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 الدرجة التقدير املناسب التقدير شروط التعلم م

1 

 الطالبدالئل معرفة 

 ألهداف الدرس

 10  استخدم الطالب الخبرات واملعارف السابقة لخدمة األهداف الطالب جميع مصادر املعرفة املمكنة استثمر  حدد الطالب بأنفسهم أهداف الدرس أ

 6  ساهم الطالب مساهمة فعالة في املعارف والخبرات السابقة توصل املعلم مع الطالب ملصادر متعددة للمعرفة الطالب في الوصول ألهداف الدرس ناقش املعلم ب

 4  تشارك املعلم مع الطالب في املعارف وخبرات سابقة مصدر واحد للمعرفة فهم الطالب األهداف ج

 1  استذكر املعلم معارف وخبرات سابقة املعلم مصدر املعرفة يلقي املعلم األهداف السبورةيكتب املعلم األهداف على  د

 صفر  لم يتطرق إلى األهداف ومصادر املعرفة واملعارف والخبرات السابقة ه

 ثم ضع الدرجة
ً
  جة املستحقةالدر  ........................................................................................................................................................................................................................................................... أكتب مبررا

2 

وضح املعلم للطالب 

دورهم في تحقيق أهداف 

 الدرس

 10  بادر الطالب بأنفسهم لتوزيع األدوار وتحديد أساليب تحقيقها في الحصة لتحقيق أهداف الدرس واستمتعوا في تطبيق تلك األدوار أ

 6  بدرجة جيدة أستوعب الطالب دورهم في الحصة في تحقيق أهداف الدرس وطبقوا تلك األدوار  ب

 4  شرح املعلم للطالب دورهم في الحصة في تحقيق أهداف الدرس بما يناسب طبيعة املتعلم والوقت والبيئة وطبق الطالب دورهم بدرجة معينة ج

 2  ألقى املعلم على الطالب دورهم في تحقيق أهداف الدرس ولم يمارس الطالب دورهم د

 صفر  تحقيق األهدافال يعرف الطالب دورهم في  ه

 ثم ضع الدرجة
ً
  الدرجة املستحقة ........................................................................................................................................................................................................................................................... أكتب مبررا

3 

على أن دور  لمما يد

 
ً
 وميسرا

ً
املعلم موجها

 
ً
 وليس ناقال

 10  يطبق الطالب الخبرات املكتسبة في مواقف جديدة أو حياتية بالتفكير في مصادر املعرفة بتيسير من املعلم أ

 6  يستثمر الطالب التقنية ومصادر املعرفة في حل املشكالت واألنشطة بدعم من املعلم ب

 4  يعرض املعلم مشكالت وأنشطة تدفع الطالب للتفكير بتوجيه من املعلم ج

 2  في فقرات من املقرر يشارك عدد محدود من الطالب  د

 صفر  ينقل املعلم املعرفة ه

 ثم ضع الدرجة
ً
  جة املستحقةالدر  ........................................................................................................................................................................................................................................................... أكتب مبررا
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4 

األسئلة التي سألها 

 الطالب لزمالئهم أو املعلم

 20  بطريقة فعالة ومتوازنة لجميع طالب الصف تاألسئلة من مستويات مختلفة تتحرك في ستة اتجاها أ

 14  % من طالب الصف مختلفة ومتنوعة 90في ست اتجاهات لـ األسئلة تسير في حركة دائرية ومرتدة ومتعاكسة  ب

 8  )معلم، طالب، زميل( بدرجة قليلة تاألسئلة في ثالثة اتجاها ج

 2  من املعلم للطالب ومن الطالب للمعلم()األسئلة في اتجاهين  د

 صفر  من املعلم للطالب()األسئلة في اتجاه واحد  ه

 ثم ضع 
ً
  الدرجة املستحقة تنوع األسئلة= ............................................ ةما درج ..............الصف ............... وعددهم ... شارك في األسئلة من اجمالي طالب عدد اتجاهات األسئلة = ................... الدرجةأكتب مبررا

5 

يراعي املعلم التمايز بين 

 الطالب

 10  أكثر من مصدر للمعرفة بمشاركة حقيقية ملستويات الطالب املختلفة دون أن يبقى طالب واحدو استثمر الطالب بأنفسهم أكثر من نشاط بأكثر من أسلوب  أ

 6  بمستوياتهم املختلفةشارك جميع الطالب وفق نظام واضح بأساليب متعددة في األنشطة املختلفة وبحثوا بأنفسهم بأساليب متعددة عن مصادر متنوعة  ب

 4  استخدم الطالب كتاب النشاط في الدرس وبحثوا عن املعلومة بأنفسهم بأسلوب واحد بمشاركة معظم الطالب من مصدر واحد ج

 2  طرح املعلم أسئلة بمستويات متعددة د

 صفر  يوجد إصغاء سلبي لعدد من الطالب ه

 ثم ضع الدرجة
ً
  جة املستحقةالدر  ........................................................................................................................................................................................................................................................... أكتب مبررا

6 

عد املفاهيم التي أوجد لها 

 معنى مرادف

 30  تعاون فيما بينهم وإسناد من املعلمالاستخدم الطالب مجموعة من كلماتهم الخاصة للمفاهيم الواردة لربط املعلومات والتوصل إلى نتائج تدل على الفهم ب أ

  ب
ً
 15  تواصل الطالب مع بعضهم لتوضيح املفاهيم الواردة جميعا

 من املفاهيم الواردة ج
ً
 10  وضح الطالب بدعم من املعلم عددا

 2  يجد الطالب معاناة في إيضاح املفاهيم الواردة بكلماتهم الخاصة د

 صفر  يردد الطالب املفاهيم الواردة في املقرر بنفس النص ه

 ثم ضع الدرجة
ً
  جة املستحقةالدر  ........................................................................................................................................................................................................................................................... أكتب مبررا
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7 

وصول الطالب إلى 

مستوى جيد من مهارات 

 التفكير العليا

 40  في مواقف جديدة حياتية أو مصطنعة هوصف الطالب ما تعلمو  أ

 20  وترميزها وتنسيقهااحترف الطالب في استخدام املعرفة من تصنيفها وتبويبها واستخدامها  ب

 10  وصل الطالب بإسناد املعلم إلى إحدى مهارات التفكير العليا من خالل تطبيق جديد وليس منسوخ ج

 2  حاول الطالب بإسناد املعلم الوصول إلى مهارات التفكير العليا د

 صفر  العليالم يقترب الطالب او لم يكن لهم محاولة للوصول إلى مهارات التفكير  ه

 ثم ضع الدرجة
ً
  جة املستحقةالدر  ........................................................................................................................................................................................................................................................... أكتب مبررا

  

 ..............................................................................توقيع الزائر:                                                                                                                                                                               تعليمات منح البطاقة

 من املشرف التربوي املختص باملادة الدراسية ومن القيادات التعليمية  -1
ً
مدير تعليم، مساعد مدير التعليم، مدير اإلشراف التربوي، مدير مكتب التعليم( )تمنح البطاقة حصرا

 .طفق

، مبتدئ نحو اإلتقان (د)، يسير نحو اإلتقان (ج)، مستوى اإلتقان (ب)، أعلى إتقان ()أ .ة إذا حصل املعلم في إحدى الشروط السبعة على مبتدئ أو عدم إتقانال تمنح البطاق -2

 .عدم اإلتقان (ه)

 %. 80وتمثل  ة( نقطة في البطاق104ال تمنح البطاقة إذا حصل املعلم على أقل من ) -3

 وال يلزم أي صور، فقط قائمة لدى املشرف بالبطاقات التي منحها.يسلم األصل للمعلم  -4

 كل بطاقة ليس فيها مبررات قوية وفق وصفية تلغى من فريق التوثيق الداخلي أو الخارجي أو الوزاري. -5

وتدريب وتهيئة للطالب حتى يتمكن  ومستمرة،شروط البطاقة السبعة شروط متميزة فهي بحاجة إلى بذل جهود معرفية كبيرة من قبل املشرف واملعلم وممارسة طويلة املدى  -6

 من استيفاء الشروط السبعة.
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