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رة تكرّ مُ سئلة أ  

طة والثّانویّةللمرحلة المتوسّ   

 مُ فردات ھامة:

.البعلیمي للطّ التّ  ىمستوالقیاس  ھو :قییمالتّ   

.معلُّ التّ  ةعملیّ الّتي تخدم  زمةجراء التّعدیالت الّال إل ،معلُّ أثناء التّ ة قیاس تحدث عملیّ  ھو: كوینيیم التّ وقالتّ   

.كفاءةالباستخدام مقیاس  قیاسھویمكن  ،علمعلم بعد عملیة التّ التّ  ىمد قیاس : ھوختاميقییم الالتّ   

ج ار منھمعاییة تستخدم ریكیّ مة جیمس األكادیمیّ مدرسة أ بأنّ  المً عِ ، معلّ تّ لل رةتطوّ مالئمة ومُ  اأھدافً  يغطّ لتُ  ،قیّمةبحوث تُعتمد بعد إجراء  المناھج:معاییر 

 .AERO/Common Coreباإلضافة إلى ،لوریا الّدولیّةاالبك

  أسئلة مُ تكرّ رة:

؟لّدرجات النّھائیّةل ميالتّراكُ  لعدّ مُ ال التّغییر علىھذا ر ھل سیؤثّ   

في كشف  GPA ميل التّراكُ عدّ المُ  إلى ّدرجاتیتم تحویل ھذه ال مَّ ثُ  ،انویةالثّ  مرحلةال في یكون رجات الحرفیّةدّ بال ختامي/ النّھائيقییم الحساب التّ ف ،ال

 .رجاتدّ ال

؟ھائيالنّ  ّدرجاتكشف ال ىعل ھذا التّغییرر ھل سیؤثّ   

.ةانویّ مرحلة الثّ ال شھادة في ظھر فقطی رجات الحرفیّةدّ بال ختامي/ النّھائيقییم الفحساب التّ  ال،  

؟الّدرجاتتقریر على  ھذا التّغییر رثّ ھل سیؤ  

  .ات خالل الّسنة الّدراسیّةأربع مرّ صدر لمبني على تقییم المعاییر، والّذي سیا األداء رتقریب كشفٌ كون لدینا اآلن سی، نعم

األكبر؟التّغییر ما   

 من عتمد تقییمھا بدًال ب ضمن المعاییر المُ ن مستوى الطّّال بیّ ختلفة، وذلك من خالل استخدام تغذیة راجعة وصفیّة تُ ب بطریقة مُ سیتم وصف تحصیل الطّّال 

 استخدام الّدرجات. 

Approaches to learning (ATLs ) ما المقصود بأنماط التّ علُّ م/ مھارات التّعلُّ م 

 القیمل تُمثّ  والّتي ،النّفس، ومھارات البحث)ل، مھارات ضبط (مھارات التّفكیر، المھارات االجتماعیّة، مھارات التّواصُ  وھي: معلُّ للتّ  مھارات خمسھناك 

تي الّ ، وةعلیمیّ عبر المناھج التّ  كتسبةھم المُ مھاراتب ر الطّّال وِّ یُط معلُّ للتّ  نماطمن خالل ھذه األف، ةة جیمس األمریكیّ كادیمیّ مدرسة أ ة فياألساسیّ  والمبادئ

.ھممتعلُّ ة كیفیّ على ساعدھم تُ   

ل الّركیزة األساسیّة للتّعلّم الجماعي أو الفردي. ھا تُشكِّ أنّ  حیثستمر، تُدّرس وتُطّور مع التّدریب التّدریجي والمُ یمكن ألنماط التّعلّم أن   

 



	 	

؟التّقییم المبني على المعاییرمریكیة ة جیمس األأكادیمیّ مدرسة  تستخدملماذا   

نھم من یب بعد المرحلة الثّانویّة، وتمكّال التّقییم المبني على المعاییر من أجل اإلعداد األمثل للطُّ  أبو ظبيتستخدم مدرسة أكادیمیّة جیمس األمریكیّة في 

  رفع تحصیلھم األكادیمي. ل ،موهومشاركة ما تعلّ  قیاسأدق ل ، والحصول على متابعةوسوق العمل االستعداد لمواجھة الحیاة المھنیّة

 مبنیّة على أساس احتیاجات التّلمیذ ن تقدیم تغذیة راجعة أكادیمیّةم معلِّ تأثیًرا إیجابیًّا داخل الفصول الّدراسیّة من خالل تمكین المُ  ھذا النّظام كما سیؤثِّر

 الخاصة وأھدافھ.

النّظام؟د فعالیة ھذا الّدلیل الّذي یؤكِّ  ما  

الّذي ساد الفصول وغرنا، ألنھ النّظام الّذي مررنا بخبراتھ منذ صِ  ي،التّقییم التّقلید امظمع ن بالراحة، من خالل تعاملھماشدون في البدایة قد یشعر الرّ 

.الّدراسیّة على مدار التّاریخ الّسابق  

التّقییم ة على أّن نظام م أدلّ قدِّ معنى یُ  ذيبأنّھ ال وجود ألي بحث  "روروبرت مارزانو، توماس جاسكي، وكین أُكون"خبراء التّعلیم أمثال  كما عرفنا من

عتقدات إثبات نفع ممارسات مبنیّة على المُ مئة عام من استخدامھ، فمن الّصعب في غضون  ر التّعلیمي وبناء الثّقةالتّقلیدي ساعد التّالمیذ على التّطوّ 

  والتّقالید.

، وتقدیم التّغذیة بّال لجمیع الطُّ ر طوّ فرص التّ وتقدیم معاییر التّعلیم الواضحة والقریبة من ذھن الطّالب،  أنّ ب "جون"ھیر الشّ  ربويیالحظ الباحث التّ 

ب.ّال م الطُّ ر وتقدُّ الة في مساعدة تطوّ االستراتیجیات الفعّ من الّراجعة األكادیمیّة من األبحاث األكثر تأثیًرا و  

؟على المعاییرقییم المبني و نظام التّ ما ھ  

م الطّالب أكادیمیًّا حسب لیبیّن مدى تقدُّ م ھذا النّظام مھ الطّالب، فقد ُصمِّ شاركة ما یتعلّ مُ ھدف واحد ال غیر وھو التّقییم المبني على المعاییر إلى  یھدف نظام

  عتمد.المعاییر الواضحة للمنھج المُ 

والّتي بدورھا تكشف  ،مادة لِّ بالمعاییر الخاصة بكُ رتبطة ارتباطًا وثیقًا ة والمُ ستمرّ تلمیذ خالل التّقییمات المُ  لّ ر كُ م وتطوّ تابعة تقدُّ س مُ درّ كما یستطیع المُ 

ساعدتھ في تطویرھا.والنّقاط الّتي تحتاج إلى دعم لمُ  ،لمیذت لِّ ة لدى كُ نقاط القوّ   

م وعرضھا سیتم تقییم مھارات التّعلُّ كما  ستھدف.معیار مُ  لِّ د مستوى الكفاءة لكُ ھذا التّقییم یُحدِّ  ولكنّ ، دةتعدّ ة مُ قد تستھدف معاییر منھجیّ  قییمتّ ال اتعملیّ  لّ كُ 

ر على درجتھ النّھائیّة.لن تؤثّ  والّتي بدورھا ،بفي سجل درجات الطّّال   

قییم؟التّ المقصود بإعادة ما   

حكما ب في أوقات معینة، تعلّم الطّّال لة یعكس نظام التّقییم القائم على المعاییر أدلّ  ، فعندما ال یستطیع مھالطّالب وتقدُّ رص لتحقیق نمو ة إعطاء الفُ أھمیّ  یوضِّ

، سیُمنح فُرصة أُخرى للتّعلُّم، ومن ثَمَّ یُعاد تقییمھ مّرة أُخرى.مھعة خالل تعلُّ توقّ الطّالب تحقیق المعاییر المُ   

اجتماع مع التّلمیذ.رصة لتطویر بحث، أو في بعض الحاالت ختلف، جزء من اختبار، فُ إعادة امتحان مُ  :یعتمد نظام إعادة التّقییم على  

المعتمد. المدرسيّ  البرنامجالب وعلى ھا مذكورة في كتاب الطّ لّ دة بخصوص إعادة التّقییم، وكُ حدّ لدى مدرسة أكادیمیّة جیمس األمریكیّة إجراءات مُ   

  

 



	 	

 

م القائم على أساس المعاییر؟علُّ نظام التّ ق طبّ یُ  منْ   

   

American School Chennai ICS Brazil State of Kentucky Public Schools 

International School of Kuala 

Lumpur 

American International School 

Johannesburg 

Carlucci American International 

School Lisbon 

International School of Bangkok Singapore American School AISG China 

Taipei American School International School of Manila Hong Kong International School 

 

؟نظام التّقییم القائم على المعاییر عن سابقھیختلف كیف   

ا مّ العام مِ  لعدّ مع المُ  تدنّیةحسب الّدرجات المُ ل الّدرجات خالل الفصل الّدراسي الواحد، كما كانت تُ دّ عكان یُحسب أداء التّلمیذ في النّظام التّقلیدي باعتماد مُ 

 ل العام على سبیل المثال: عدم إكمال الواجباتعدّ ل العام، باإلضافة إلى احتساب مھارات التّعلیم ضمن المُ عدّ نخفاض المُ ال أّدىو ،على النّتیجة النّھائیّة أثّر

 شاركة الّصفیّة.أو المُ 

یستطیع  قتھاوویحتسب النّتیجة األخیرة للطّالب،  ،مرحلة حسب المعاییر الخاّصة بالمنھج لِّ بینما یقیس نظام التّقییم القائم على المعاییر كفاءة الطّالب في كُ 

الب داء األكادیمي للطّ بین األى لو كان یواجھ صعوبة في بدایة العام الّدراسي. كما یفصل نظام التّقییم المبني على المعاییر التّلمیذ تحقیق كفاءة المعاییر حتّ 

 ر التّلمیذ في األداء األكادیمي والّسلوكي.د أولیاء األمور بصورة أكثر دقّة عن تطوّ الّسلوك لیزوِّ م وومھارات التّعلُّ 

د، حدّ الّصفیّة، االلتزام بالوقت المُ  شاركةالمُ ، مستوى الجھد :مثل ر على األداء األكادیميكمؤشِّ  ،دون احتسابھا راتتغیّ المُ  تابعةمُ درة على ى القُ إلباإلضافة 

.، ومدى االلتزام بالّدوام المدرسيمع اآلخرینعاون التّ  	 

م المبني على المعاییرالتّعلُّ نظام  قلیديقییم التّ نظام التّ    

ل سجّ تُ م علُّ التّ مھارات  ا، أمّ لقیاس المستوى العامل األوحدالتّحصیل ھو 

نفصلبشكل مُ   

سلوك و ھد، الموقفالجُ نجازات، اإل :دة وھيحدّ ة عوامل مُ دّ عتمد على عِ ی

.الطالب  

لطالب اداء أل ىیعتمد على آخر مستو درجة مع دعم قلیل إلعادة التّقییم لُّ ل كُ سجّ تُ    

ختلفة من المعلومات نماذج مُ  جمع الّدرجات لِّ ل العام لكُ عدّ احتساب المُ    

 

 

 

 



	 	

؟ر الواجبات المدرسیّةتؤثّ ھل   

ر قابل ال تؤثّ ستقبلي محدوًدا، ولكن في المُ الواجبات عبارة عن تدریب، وبدون تدریب یكون النّجاح المُ  الب أن یفھموا بأنَّ تأكید! یجب على الطُّ  لِّ نعم، بكُ 

م.تطویر المعارف والمھارات المطلوبة لتحقیق معاییر التّعلُّ  على التّالمیذ ساعدكي تُ مة لصمّ م ومُ بنواتج التّعلُّ رتبطة الواجبات على درجات التّلمیذ فھي مُ   

، كما یحتسب التّلمیذ على تصحیح مساره مساعدةات لألعمال المطلوبة من واجبات ومھمّ لس عند الحاجة درِّ ل المُ بَ التّغذیة الّراجعة األكادیمیّة من قِ م تُقدِّ 

م. إكمال الواجبات المطلوبة والوقت في مھارات التّعلُّ   

العودة لالستفسار في حال وجود أي  مَّ ومن ثَ  ،ب في الّصفّال مھا الطُّ تعلّ رصة خالیة من المخاطر لتجربة مھارات جدیدة یجب أن تكون الواجبات فُ 

 غموض.

؟    لتحاق بھاب باالّال تي یرغب الطُّ ات الّ یّ لّ على الجامعات والكُ ھذا النّظام ر ھل یؤثّ   

سنستمر بتقییم التّحصیل باستخدام درجات  ناالثانویّة، علًما بأنّ ر على تقاریر األداء للمرحلة ؤثّ تعملیّة التّقییم في مدرسة أكادیمیّة جیمس األمریكیّة لن 

ط الّدرجات العام.الحروف ومتوسّ   

ة الّتي أنھاھا الطّالب إلى ى التّوصیات، واألنشطة الخارجیّة، والمواد الّدراسیّ الع علإلى االطّ  في عصرنا الحالي عظم الجامعاتباإلضافة إلى اتجاه مُ 

الّذي حصل علیھ.جانب كشف الّدرجات   

ابني؟أداء  مستوى معرفة نيمكنكیف یُ   

 .PowerSchool Unified Classroomدة الّصفوف الموحّ  من خالل برنامجابنھ مستوى ر م وتطوّ الع على تقدُّ االطّ  ي وقتیُمكن لولي األمر في أ

 أبنائنا؟داء أمكن قیاس وتحدید مستوى كیف یُ 

حصل علیھ الطّالب. كما سیتم أخذ النّتائج بعین االعتبار  متقیی) باألحرف مبنیّة على أساس آخر 12-9( المرحلة الثّانویّةحّدد الّدرجة النّھائیّة في صفوف تُ 

 في نھایة العام الّدراسي ولكنھا لیست المكّون الوحید.

 واالستفسارات؟من األسئلة  مزیدٌ كان لدینا  ماذا لو

ن مالمزید للحصول على  ،دیرق المناھج، والمُ نسِّ ، مُ ُمعلِّم المادة :االنتھاء من قراءة الّدلیل نرجو التّواصل معفي حال وجود أي سؤال أو استفسار بعد 

 المعلومات.

 


