
التقییم الجدید في المدرسة
 االبتدائیة 

Istituto Comprensivo «Regina Elena» di Solaro

D.S. Daniele Dallatomasina



طریقة جدیدة للتقییم

األمر الوزاري رقم 172 الصادر في 4/12/2020 (والمبادئ التوجیھیة ذات الصلة) •
یعّدل أسالیب التقییم الدوري والنھائي لتعلم تالمیذ المدارس االبتدائیة.



أمر وزاري  172 الصادر في 04/12/2020

ابتداًء من العام الدراسي 2020/2021 ، یتم التعبیر عن التقییم الدوري والنھائي•
 للتعلم ، لكل تخصص من فروع  الدراسة التي تتوخاھا المؤشرات الوطنیة ،
 بما في ذلك التدریس المستعرض للتربیة المدنیة ، من خالل حكم وصفي ورد

(OM 3 المادة) في وثیقة التقییم ، في المنظور التكویني للتقییم و تعزیزتحسین التعلم



االحكام الوصفیة بدالً من الدرجات العددیة
 في التقییم المتوسط والنھائي للمدرسة

 االبتدائیة.

 تقییم أكثر اتساقا مع مسار التعلم لكل فرد.



االحكام الوصفیة

 األحكام الوصفیة تشیر إلى األھداف التي یتم تقییمھا على النحو المحدد في مناھج المعھد ویتم اإلبالغ •
عنھا في وثیقة التقییم

األحكام الوصفیة التي سیتم اإلبالغ عنھا في وثیقة التقییم تتعلق بمستویات التعلم التالیة:•

متقدمأ

متوسطب

أساسيت

في عملیة االكتساب األولىث



المستویات سوف ترتبط  بالنتائج التي یحققھا
 كل تلمیذ فیما یتعلق بأھداف 

كل تخصص.
 وعند صیاغة الحكم الوصفي ، سیراعى المسار

 المتبع وتطوره.
ھدف
 التعلم

مسار
 التعلم

مستوى 
التعلم

تقییم



مستوى التعلم
 مستوى التعلم وصف

التلمیذ مطالب باتمام المھام في مواقف معروفة وغیر معروفة ،∙
       و تعبئة مجموعة متنوعة من الموارد سواء التي یوفرھا المعلم  أو

       توجد في مكان آخر ، بشكل مستقل ومستمر.

 متقدم

التلمیذ مطالب باتمام المھام في مواقف معروفة  بشكل مستقل ومستمر ؛ یحل المھام∙
       في مواقف غیر معروفة ، باستخدام الموارد التي یوفرھا المعلم أو الموجودة 

       في مكان آخر ، حتى لو كان ذلك بطریقة متقطعة وغیر مستقلة تماًما.

 متوسط

التلمیذ مطالب  باتمام المھام فقط في المواقف المعروفة وباستخدام الموارد التي ∙
       یوفرھا المعلم ، سواء بشكل مستقل ولكن بشكل متقطع ، سواء بشكل غیر مستقل ، 

       و لكن بشكل مستمر.

أساسي

 

التلمیذ مطالب باتمام المھام فقط في المواقف المعروفة و بدعم من المعلم والموارد∙
       المقدمة على وجھ الخصوص.

في عملیة
 االكتساب األولى

 



إستمارة تقییم 
االربعة أشھر (المثال)

ریاضیات الصف
 األول

المستوى الذي تم تحقیقھ األھداف الخاضعة للتقییم نواة موضوعاتیة

o قراءة وكتابة األرقام  حتى 10 و
مقارنتھا

o،العد في اتجاه تصاعدي و تنازلي
     تنفیذ  عملیة الجمع حتى 10

o تنفیذ تسلسالت و إیقاعات ،اكتشاف
عالقات الترتیب

أرقام

متقدم - متوسط - أساسي - في عملیة االكتساب األولى



سیكون تقییم التالمیذ ذوي اإلعاقات 
المعتمدة مرتبطًا باألھداف المحددة في

 الخطة التربویة الفردیة. 
سوف یؤخذ في االعتبار تقییم التالمیذ 
الذین یعانون من صعوبات تعلم محددة

  الخطة التعلیمیة الشخصیة.



 إستمارة تقییم
االربعة أشھر

یبقى بدون تغییر:•

الحكم العام❖

تقییم السلوك❖

 تقییم دراسة الدین الكاثولیكي❖


