
COMUNICAZIONE NUOVE MODALITà DI VALUTAZIONE 

 إبالغ بطرق التقييم الجديدة 

، 2020ديسمبر    4الذي صدر بتاريخ    172، نعلمكم أن األمر الوزاري رقم.المحترمونأولياء األمور  

اإلرشادية  وا االبتدائية.  القواعد  للمدارس  الجديدة  التقييم  طرق  تحدد  الصلة  السنة    ابتداء  ذات  هذه  من 

إن تقييم تعلم تالميذ المدرسة اإلبتدائية لم يعد يُعبّر عنه بعالمات  األول،    الفصلمن    ابتداء  وبالتالي    الدراسية،

 :في وثيقة التقييم ا  مذكور  وهستجد  حكم وصفي ولكن من خالل   عشرة،من   تُقّدر

 

 

 :يتم تحديد المستويات بناء  على تقييم أربعة أبعاد على األقل

  ا  يعتبر نشاط التلميذ مستقال  تماممظهر التعلم الموصوف في هدف محدد.    عرض استقاللية التلميذ في  (أ

  .تدخل مباشر من قبل المعلم عندما ال يكون هناك 
الهدف.   (ب  أنه حقق  التلميذ  فيه  يظهر  الذي  أو غير معروف(  )معروف  الموقف  يكون  نوع  أن  يمكن 

عدة مرات في    إعادة اقتراحالذي قدمه المعلم  كمثال أو  و(  اجب وأو    نشاط،    إماالموقف المعروف )

  يتم   ف ووقف غير المعرالم  في من النوع التنفيذي. وبالعكس،    اجبات أشكال مماثلة لتنفيذ تمارين وو

محددة بشأن نوع    إرشادات ألول مرة في هذا الشكل وبدون    م حيث يقد    جديد،على أنه    للطالب   تقديمه 

 اإلجراء الذي يجب اتباعه. 

ممستوى متقد    

 (AVANZATO) 

 

معروفة أو غير   مواقففي  اجبات وال تلميذ ال هي نيُ 

  سواء  تلك التي  الموارد المتنوعة  جامعا  معروفة

الموجودة في مكان آخر، بشكل   و أالمعلم  وفرهاي

 .مستقل ومستمر

  متوسط مستوى

(INTERMEDIO) 

 

بشكل  و  معروفة  مواقففي  اجبات الوالتلميذ  هي نيُ 

في أوضاع غير   الوظائفحل يو  , ومستمر  مستقل

باستخدام الموارد التي يوفرها المعلم   معروفة إما 

  حتى لو كان ذلك، أو الموجودة في مكان آخر

ا  بطريقة متقطعة وغير مستقلة تمام  

ي أساس ىمستو     

 (BASE) 

 

،  فقط معروفة  مواقففي  اجبات التلميذ الو هي نيُ 

سواء   المعلم، وباستخدام الموارد التي يوفرها 

بشكل غير مستقل    وأ  متقطع،بشكل مستقل ولكن 

 .ولكن مستمر 

 مستوى طريق االكتساب األول

(IN VIA D’ACQUISIZIONE) 

 

فقط   معروفة  مواقففي  اجبات التلميذ الو نهي يُ 

 .بشكل خاص وبدعم من المعلم والموارد المقدمة 



ا لمرافق  عمل يست.  اجب الو  نهاء إل   الموارد المجّمعة   ج(    مسار   ته في التلميذ الموارد التي أعدها المعلم خصيص 

في    ا  المكتسبة سابقالموارد  في سياق التعلم أو    عفوي بشكل    وجودة موارد م  لجأ إلىمن ذلك، ي  بدال    التعلم أو 

 . السياقات الرسمية وغير الرسمية

التعلم. هناك استمرارية عندما يتم التعلم عدة مرات أو كلما كان ذلك ضروريا    إظهارد( االستمرارية في  

  .أبد ا ال يتم إظهاره   أو نادرالتعلم بشكل   يتم إظهارأو متوقعا . في المقابل، ال توجد استمرارية عندما 

   الفرديةذوي االحتياجات الخاصة، ستكون األحكام الوصفية متسقة مع الخطة التعليمية  تالميذ بالنسبة لل

(PEI)   تطبيقالفصل. بالنسبة للتالميذ الذين يعانون من اضطرابات تعلم محددة، سيتم  علموأعدها م التي  

 .الفصل علمو التي أعدها م (PDP) خطة التدريس المخصصة


