبوعيا مصدرالتعلم

مالحظات

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي

مالحظة :يتوقع من الطلبة في هذا املسارتقديم  3اختبارات  APفي الصف الثاني عشرفي مواد الفيزياء ،والرياضيات والكيمياء

الصف الحادي عشر /املسارالتكنولوجي
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

التربية اإلسالمية

Islamic Studies

اللغة العربية

Arabic

عدد الحصص
أسبوعيا

اللغة اإلنجليزية

English

علم الكمبيوتر

Computer Science

2
3
6
7

الرياضيات

Mathematics

6

الفيزياء 1

Physics1
* AP physics 1 is taught

6

Chemistry

3

الكيمياء
التربية البدنية
مختبرالروبوت واألتمتة
البحث العلمي واملشاريع

مصدرالتعلم

مالحظات

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

منها الوزارة
Physical Education
1
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
Robotics & Automation lab
3
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج
Researches & Projects
2
العام للمدرسة بما يتناسل م رؤية وأهدا املدرسة
مالحظة :يتوقع من الطلبة في هذا املسارتقديم اختبارات ال  SATو  IELTSقبل نهاية الصف الحادي عشر

الصف الثاني عشر /املسارالتكنولوجي
اسم املادة باللغة العربية

اسم املادة باللغة اإلنجليزية

عدد الحصص أسبوعيا

مصدرالتعلم

مالحظات

التربية اإلسالمية

Islamic Studies

2

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

اللغة العربية

Arabic

3

كتا الوزارة

خطة تعليمية معتمدة من التوجي التربوي ومكيفة للتناسل م عدد اب صص

اللغة اإلنجليزية

English

6

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي

علم الكمبيوتر

Computer Science

7

الرياضيات

Mathematics
Physics

6
6

الكيمياء

Chemistry

3

مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII
مصادرتعلم خاصة من اختيار املدرسة بما يتو افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو افق مع متطلبات
اختبارات  Advanced Placementو SATII

تكنولوجيا التصميم

Design Technology
Physical Education

مختبرالروبوت واألتمتة

Robotics & Automation lab

2
1
3

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة

الفيزياء

التربية البدنية

* AP physics 1 is taught

منها الوزارة
مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج

مالحظة :يتوقع من الطلبة في هذا املسارتقديم  3اختبارات  APفي الصف الثاني عشرفي مواد الكمبيوتر ،والرياضيات والفيزياء أو الكيمياء

سياسة التقييم Assessment Policy
أنواع التقييمات Assessment
Continuous

Summative

مستمر

50%

تستند إ ى أدلة
Evidence Based

تستند إ ى مةشرات أداء
وساللم لفظية

ختامي

& Depend on KPI’s
Rubrics

50%

س الت مالحظة املعلم
مهام تقييمية معتمدة موثقة ومشار

anecdotal record

Authentic Tasks & Projects
تقارير مكتوبة
Reports\ Essays

تقارير بصرية /شفهية
Visual/Oral Presentations

ملف إنأاز portfolio

تعتمد على االختبارات
التحريرية (ورقية/
إلكترونية)
Tests

توزيع الدرجات للمواد الدراسية
(التاسع –الحادي عشر)

أوال :تقييم مواد  ،STEMاألحياء ،الفيزياء ،الكيمياء
منتصف الفصل ()15

الفصل الدراس ي األو ()40
هاية الفصل ()20

التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
(عملي/نظري)
الفصل األو
(عملي/نظري)
5

10

منتصف الفصل ()15

5

5

5

واجبات/انضباط
اختبار هاية الفصل
ومواظبة
10

الفصل الدراس ي الثاني ()60
هاية الفصل ()40

التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
(عملي/نظري)
الفصل األو
(عملي/نظري)
10

املشروع

النشاط

10

املشروع
10

5

النشاط

واجبات/انضباط
اختبار هاية الفصل
ومواظبة
20

5

** تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية وعملية قصيرة /عروض تقديمية /مقاالت مكتوبة /امللفات والدفاتر/تقييم املهارات العملية في املختبرات

ثانيا :تقييم مادة الرياضيات
منتصف الفصل ()15

الفصل الدراس ي األو ()40
هاية الفصل ()20

التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
(ورقي/الكتروني)
الفصل األو
(ورقي/الكتروني)
5

10

منتصف الفصل ()15

5

5

5

واجبات/انضباط
اختبار هاية الفصل
ومواظبة
10

الفصل الدراس ي الثاني ()60
هاية الفصل ()40

التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
(ورقي/الكتروني)
الفصل األو
(ورقي/الكتروني)
10

املشروع

النشاط

10

املشروع
10

5

النشاط

واجبات/انضباط
اختبار هاية الفصل
ومواظبة
20

5

** تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية قصيرة /عروض تقديمية /تحليل رياض ي /امللفات والدفاتر/املهام التقييمية على IXL & Microsoft forms

ثالثا :تقييم مواد اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والتربية االسالمية
الفصل الدراس ي األو ()40
هاية الفصل ()20

منتصف الفصل ()15
التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
الفصل األو
(ورقي/الكتروني)
(ورقي/الكتروني)
ي

املشروع

(تحرير /استماع/تحدث/شفهي)

5

10

5

5

النشاط

اختبار هاية الفصل واجبات/انضباط
(تحريري/استماع/تحدث/شفهي)
ومواظبة
10

الفصل الدراس ي الثاني ()60
هاية الفصل ()40

منتصف الفصل ()15
التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
الفصل األو
(ور
(ورقي/الكتروني)
)
الكتروني
/
قي
ي

املشروع

(تحرير /استماع/تحدث/شفهي)

5

10

10

10

5

النشاط

اختبار هاية الفصل واجبات/انضباط
(تحريري/استماع/تحدث/شفهي)
ومواظبة
20

5

** تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية قصيرة /عروض تقديمية /امللفات والدفاتر/املهام التقييمية على IXL, readworks, language lab & forms

رابعا :تقييم مادة االجتماعيات
منتصف الفصل ()15

الفصل الدراس ي األو ()40
هاية الفصل ()20

التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
(ورقي/الكتروني)
الفصل األو
(ورقي/الكتروني)
5

10

منتصف الفصل ()15

5

5

5

واجبات/انضباط
اختبار هاية الفصل
ومواظبة
10

الفصل الدراس ي الثاني ()60
هاية الفصل ()40

التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
(ورقي/الكتروني)
الفصل األو
(ورقي/الكتروني)
10

املشروع

النشاط

10

املشروع
10

5

النشاط

واجبات/انضباط
اختبار هاية الفصل
ومواظبة
20

** تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية قصيرة /عروض تقديمية /امللفات والدفاتر/املهام التقييمية على forms

5

خامسا :تقييم مادة الحاسوب
الفصل الدراس ي األو ()40
هاية الفصل ()20

منتصف الفصل ()15
التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
الفصل األو
(عملي)
(عملي)
ي

املشروع

 %20نظر  %80 :عملي

5

10

5

5

النشاط
اختبار هاية الفصل واجبات/انضباط
 %20نظري %80 :عملي
ومواظبة
10

الفصل الدراس ي الثاني ()60
هاية الفصل ()40

منتصف الفصل ()15
التقييمات القصيرة اختبار منتصف التقييمات القصيرة
الفصل األو
(عملي)
(عملي)

املشروع

 %20نظري %80 :عملي

5

10

10

10

5

النشاط
اختبار هاية الفصل واجبات/انضباط
 %20نظري %80 :عملي
ومواظبة

20

** تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات عملية قصيرة /عروض تقديمية /ملف اإلنجاز/املهام التقييمية البرمجية

5

سادسا :تقييم مادة تكنولوجيا التصميم
يتتتم تقيتتيم الطلبتتة بصتتورة مستتتمرة فتتي املهتتام العمليتتة ال تتي يتتتم تكلتتيفهم هتتا ،بحيتتث يكتتون هنالتتك تقيتتيم موثتتق فتتي كتتل
حصة يعتمد على املعاييراملوضحة تاليا ،وترصد درجة الطالب بصورة تجميعية مرة واحدة في نهاية كل فصل.

الفصل األول
من 40
املشروع
تقييم مستمر
10
30

الفصل الثاني
من 60
املشروع
تقييم مستمر
20
40

معاييرالتقييم املستمرفي الحصص:
االنضباط

سرعة إنجازاملهمة

الدقة

االبتكار

ورقة العمل
وامللف

املجموع

2

2

2

2

2

10

سابعا :تقييم مادة التطبيقات املخبرية
ُيقصتتد بالتطبيقتتات املخبريتتة ،التطبيقتتات العمليتتة والوحتتدات الدراستتية ال تتي يقتتوم الطلبتتة بتنفيتتذها فتتي املختبتترات التخصصتتية
وتشمل :مختبرالطاقة و مختبرالتصنيع الرقمي ،ومختبرالروبوت .ويتم رصتد درجتة املتادة مترة واحتدة فتي كتل فصتل دراست ي ويتتم
احتساب درجتها بحساب متوسط درجات الطلبة في املختبرات الثالث وال ي يرصد كل منها من  100على حدة.

الفصل األول
من 40
املشاريع
تقييم مستمر
10
30

الفصل الثاني
من 60
املشاريع
تقييم مستمر
20
40

تختلتتف معتتاييرالتقيتتيم املستتتمرفتتي كتتل مختبتتربحستتب طبيعتتة الوحتتدات الدراستتية واملهتتارات ال تتي يتتتم تنفيتتذها ،ولكنهتتا تشتتتمل
بصورة أساسية على العاصرالتقييمية التالية وال ي يمكن أن تتباين من مختبرإلى آخرأو من وحدة دراسية إلى أخرى.
االنضباط وترتيب
منطقة العمل
2

ورقة العمل وامللف

العمل التعاوني

2

2

االلتزام بإجراءات
األمن والسالمة
2

التعامل السليم مع
األجهزة واألدوات
2

املجموع
10

ثامنا :تقييم مادة البحث العلمي واملشاريع
تعتمد مادة البحث العلمي واملشاريع على انخراط الطلبة في مشاريع البحث العلمي وتطبيقهم ملهارات البحث والتقص ي وال ي تشتمل:
.1

االملام بمهارات البحث العلمي وإجراءاته.

.2

اتباع الطرق املنهجية في إجراء األبحاث وتطويراملشاريع.

.3

كتابة األبحاث العلمية وتقاريراملشاريع.

.4

اتقان مهارات التوثيق واالقتباس واألمانة العملية.

.5

اتقان مهارات عرض املشاريع ومنها تصميم البوسترات والفيديوهات والعروض التقديمية وعرضها أمام الجمهور.

 يتم تقييم املادة بصورة تجمعية في نهاية العام الدراسية وترصد درجتها من  ،100ويتم تقييمها بصورة مستمرة كما يلي:االنضباط واملواظبة

10%

ملف اإلنأاز التأميعي و شمل توثي أورا العمل واالجابة عنها /التقارير
املرحلية للمشار واألبحاث /توثي إجراءات البحث أو املشروع

20%

التقرير النهائي للبحث

40%

العرض التقديمي للبحث ومناقشت

30%

املجموع

100

التقييم وغياب الطلبة
 تتب تتع املدرس تتة الل تتوائح والتعليم تتات ال تتواردة ف تتي سياس تتةتقييم الطلبة في املدراس الحكوميتة فيمتا يتعلتق بححكتام
الغياب والتقييم وأحكام إدارة االختبارات.

قائمة مصادرالتعلم الرئيسية املستخدمة في املدرسة

