
 
 

ASSESSMENT POLICY 

You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning 

process as long as he lives. 

Clay P. Bedford 

 

1. Rationale 

At Edison International Academy, we believe that assessment provides the basis of informed teaching, helping pupils to overcome 

difficulties and ensuring that teaching builds upon what has been learned. It is also the means by which pupils understand what they 

have achieved and what they need to work on.  

Formative assessment creates a positive learning environment where children can see the steps necessary for their own success. It 

enables teachers to set appropriate work at the level necessary for the children’s continuing progress.  

Summative assessment is important for accurate information regarding a child’s attainment and progress. It informs whole school 

target setting and prediction of a cohort’s future attainment.  

2. Aims and objectives 

The aims and objectives of this policy are: 

 To raise the standards of achievement throughout the school 

 To maintain accurate records of the progress and attainment of individual children and cohorts 

 To ensure consistency in assessing achievement and identifying achievable and challenging targets for each child 

 To enable the active involvement of pupils in their own learning  

 To enable teachers and other professionals to use assessment judgements to plan work that accurately reflects the needs of 

individual pupils 

 To provide regular information for parents that enables them to support their child’s learning  

 To provide the information that allows school leaders and stakeholders to make judgements about the effectiveness of the 

school and to evaluate the school’s performance against its own previous attainment over time and against national standards. 

 

 

3. Assessment Cycle: 
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4. Types of assessment: 

At Edison International Academy, we use a combination of formative and summative assessment as outlined below: 

Formative Assessment (Assessment for Learning – AfL) 

Formative assessment is a powerful way of raising pupils’ achievement. It is based on the principle that pupils will improve most if 

they understand the aim of their learning, where they are in relation to this aim and how they can achieve the aim. 

Formative assessments are used to: 

 identify children’s strengths and gaps in their skills/knowledge 

 identify next steps for learning 

 inform future planning 

 enable appropriate strategies to be employed 

 facilitate the setting of appropriate targets for the class, group, and individual 

 track the child’s rate of progress 

 facilitate an evaluation of the effectiveness of teaching and learning  

 inform future teaching and learning strategies 

 identify individuals and groups for specific intervention support.  

 
 

Summative Assessment - Assessment of Learning 

Summative assessment (Assessment of Learning) is important for informing both parents and teachers of a child’s attainment and 

progress. This will also inform whole school target setting and prediction of a cohort’s future attainment 

Summative assessments: 

 identify attainment through one-off standardised tests at any given point in time 

 record performance in a specific area on a specific date 

 provide age standardised information 

 provide end of key stage test data against which the school will be judged 

 ensure statutory assessments at the end of EYFS, KS1, KS3 and KS4 are met 

 provide information about cohort areas of strength and weakness to build from in the future 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Summative Assessment Outline - Goalposts: 

 

 

 

 

 

 

6. Planning for assessment 

 The National Curriculum Programmes of Study and Early Learning Goals are used to guide our teaching. These documents 

provide us with the framework to ensure breadth and balance in our curriculum. 

 Lessons are planned with clear learning objectives, based upon the teacher’s detailed knowledge of each child. We strive to 

ensure all tasks set are appropriate to each child’s level of ability. The format of our lesson plans ensures that our lessons are 

planned in detail, taking into account the needs of all pupils. 

 Teachers use focused marking to assess children’s progress in relation to the planned learning objectives and set next steps to 

show where the child is in relation to this aim and how they can achieve the aim. Teachers use this information when planning 

for subsequent lessons.  

 

 

7. Assessment and Reporting in the Foundation Stage  

Long Observations: three to four children are identified each week and a long observation will be carried out on these children.  This 

involves following the child for approximately ten minutes and documenting what they do. This is then analysed against the 

‘Development Matters’ objectives in the Foundation Stage Curriculum Guidance and next steps are identified and planned for, for 

the following week.   

Short observations:  these are spontaneous ‘capture the moment’ short observations.  Teachers and EYPs document what the child 

has done. These notes are then filed into an assessment folder along with long observations.  

Both the long and short observations are used to provide evidence to assess and fill out the Foundation Stage Profile. 

Special Books:  are scrap books with exemplar pieces of work mainly done independently by the children.  This are completed with 

the children.  They provide key evidence in support of the profile points, which provides a record of attainment for each child. 

 

Reception baseline test taken from approved list 

Year 1: Phonics screening check 

Year 2: English/Maths SATs and performance indicators 

Year 6: English & Maths SATs and scaled scores, national sampling for Science 



 
 
 

Focus Activity:  during focus activities teaching staff write comments on the child’s work, often identifying the level of support 

needed or if the work was done independently.  Next steps are also identified.  Children are encouraged to comment on their work 

and next steps are also discussed with the children in child friendly terms. 

 

End of EYFS assessment: 

The Early Years Foundation Stage Profile is completed for each child at the end of Reception, based on cumulative evidence 

recorded throughout the year. Children are assessed against the early learning goals and recorded at ‘emerging’, ‘expected’, or 

‘exceeding’ level. 

 

8. Assessment and Recording in Key Stage 1 and 2 

 Teachers use assessment for learning (AfL) to provide on-going assessment, through the use of focused marking and/or 

observations of children’s work against learning objectives and success criteria. This information is then used to assess progress 

towards meeting learning targets and to identify and set next step targets for each child. 

 Teachers use tracking grids based on Assessing Pupil Progress (APP) materials for each child on an on-going basis to record 

progress and to identify next steps for learning in reading, writing and maths.  

 Annotated plans and planning notes made by class teachers and other adults involved with each child record other important 

information about the progress of children in the class. 

 Reading age is assessed by means of the Salford Reading Scale – this may be used as part of the assessment process to identify 

progress and gaps in learning. Assessment Folders contain a record of the progress made by children throughout their time at 

Edison International Academy. 

 A school’s early intervention programme and the SEN teacher identify children with special educational needs and those 

children not making expected progress are supported appropriately and their needs assessed regularly. 

 Pupil Progress Profiles are kept for each class to record progress, identify under-achieving pupils and set targets, in reading, 

writing and maths for individual pupils and groups. These are used to identify and analyse progress and set targets, in reading, 

writing and maths for classes and cohorts. 

 Pupil Progress Profiles and APP-based tracking grids for reading, writing and maths are kept by each class teacher in the class 

assessment folder, which is passed on to the receiving teacher at the end of each academic year. 



 
 
Year 1:  

End of Year Phonics Screening Check: The phonics screening check is a statutory assessment for all Year 1 pupils in maintained 

schools, academies and free schools to confirm whether children have learned phonic decoding to an appropriate standard. Children 

are asked to decode 40 words under 1 – 1 test conditions with a teacher or teaching assistant. The word list contains a combination 

of real and ‘nonsense’ words, the latter being included to ensure that children are using phonic skills to decode words and not 

recognising words by sight. To pass, children must score at least 32 out of 40. Children who fail the test in Year 1 are required to 

retake it in term 1 of Year 2.  

Year 2 – End of KS 1 Assessment: 

Teacher assessment is the main focus for end of key stage 1 assessment and reporting. It is carried out as part of teaching and 

learning. The statutory national curriculum tasks and tests (SATs) are administered to all eligible children who are working at Level 1 

or above in reading, writing and mathematics to help inform the final teacher assessment judgement reported for each child at the 

end of key stage 1. Teachers determine levels for reading, writing, and speaking and listening, an overall subject Level for 

mathematics, and a Level for each attainment target in science. 

From summer 2018, at the end of key stage 1, teacher assessment in mathematics and reading will be informed by internally-set, 

internally-marked tests (SATs). There will also be an externally-set test in grammar, punctuation and spelling which will help to 

inform the teacher assessment of writing. The tests reflect the new national curriculum and will be expressed as a scaled score.  

To accommodate preferred percentage descriptors by the Supreme Council of Education, the Levels will also reflect translated into 

percentages on the End of Year Report. 

Year 6 – End of KS 2 Assessment: 

The national curriculum tests are designed to assess children’s knowledge and understanding of specific elements of the key stage 2 

programmes of study. They provide a snapshot of a child’s attainment at the end of the key stage. Edison International Academy will 

administer Level 3 – 5 tests in English reading, English grammar, punctuation and spelling and mathematics, which are externally-set 

and marked (SATs).  

At the end of key stage 2, teachers determine a Level for each attainment target in English, mathematics and science, and an overall 

teacher assessment Level in each of these subjects.  

The results of the tests in reading, mathematics, and grammar, punctuation and spelling will be reported to pupils and parents as 

scaled scores.  

9. Assessment Year 3, Year 4, Year 5 

Essentially, teacher assessment is the main focus for these year groups, which is carried out as part of teaching and learning. The 

statutory national curriculum tasks and tests are administered throughout in reading, writing and mathematics to help inform the 

final teacher assessment judgement reported for each child. Teachers determine levels for reading, writing, and speaking and 

listening, an overall subject Level for mathematics, and a Level for each attainment target in science. Teachers may also wish to 

implement practice SATs, obtained externally but marked internally. 



 
 
10. Holding students back from moving up a year group (fail): 

Should a child not meet the required year standard, or display severe learning difficulties, Edison International Academy reserves the 

right to, in conjunction with the parents, hold the child back from moving on to the next Year group. Edison International Academy is 

to confer with the child’s parents no later than four weeks before the end of Term two.  

 

Parent Agreement 

Date: _____________ 2021 - 2022 

Parent Name: _________________________________________ 

Student Name:_________________________________________ 

Year group level: _______________________________________ 

Parent Contact Details: ________________________________________________ 

Please be informed that the student is not yet at the required level of this specific year group. It is very important that the student 

get extra support from the school and the parent. Should the support not be enough, the student will not pass this year.  

The parent will accept the responsibility to ensure that the student is keeping up with his / her year group. 

The parent will accept the responsibility that if the student is not progressing to the required level, he / she will stay in the same 

year group in the next academic year.  

Parent Signature:___________________________________ 

Parent Name:_______________________________________ 

Date signed and received: _______________________________________ 

Principal Signature:_____________________________________ 

 

Students’ Expected Standards 

1. Students should be encouraged to take pride in the presentation of their work. 

2. Students are expected to complete and submit their work on or before the required deadline. 

3. Each piece of written work must carry the date, a title (underlined) and a reference (e.g. textbook exercise number) if relevant. 

4. Word-processed work should have a header & footer, with the student’s name, the date and their file reference. 

5. When a teacher has offered advice or admonished a student; such as ‘underline title’, add a date etc., it is the student’s 

responsibility to do this before the book is next marked by the teacher. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Diagnostic Marking 

1. Formal marking should include considered comments and not just ticks. Written comments are needed, even when verbal 

feedback is given as work is returned – although use can also be made of printed feedback sheets. 

2. Staff is encouraged to help progression by using written comments only (rather than grades and comments). Evidence suggests 

that this has the strongest impact on student learning and progression. Giving just a grade or a grade and comment has little impact 

on learning and progression for most learners. A mark should be kept in the teacher’s mark book but not placed on the student’s 

work. 

3. In the KS2 year groups students should be encouraged to write their own criticisms/corrections/notes on their work to record 

verbal feedback from the teacher. It is a good idea if they do this in a different colour and they should be encouraged to see this as 

part of an important stage of any piece of work – self-reflection & evaluation. 

4. Written comments need to be encouraging but not merely congratulatory. It is particularly important that comments tell students 

how to improve their work.  

5. Errors should be corrected or highlighted. There may well be a case for not identifying every error, where for example to do so 

might discourage a student. But important and significant errors should not be left uncorrected 

6. Sharing examples of students work for positive criticism should be encouraged. 

Target Setting 

1. Target Setting can play an important role in teaching and pastoral support. 

2. It develops naturally from diagnostic marking and Assessment for Learning. 

3. Target Setting can be verbal or written. It can be done through discussion in class, comments on marked work, via formal written 

reports or through negotiation between the teacher or tutor and the student. 

4. Targets can be for an individual or a group. 

5. They can be academic or behavioural. 

6. They can be short term (applicable to just one lesson) or long term. 

7. To be effective, targets should be: 

 Specific 

 Measurable 

 Achievable 

 Realistic 

 To a Timescale 

 Evaluated 

 Reviewed 

8.  The actual targets should be decided by the student and teacher with professional judgement being the key tool for the teacher. 

9. Lesson plans and tasks can also be moderated and adapted in the light of these targets. 

Strategy for Spelling and Grammar 

As spelling and grammar are whole school issues, it is important that all subject teachers: 

1. Teach subject-specific spellings. 



 
 
2. Correct poor expression or faulty grammar especially where it causes any significant hindrance to clear communication of content, 

ideas or explanation. 

3. Follow up such teaching and correction as a matter of routine. 

 

 

Some suggestions: 

1. Set aside some homework time for the learning of correct spelling of key words and subject specific terminology. Such learning 

should be tested formally in class. 

2. Where a student’s spelling is frequently and/or seriously inaccurate, it is far more helpful to isolate a few of the most useful, 

frequently used words for correction than to cause demoralising confusion by drawing attention to all errors. 

3. It is far more helpful to write out words for consideration at the bottom of a piece of work than it is just to indicate where errors 

have happened. However, the student should then be asked to write out the corrected spelling in a dedicated section of his/her 

exercise books. 

 

Recording of Marks and Information 

1. Marks/grades for students’ work, together with other useful details, need to be recorded carefully. This may be done in a 

conventional mark book or on computer, provided that the information is readily accessible. 

2. Work handed in late or incomplete should be identified. 

3. Student attendance in lessons should be recorded, together with any lateness. 

4. Students’ diagnostic and assessment results should be noted in teachers’ mark books. 

5. Departments should record internal and external examination marks and grades for each year group in the school. 

 

Appendix 1: Marking Guidance 

The guidance on marking forms part of the whole school policy for assessment and is directly linked to curriculum planning. The 

school is committed to using formative assessment, through assessment for learning, and uses focused marking as the principle 

method for providing feedback to children in order to raise standards of attainment. 

Formative Assessment and Focused Marking: 

Formative assessment is based on the principle that in order to make good progress, pupils need to be clear about the next steps in 

learning. 

Teachers use focused marking to assess children’s progress in relation to planned learning objectives and to identify children’s 

strengths and gaps in their skills/knowledge. Next steps should be shared with the child, in an age-appropriate way, in order to 

provide feedback to the child about where they are in relation to this aim and the steps necessary to achieve the aim. 



 
 
Next steps information is used to inform planning for subsequent lessons and to facilitate the setting of appropriate targets for the 

class, group or individual. Grouping should be flexible in order for teachers to effectively address the needs of children with similar 

gaps in learning. 

Frequency of Marking 

At least once a week, teachers should write a comment and next step target on the children's work in literacy and maths.  

The school recognises that often the best way to communicate next steps is through verbal feedback given directly to the child by 

the teacher; however, a record of this should be made in the pupil’s book, along with the next step. 

Children should be given the opportunity to look at and respond to the teacher's comments in an-age-appropriate way. These 

opportunities must be made explicit in teacher’s weekly planning. 

Writing 

Focussed marking of children’s writing should relate to either the specific learning objective (communicated through ‘I can…’ 

statements), or the next step target for each child. Teachers should not correct every mistake in a piece of written work, as this can 

be overwhelming for children and will rarely lead to an improvement.  

Maths 

The main purpose for marking maths work is to identify whether children have grasped a mathematical concept or method and to 

assess the steps needed to enable them to make further progress. It is often only necessary for the teacher to mark some of the 

calculations on a page in order to judge whether the child has understood the concept.  

Test Marking 

The school acknowledges that there is a role for testing; however, teachers should ensure that test results are fed back to children 

individually and sensitively. Teachers are however encouraged to provide information to children on whether the mark achieved is 

an improvement on previous attainment. 

Pupil Self-Assessment 

Teachers should provide regular opportunities for children to assess their own work and the learning of their peers. This supports 

children to be actively involved in their learning and to be able to identify their own targets for improvement.  

This may include: 

 peer marking against the learning objective (assessing and/or marking another child’s work) 

 two stars and a wish (children identify two ways in which their work meets the learning objective and one thing that they 

could improve) 

 self-evaluation (e.g. traffic lights or smiley faces to indicate how the child views their work in relation to the learning 

objective). 

 VCOP: (using a colour-coded highlighting system to assess their work - vocabulary; connectives; openers; punctuation) 

 Highlighting and annotating own or a peers work to demonstrate appropriate use of text feature 

 

Reviewed: June 2021 



 
 

Appendix 2: Assessment materials, tools and tests: 
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 Focused marking 

 Pupil observations 

 Book/work scrutiny 

 Guided Reading Records 

 Phonics assessment materials (including flashcards, real/invented word tests, robot-talking words; sight recognition 
of high frequency words) 

 Salford Reading Test 

 Teacher planned comprehension tests/activities 

 Phonic phase assessments 

 AfL 

 SATs Reading Comprehension (Year 2, 6), optional SATs (Year 3, 4, 5) 

W
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 Focused marking 

 Pupil observations 

 Book/work scrutiny  

 Writing samples (independent where possible) 

 Phonics assessment  

 Results of class tests (e.g. weekly spelling tests) 

 SATs Reading Comprehension (Year 2, 6), optional SATs (Year 3, 4, 5) 

 Pupil self assessment 

M
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 Focused marking 

 Pupil observations 

 Book/work scrutiny  

 Results of class tests (e.g. tables tests) 

 Maths unit tests 

 SATs Reading Comprehension (Year 2, 6), optional SATs (Year 3, 4, 5) 

 Pupil self assessment 

 

Appendix 3: Contents of Class Assessment Folder 
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English     

 Running records/guided reading records 

 Independent writing samples 

 Assessments of phonic phase for each child (EYFS/KS1) 

 Set new learning targets 
Maths  

 On-going update of APP-based tracking grids for maths based on focused marking and observations of children’s 
learning 

 Set new targets 
Foundation Subjects 
Record significant progress against HPC learning targets 
Update Class Pupil Progress Profile  
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English  

 On-going update of APP-based tracking grids for reading and writing based on focused marking and 
observations of children’s learning 

 Running records/guided reading records 

 Independent writing samples 

 Assessments of phonic phase for each child (EYFS/KS1) 

 Set new learning targets 
Maths   

 On-going update of APP-based tracking grids for maths based on focused marking and observations of 
children’s learning 

 Set new targets 
Foundation Subjects 

 Record significant progress against learning targets 

 Update Class Pupil Progress Profile 
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English   

 On-going update of APP-based tracking grids for reading and writing based on focused marking and 
observations of children’s learning 

 Running records/guided reading records 

 Independent writing samples 

 Assess phonic phase for each child (EYFS/KS1) and update phonic phase grid 

 Year 1 Statutory Reading Test  

 Year 2 and Year 6: SATs Tests - Reading, Writing and Spelling and Teacher Assessments 

 Set new targets 

 National Curriculum levels and targets recorded on End of Year Report  
 

Maths  

 On-going update of APP-based tracking grids for maths based on focused marking and observations of 
children’s learning 

 Year 2 and Year 6: SATs Tests -Written and Mental and Teacher Assessments 

 Set new targets 

 National Curriculum levels and targets recorded on End of Year Report  
 

Foundation Subjects 

 Record significant progress against learning targets and complete End of Year Report 

 Update Class Pupil Progress Profile 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 سٌاسة التمٌٌم

 ٌمكنن تعلٌم الطالب درساً واحداً، و لكن إذا كان بإمكانن تعلٌمه التعلم من خالل خلك الفضول، فسٌواصل عملً التعلم طوال حٌاته.

 كالي بٌدفورد.

 المنطمًاألساس  

تعلٌم فً أكادٌمٌة إدٌسون انترناشٌونال نعتمد أن التمٌٌم ٌوفر أساس التدرٌس الحاصل و ٌساعد الطالب على التغلب على الصعوبات و ضمان أن ال

 . ٌعتمد على ما تم تعلمه. كما أنها الوسٌلة التً تظهر مستوى الطالب و ما فهمه و ما ٌحتاجه للعمل علٌه

 ن التمٌٌم التكوٌنً" الشامل" : ٌهدف هذا التمٌٌم إلى خلك بٌئة تعلٌمٌة إٌجابٌة حٌث ٌمكن للطالب رؤٌة الخطوات الالزمة لنجاحهم. و تمك

 المعلمٌن من تحدٌد نماط العمل بما ٌتناسب مع مستوى الطالب الستمرار التمدم و التطور المستمر.

 حصول على معلومات دلٌمة بشأن التحصٌل و تمدم الطالب. و تعطً صورة شاملة عن األهداف التمٌٌم المصٌر "التلخٌصً": هو مهم لل

 المحددة للمدرسة بأكملها، و التنبؤ بما ٌمكن أن تحممه المجموعات فً المستمبل. 

 

 أهداف و غاٌات هذه السٌاسة: -1

 
 .رفع معاٌٌر اإلنجاز فً كافة أنحاء المدرسة 

 تمدم الطالب و مجموعات المراحل الصفٌة. اإلحتفاظ بسجالت دلٌمة لتطور و 

 .ضمان اتساق اإلنجازات و تحدٌد األهداف المابلة للتحدي و التحمٌك لكل طالب 

 .تمكٌن تفعٌل المشاركة الفعالة للطالب فً تعلمهم 

  الفردٌة للطالب.تمكٌن المعلمٌن و غٌرهم من المهنٌٌن الستخدام أحكام التمٌٌم للتخطٌط للعمل الذي ٌعكس بدلة االحتٌاجات 

 .تمدٌم معلومات مستمرة ألولٌاء األمور لتمكنهم من دعم أطفالهم 

  توفٌر المعلومات التً تسمح لمادة و مدٌري المدارس و أصحاب المصلحة بإصدار أحكام حول فعالٌة المدرسة و تمٌٌم أداء المدرسة

 ممابل تحصٌلها السابك بمرور الولت وممابل المعاٌٌر الوطنٌة. 

 

 سلة التـمٌٌمسل -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلٌم

 تمٌٌم تمرٌر

 تحلٌل 



 
 

 أنـواع التمٌـٌمات: -4

 ه:فً أكادٌمٌة إدٌسون انترناشٌونال، نستخدم مزٌجاً من التمٌٌمات التكوٌنٌة الشاملة و التمٌٌمات التلخٌصٌة المصٌرة، كما هو موضح أدنا

 التمٌٌم التكوٌنً )التمٌٌم من أجل التعلم(

ع إنجازات الطالب. و ٌستند إلى مبدأ أن الطالب سٌتحسنون و ٌتطورون أكثر إذا فهموا الهدف من تعلمهم، و التمٌٌم التكوٌنً هو وسٌلة لوٌة لرف

 مولعهم بالنسبة لهذا الهدف و كٌفٌة تحمٌمه.  تستخدم التمٌٌمات التكوٌنٌة من أجل: 

 .تحدٌد نماط الموة و الضعف المتعلمة بالمهارات و المعرفة لدى الطفل 

  التالٌة للتعلم.تحدٌد الخطوات 

 .التحضٌر للخطط المستمبلٌة 

 .تمكٌن اإلستراتٌجٌات المالئمة للعمل 

 .تسهٌل تحدٌد األهداف الخاصة بالصف و المجموعات و األفراد 

 .تتبع معدل التمدم للطالب 

 .تسهٌل تمٌٌم فاعلٌة التدرٌس و التعلم 

 .التجهٌز المعرفً إلستراتٌجٌات التدرٌس و التعلم المستمبلٌة 

 دٌد األفراد و المجموعات التً بحاجة للتدخل و الدعم المحدد.تح 

 

 )التمٌٌم من أجل التعلم( تلخٌصًالتمٌٌم ال

 التمٌٌم التلخٌصً هو تمٌٌم مهم إلعالم كٍل من أولٌاء األمور و المعلمٌن بإنجازات الطالب و تمدمه. و هو ٌعطً صورة شاملة عن األهداف

 نبؤ بما ٌمكن أن تحممه المجموعات فً المستمبل.المحددة للمدرسة بأكملها، و الت

 التمٌٌم التلخٌصً:

 .تحدٌد التحصٌل من خالل اإلمتحان الموحد و الذي ٌتم تحدٌده فً أي ولت 

 .تسجٌل األداء فً منطمة معٌنة و فً تارٌخ محدد 

 .توفٌر معلومات موحدة حسب الفئة العمرٌة 

 التً سٌتم الحكم على المدرسة من خاللها. تمدٌم بٌانات اختبار نهاٌة المرحلة األساسٌة 

 .ضمان استٌفاء التمٌٌمات المانونٌة فً نهاٌة مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة األساسٌة األولى و المرحلة األساسٌة الثانٌة 

 .توفٌر معلومات حول نماط و نواحً الموة و الضعف التً ٌجب البناء علٌها فً المستمبل 

 

 نماط الهدف: –ٌصً مخطط التمٌٌم التلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار األساسً للتمهٌدي ٌتم أخذه من المائمة المعتمدة

 الصف األول: فحص علم الصوتٌات

 الصف الثانً: اختبارات السات إنجلٌزي/ رٌاضٌات و مؤشر أألداء

 الصف السادس: اختبارات السات للغة اإلنجلٌزٌة و الرٌاضٌات, و تدرج العالمات و أخذ العٌنات الوطنٌة للعلوم. 



 
 

 :التحضٌر للتمٌٌمات -6

 

 ٌتم استخدام برامج المنهج الوطنً للدراسات و أهداف التعلم المبكر لتوجٌة التدرٌس لدٌنا. تمدم لنا هذه المستندات إطار العمل لتحمٌك 

 التوازن فً منهجنا.

 التفصٌلٌة لكل طالب. نحن نجتهد للتأكد من أن كل المهام تتناسب  ٌتم تحضٌر الدروس بأهداف تعلم واضحة، و بناًء على معرفة المعلم/ة

 مع مستوى كل طالب و لدراته. 

   و الهدف و كٌفٌة تطبٌك  ان نموذج تحضٌر الدروس ٌظهر أن دروسنا محضرة بالتفصٌل و تأتً فً خطوات توضح دور الطالب

ٌما ٌتعلك بأهداف التعلم المخطط لها. و تحدٌد الخطوات التالٌة إلظهار ٌستخدم المعلمون التصحٌح المركز لتمٌٌم تمدم الطالب فو الهدف.

 بالنسبة لألهداف و كٌفٌة تحمٌمها. و ٌستخدم المعلمون هذه المعلومات عند التخطٌط للدروس الالحمة. موضع الطفل

 

 

 التمٌٌم و التمرٌر فً مرحلة التأسٌس: -7

 

أربع اطفال كل اسبوع و ٌتم إجراء مرالبة طوبلة على هؤالء األطفال. ٌتضمن ذلن ٌتم تحدٌد ثالث إلى  مالحظات / معاٌنات طوٌلة:

و توثٌك ما ٌفعله، ثم تحلٌل ذلن ممابل "مسائل التطور" كما فً إرشادات منهج المرحلة التأسٌسٌة متابعة الطفل لمدة عشر دلائك تمرٌباً 

 . و ٌتم تحدٌد الخطوات التالٌة و التخطٌط لها لألسبوع التالً

ك المعلمون و أخصائٌو الطفولة المبكرة ما فعله الطفل ، حٌث ٌوثتكون هذه المالحظات عفوٌة فً لحظتها مالحظات / معاٌنات لصٌرة:

 فً ملف التمٌٌم مع المالحظات الطوٌلة. و ٌتم استخدام كال المالحظات لتمدٌم أدلة لتمٌٌم و ملء ملف تعرٌف المرحلة التأسٌسٌة.

ً كتب لصاصات ذات اعمال نموذجٌة ٌموم بها األطفال بشكل مستمل، تتوائم مع األطفال. و توفر أدله أساسٌة لدعم ه ة:الكتب الخاص

 نماط الملف الشخصً، و التً توفر سجالً بإنجازات كل طفل. 

ٌد مستوى الدعم الالزم أو خالل هذه النشاطات ٌموم المعلمون بكتابة مالحظات عن عمل الطفل، و غالباً ما ٌتم تحد :النشاطات الموجهة

إن اتم الطفل عمله مستمالً. و ٌتم تشجٌع االطفال على التحدث عن اعمالهم و ٌتم التحدث مع الطفل عن الخطوات التالٌة بشكل لطٌف و 

 طفولً. 

كتمل، بناء على فً هذه المرحلة ٌكون الملف الشخصً لكل طفل فً مرحلة التمهٌدي لد إ ة:اختبارات نهاٌة مرحلة الطفولة المبكر

األدلة التراكمٌة و السجالت على مدار العام. ٌتم اختبار األطفال مرة اخرى ممابل أهداف التعلم المبكر و ٌتم تسجٌلها على مستوى 

 "مبتدء" "متولع" أو "تجاوز".

 

 

 

 

 

 



 
 

 :األولى و الثانٌة التسجٌل فً المرحلة األساسٌة التمٌٌم و  - 8

 

 جل التعلم لتوفٌر التمٌٌم المستمر من خالل استخدام العالمات المركزة و/أو المالحظات لعمل األطفال ٌستخدم المعلمون التمٌٌم من أ

، ثم ٌتم استخدام هذه المعلومات لتمٌٌم التمدم المحرز نحو تحمٌك أهداف التعلم و لتحدٌد و تعٌٌن ممابل أهداف التعلم و معاٌٌر النجاح

 أهداف الخطوة التالٌة لكل طفل.

 تمٌٌم تمدم الطالب، على اساس مستمر لكل طالب لتسجٌل التمدمو تحدٌد الخطوات التالٌة المعلمون مخطط التتبع بناًء على مواد  ٌستخدم

 للتعلم فً المراءة و الكتابة و الرٌاضٌات.

 هامة لكل طفل و  الخطط المشروحة و مذكرات التخطٌط التً وضعها معلمو الصف و غٌرهم من البالغٌن المشاركٌن لتسجٌل معلومات

 تمدمه فً الصف.

 و ٌمكن استخدامه كجزء من عملٌة التمٌٌم لتحدٌد التمدم و الفجوات فً  -ٌتم تمٌٌم مستوى المراءة عن طرٌك ممٌاس سالفورد للمراءة

 ونال.التعلم. و تحتوي مجلدات التمٌٌم على سجل التمدم الخاص بكل طفل طوال فترة تواجدهم فً أكادٌمٌة ادٌسون انترناشٌ

  ًمتولعاً، ٌحدد برنامج التدخل المبكر و معلمو الدعم األطفال ذوي اإلحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة و أولئن األطفال الذٌن ال ٌحرزون تمدما

 فٌتم دعمهم بشكل مناسب و تمٌٌم احتٌاجاتهم بانتظام.

 ت لتحدٌد الطالب الذٌن لم ٌحمموا األهداف المطلوبة أو ٌتم االحتفاظ بملفات تمدم الطالب لكل طف لتسجٌل التمدم و تستخدم هذه الملفا

 أهداف المراءة أو الكتابة و الرٌاضٌات  للطالب على انفراد و كذلن المجموعات.

  مخطط التتبع المستندة على التمدم فً المراءة و الكتابة و الرٌاضٌات ٌتم االحتفاظ بها مع كل معلم صف ملفات تعرٌف تمدم الطالب و

 تمٌٌم الصف، و الذي ٌتم تمرٌره للمعلم المستلم التالً فً نهاٌة كل عام دراسً. فً مجلد 

 

 الصف األول:

  ،فحص علم الصوتٌاتفً نهاٌة العام: فحص الصوتٌات هو تمٌٌم إلزامً لجمٌع طالب الصف األول فً المدارس و األكادٌمٌات الخاصة

كلمة فً أجواء إختبارٌة  40وفماً للمعاٌٌر المناسبة. ٌطلب من االطفال فن و تحلٌل لتأكٌد ما إذا كان األطفال لد تعلموا التحلٌل الصوتً 

واحد لواحد مع معلم/ة الصف او المساعد/ة. تحتوي لائمة الكلمات على مجموعة من الكلمات الحمٌمٌة و الال معمولة، و ٌتم تضمٌن 

للنجاح ٌجب ان  الرؤٌة و البصر. ت و لٌس معرفتها عن طرٌك األخٌرة لضمان استخدام األطفال للمعارات الصوتٌة لتحلٌل الكلما

على األلل. األطفال الذٌن فشلوا فً الصف األول مطالبون بإعادة اإلختبار فً بداٌة  40درجة من أصل  32ٌحصل الطالب على 

 الفصل الدراسً االول من الصف الثانً.

 :نهاٌة تمٌٌم المرحلة األساسٌة األولى -الصف الثانً

 ز المعلم على تمٌٌم نهاٌة المرحلة األساسٌة األولى و إعداد التمارٌر. ٌتم تنفٌذه كجزء من التعلٌم و التعلم. تدار مهام و اختبارات ٌرك

 المنهج الوطنً المانونً لجمٌع األطفال المؤهلٌن الذٌن ٌعملون فً المستوى األول أو أعلى فً المراءة و الكتابة و الرٌاضٌات للمساعدة

كما ٌحدد المعلمون مستوٌات المراءة و  ع تمٌٌم نهائً مع التمٌٌم الذي لدمه المعلم لكل طفل فً نهاٌة المرحلة األساسٌة األولى.فً وض

 الكتابة و التحدث و االستماع و مستوى المواد العام للرٌاضٌات و العلوم و تحصٌل كل هدف.

ولى ، سٌتم إبالغ تمٌٌم المعلم فً الرٌاضٌات و المراءة عن طرٌك االختبارات ، فً نهاٌة المرحلة األساسٌة األ2018اعتباراً من صٌف 

ة، و سٌكون هنان أٌضاً اختبارات السات و هو محدد خارجً ٌكون فً المواعد النحوٌة و عالمات الترلٌم و الهجاء مما الداخلٌة المحدد

لكتابة. تعكس اختباراتنا المناهج الوطنٌة الجدٌده و سٌتم التعبٌر سٌساعد فً اعطاء صورة واضحة للمعلم عن المستوى و بالتالً تمٌٌم ا

عنها فً شكل مجموعة من الدرجات، الستٌعاب و تحمٌك المواصفات للنسب المئوٌة المحددة من لبل وزارة التعلٌم و التعلٌم العالً. و 

 ستنعكس هذه النسب فً تمارٌر نهاٌة العام. 

 



 
 

 :ة األساسٌة الثانٌةنهاٌة تمٌٌم المرحل -الصف السادس

 تم تصمٌم اختبارات المناهج الدراسٌة الوطنٌة لتمٌٌم معرفة األطفال و فهمهم لعناصر محددة فً المرحلة الثانٌة من برامج الدراسة، كما 

ن الثالث إلى انها توفر ممتطف من تمدم الطالب فً نهاٌة المرحلة األساسٌة. ستدٌر اكادٌمٌة ادٌسون انترناشٌونال اختبارات الصفوف م

الخامس فً المراءة  و لواعد اللغة اإلنجلٌزٌة و عالمات الترلٌم و الهجاء و الرٌاضٌات، و التً ٌتم تعٌٌنها و تصحٌحها خارجٌاً 

)اختبارات السات(. فً نهاٌة المرحلة االساسٌة الثانٌة ٌحدد المعلمون مستوى لكل هدف تحصٌل فً اللغة االنجلٌزٌة و الرٌاضٌات و 

المراءة  و لواعد اللغة اإلنجلٌزٌة و  ًف تارابتخالا جئاتن نع بالغ إلالوم و مستوى التمٌٌم الشامل للمعلم فً كل من هذه المواد. سٌتم الع

  .ةجردتم تامالعك أولٌاء األمور  و بالطلل عالمات الترلٌم و الهجاء و الرٌاضٌات
 :سماخلا و عبارلا ،ثلاثلا فصلا تامٌٌمت -9

 ٌةرادإ متٌ امك .ملعتلا و مٌلعتلا ةٌلمع نم ءزجك هءارجإ متٌ يذلا و ،فوفصلا هذه تاعومجمل ًساسألا زٌكرتلا وه ملعملا مٌٌمت ربتع 

ع تمٌٌم نهائً مع التمٌٌم فً المراءة و الكتابة و الرٌاضٌات للمساعدة فً وض لحارم عٌمجلالمنهج الوطنً المانونً  تارابتخا و ماهم

كما ٌحدد المعلمون مستوٌات المراءة و الكتابة و التحدث و االستماع و  الذي لدمه المعلم لكل طفل فً نهاٌة المرحلة األساسٌة األولى.

ً ضٌأ ملعملا بغرٌ دل و مستوى المواد العام للرٌاضٌات و العلوم و تحصٌل كل هدف.  لوصحلا مت ًتلا تاسلا تارابتخا ذٌفنت ًف ا

ًٌ جراخ اهٌلع ًٌ لخاد اهلٌدعت مت نكل و ،ا   .ا

 

 :(بوسرلا) فصلا ةعومجم عم بالطلا دوعص عنم – 01

 نوسٌدإ ةٌمٌداكأ ظفتحت ،ةدٌدش ةٌمٌلعت تابوعصل هضرعت وا اهل بستنملا ةٌفصلا ةلحرملا رٌٌاعمل بلاطلا ءافٌتسا مدع لاح ًف 

 ًلو عم ةٌمٌداكألا شلانتت نا ررمملا نم .ًلاتلا فصلا ىلإ بلاطلا لامتنا عنم ًف  كحلاب رمألا ًلو عم نارتشالا عم لانوٌشانرتنا

 .ًناثلا ًساردلا لصفلا ةٌاهن لبل عٌباسا هعبرا زواجتٌ ال دعوم ًف رمألا

 موافمة ولً األمر

 2222/2222التارٌخ: ____________________ 

 اسم ولً األمر:_______________________

 اسم الطالب:_________________________

 مستوى المرحلة الصفٌة:__________________

 ارلام التواصل لولً األمر:________________________

إلضافً من المدرسة و المنزل.  و ان الب على الدعم ابرجاء العلم ان الطالب لٌس بالمستوى المطلوب لهذه المرحلة الصفٌة. لذا من الهام جداً حصول الط

 .العام الدراسًهذا كان الدعم غٌر كاٍف لن ٌكون باستطاعة الطالب النجاح فً 

 المرحلة الصفٌة المنتسب لها. ٌتحمل ولً األمر مسؤولٌة مواكبة طفله لمستوى

ة الحالٌة فً ٌتحمل ولً األمر مسؤولٌة أنه فً حال عدم حدوث تمدم أكادٌمً لطفله للمستوى المطلب، سٌتم اإلبماء على الطالب/ة فً نفس المرحلة الصفٌ

 العام الدراسً الممبل.

 تولٌع ولً األمر:_______________________

 _____________اسم ولً األمر:___________

 تارٌخ اإلستالم و التولٌع:___________________

 تولٌع المدٌر/ة:__________________________

 

 



 
 

 :بالطلا نم ةعلوتملا رٌٌاعمال

 .مهلامعا و مهدوهجمب راختفالا ىلع بالطلا عٌجشت بجٌ -1

 ددحملا دعوملا لبل وا ًف بلاطلا نم ةبولطملا ماهملا و تابجاولا مٌدمتب مازتلإلا -2

ً بولطم ناك اذإ ًسردملا باتكلا نٌرمت ملر :لثم عجرملا و (طخ هتحت)سردلا ناونع و خٌرات عضوب مازتلالا -3  .ا

ًٌ باتك ضورفملا لمعلا ىوتحٌ نا بجٌ -4  .هب صاخلا فلملا عجرم و خٌراتلا و بلاطلا مسا عم لٌٌذت و سأر ىلع ا

 نلذ ىلإ ام و خٌراتلا فاضإ وأ "ناونعلا تحت طخ عضو " ثم هحئاصن و ملعملا تامٌلعتل لاثتمإلا ةٌلوؤسم بلاطلا كتاع ىلع عمٌ -5

 .رتفدلا وا باتكلا ىلع ةمالع هعضو وا ملعملا حٌحصت لبل

 

 :ةٌصٌخشتلا تاجردلا

 مٌدمت دنع ىتح ةٌباتكلا تامٌلعتلا ىلإ ةجاح نانه .تامالع درجم سٌل و ةسوردملا تامٌلعتلا ةٌمسرلا تاجردلا نمضتت نا ًغبنٌ -1

  .ةعوبطملا تاظحالملا قاروا مادختسا اضٌا نكمٌ هنا نم مغرلا ىلع -لمعلا ةعجارم ءانثأ  ةٌظفللا تاظحالملا

 هل اذه نأ ىلإ ةلدألا رٌشت (تامٌلعتلا و تاجردلا نم الً دب) طمف ةبوتكملا تامٌلعتلا لالخ نم دمتلا ًف ةدعاسملا ىلع نٌفظوملا عٌجشت متٌ -2

 مظعمل مدمتلا و ملعتلا ىلع لٌئض رٌثأت هل كٌلعت نود طمف ةجرد وا ةمالع ءاطعا نأ ثٌح ،مهمدمت و بالطلا ملعت ىلع ىولأ رٌثأت

  .بلاطلا رتفد ىلع اهعضو نع عنتمٌ و ملعملا تامالع رتفد ًف ةمالعلا ظفح بجٌ و.نٌملعتملا

 تامٌلعتلا لٌجستل مهلمع لوح مهتاظحالم /مهتاحٌحصتت /مهتادامتنا ةباتك ىلع بالطلا عٌجشت بجٌ ةٌناثلا ةٌساسألا ةلحرملا فوفص ًف -3

 ةلحرم نم ءزجك اذه ةٌؤر ىلع مهعٌجشت بجٌ امك فلتخم نول مادختساب نلذب اومال اذإ ةدٌج ةركف نوكتس و . ملعملا نم  ةٌوفشلا

 . -التأمل الذاتًالتمٌٌم و -ضورفم لمع يأ ًف ةمهم

 ٌجب ان تكون التعلٌمات المكتوبة مشجعة و لٌست مجرد تهدئة. من المهم بشكل خاص أن تخبر التعلٌمات الطالب بكٌفٌة تحسٌن عملهم. -4

ذلن على سبٌل المٌام بٌجب تصحٌح األخطاء أو تسلٌط الضوء علٌها. لد تكون هنان الة جٌدة لعدم تحدٌد كل األخطاء، حٌث لد ٌؤدٌ -5

 إلى تثبٌط الطالب، و لكن ال ٌنبغً ترن األخطاء الهامة و الجسٌمة دون تصحٌح.المثال 

 دون من أجل النمد اإلٌجابً.ٌجب تشجٌع الطالب و ذكر أمثلة عن الطالب الذٌن ٌعملون و ٌجته -6

 :تحدٌد الهدف

 مكن ان ٌلعب تحدٌد الهدف دوراً مهما فً التعلٌم و الدعم.ٌ -1

 ٌتطور بشكل طبٌعً من العالمات التشخٌصٌة و التمٌٌم من اجل التعلم. -2

التعلٌمات على العمل المحدد، ٌمكم ان ٌكون تحدٌد الهدف شفهٌاً او ان ٌكون مكتوباً/ كما ٌمكن ان ٌكون من خالل المنالشة فً الصفو  -3

 عبر التمارٌر الرسمٌة او المنالشات بٌن المعلمٌن او المعلم و الطالب.

 ٌمكن ان تكون االهداف موجهة لفرد او مجموعة. -4

 أكادٌمٌة أو سلوكٌة. ٌمكن ان تكون االهداف -5

 لصٌرة المدى )تنطبك على درس واحد فمط( أو طوٌلة المدى. ٌمكن ان تكون االهداف -6

 لكً تكون األهداف فعالة ٌنبغً ان تكون: -7

 دة.محد 

 .لابلة للمٌاس 

 .لابلة للتحمٌك 

 .والعٌة 

 .طردٌة مع الولت 

 .تم تمٌٌمها 

 .تم مراجعتها 

 ٌجب ان ٌمرر الطالب و المعلم األهداف الفعلٌة مع اعتبار الحكم المهنً هو األداة الرئٌسٌة للمعلم. -8

 خطط الدروس و المهام و تكٌٌفها فً ضوء هذه األهداف. تنسٌكاٌضاً كما ٌمكن  -9



 
 

 استراتٌجٌة المواعد و الهجاء:

 نظراً ألن التهجئة و المواعد من لضاٌا المدرسة بأكمل فمن المهم ان ٌموم جمٌع معلمً المواد بما ٌلً:

 تعلٌم التهجئة الخاصة بموضوع معٌن. -1

واضح للمحتوى او االفكار او تصحٌح التعبٌر السًء أو المواعد النحوٌة الخاطئة خاصة عند تسببها لعائك كبٌر أمام التواصل ال -2

 التفسٌر.

 متابعة هذا التعلٌم و التصحٌح كأمر روتٌنً. -3

 :بعض اإللتراحات

تخصٌص بعض الولت للواجب المنزلً لتعلم اإلمالء الصحٌح للكلمات الرئٌسٌة و المصطلحات الخاصة بالموضوع، و ٌجب ٌجب  -1

 اختبار هذا التعلم رسمٌاً فً الصف.

عندما تكون تهجئة الطالب بشكل متكرر و /أو غٌر دلٌمة بشكل كبٌر، فمن المفٌد عزل عدد للٌل من الكلمات األكثر إفادة و األكثر  -2

 استخداماً للتصحٌح بدال من التسبب فً ارتبان محبط من خالل لفت االنتباه إلى جمٌع األخطاء.

ر فائدة من مجرد اإلشارة إلى مكان حدوث الخطأ، و مع ذلن ٌجب أن ان كتابة الكلمات فً الجزء السفلً من لطعة العمل أكث -3

 ٌُطلب من الطالب بعد ذلن كتابة التهجئة المصححة فً المسم المخصص من دفتر التمارٌن الخاص به.

 :ت و المعلوماتتسجٌل العالما

و ٌمكن المٌام بذلن فً ٌجب تسجٌل العالمات/ الدرجات الخاصة بعمل الطالب جنباً إلى جنب مع التفاصٌل المفٌدة األخرى بعناٌة.  -1

 دفتر عالمات تملٌدي أو على جهاز الكمبٌوتر، بشرط ان ٌسهل الوصول إلٌها.

 ٌجب تحدٌد العمل الذي تم تسلٌمه متأخراً او غٌر مكتمل. -2

 تسجٌل تدوٌن نتائج تشخٌص الطالب وتمٌٌمهم فً دفاتر عالمات المعلمٌن. ٌجب -3

 ٌجب على األلسام تسجٌل عالمات و درجات االختبارات الداخلٌة و الخارجٌة لكل مجموعة صفٌة فً المدرسة . -4

 :1الملحك رلم 

سٌاسة المدرسة بأكملها للتمٌٌم و ٌرتبط ارتباطاً مباشراً إرشادات وضع العالمات ٌشكل التوجٌه الخاص بالتصحٌح جزءاً من 

بتخطٌط المناهج الدراسٌة. و تلتزم المدرسة باستخدام التمٌٌم التكوٌنً من خالل التمٌٌم من اجل التعلم/ و تستخدم العالمات المحددة 

 كأسلوب اساسً لتمدٌم التغذٌة الراجعة لألطفال من اجل رفع معاٌٌر التحصٌل.

 م التكوٌنً و وضع العالمات المحددة: التمٌٌ

ٌة فً التعلم.  ٌستخدم ة بالخطوات التالٌعتمد التمٌٌم التكوٌنً على مبدأ أنه من اجل احراز تمد جٌد ٌجب ان ٌكون الطالب على معرف

تمدم الطالب فٌما ٌتعلك بأهداف التعلم المخطط لها و لتحدٌد نماط الموة و الفجوات لدى الطالب فً ٌٌم لتمالمعلمون العالمات المحددة 

اجل تمدٌم مالحظات للطالب حول مولعهم  مهاراتهم و معرفتهم. و ٌجب مشاركة الخطوات التالٌة مع الطالب بطرٌمة مناسبة لعمره من

الخطوات التالٌة البالغ التخطٌط للدروس الالحمة و لتٌسٌر ومات ٌتم استخدام معلفٌما ٌتعلك بهذا الهدف و الخطوات الالزمة لتحمٌمه. 

حتى ٌتمكن المعلمون من تلبٌة احتٌاجات  جموعات مرنةتكون المتحدٌد األهداف المناسبة للصف او المجموعة او الفرد. و ٌجب ان 

 الطالب الذٌن ٌعانون من فجوات مماثله فً التعلم بشكل فعال. 

 : تكرار الدرجات

 ، ٌجب على المعلمٌن كتابة تعلٌك و الخطوة التالٌة على عمل الطفل فً محو األمٌة و الرٌاضٌات.على األلل مرة اسبوعٌا

تدرن المدرسة أنه غالباً ما تكون افضل وسٌلة للتواصل مع الخطوات التالٌة هً من خالل التعلٌمات اللفظٌة التً ٌمدمها المعلم مباشرة  

 فل، و مع ذلن ٌجب عمل سجل لهذا فً كتاب الطالب، إلى جانب الخطوة المادمة. إلى الط

 كما ٌجب اعطاء الطالب الفرصة للنظر فً تعلٌمات المعلم و الرد علٌها بطرٌمة مناسبة للعمر. 



 
 

 : الكتابة

خالل عبارات " أستطٌع...."( أو هدف ٌجب ان تتعلك العالمات المحددة لكتابات األطفال إما بهدف التعلم المحدد )الذي ٌتم توصٌله من 

و ٌجب ان ال ٌصحح المعلمون كل خطأ فً جزء من العمل المكتوب، ألن هذا لد ٌكون مربكاً للطالب و نادراً الخطوة التالٌة لكل طفل. 

 ما ٌؤدي الى التطور و التحسٌن.

 : الرٌاضٌات

الغرض االساسً فً تصحٌح العمل فً الرٌاضٌات هو تحدٌد ما إذا كان األطفال لد فهموا مفهوماً أو طرٌمة رٌاضٌة و تمٌٌم الخطوات 

الالزمة لتمكٌنهم من إحراز مزٌداَمن التمدم. غالباً ما ٌكون من الضروري للمعلم فمط ان ٌموم بتحدٌد بعض الحسابات على الصفحة من 

 ا اذا كان الطالب لد فهم المضمون و الفكرة األساسٌة.اجل الحكم على م

 : تصحٌح االختبارات

تمر المدرسة بأن هنان دوراً لالختبار و مع ذلن ٌجب على المعلمٌن التأكد من ان نتائج اإلختبار ٌتم إعالمه للطالب بشكل فردي و 

ب حول ما اذا كانت العالمة التً تم تحمٌمها بها تحسن عن عاطفً. و لكن باالضافة لذلن ٌتم تشجٌع المعلمٌن على تمدٌم معلومات للطال

 التحصٌل السابك.

 : للطالب التمٌٌم الذاتً

ٌجب على المعلمٌن توفٌر فرص منتظمة للطالب لتمٌٌم عملهم و تعلٌم ألرانهم، هذا ٌدعم الطالب و ٌشجعهم على المشاركة بنشاط فً ع

 ة لتطوٌر و تحسٌن انفسهم و مستواهم. و لد ٌشمل ذلن:تعلمهم و ٌزٌد من لدرتهم على تحدٌد أهدافه الخاص

 .)تمٌٌم األلران بناًء على هدف التعلم )تمٌٌم و/أو وضع عالمة على عمل طفل اخر 

  فً كٌفٌة تحمٌك عملهم ألهداف الدرس و شًء واحد ٌمكنهم تحسٌنه(.نجمتان و امنٌة ) ٌحدد الطالب طرٌمتٌن 

 اتً) مثل  إشارة المرور او الوجوه المبتسمة لإلشارة إلى كٌفٌة رؤٌة الطالب لعمله فٌما ٌتعلك بهدف التعلم.التمٌٌم الذ 

 VCOPالترلٌم( –االفتتاحٌات  -الوصل -: باستخدام نظام تمٌٌز مرمز باأللوان لتمٌٌم عملهم : المفردات. 

 تخدام الجٌد لخصائص النص.إبراز و تعلٌك العمل المتمٌز للطالب او األلران الثبات االس 

 

 . 2021تمت المراجعة : ٌونٌو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 األدوات و مواد التمٌٌم و اإلختبارات::2الملحك رلم 

 

ءة
را

لم
 ا

 .العالمات المحددة 
 .فحص الكتاب/ العمل 
 .سجالت المراءة الموجهة 
  مواد تمٌٌم الصوتٌات ) بما فً ذلن البطالات التعلٌمٌة، اختبارات الكلمات الحمٌمٌة / المبتكرة، و الكلمات التً ٌتحد ث بها

 الروبوت، و التعرف البصري للكلمات ذات التردد العالً.(
 اختبار المراءة سالفورد 
 فهم المخطط لها من لبل المعلم/ة.اختبارات/ أنشطة ال 
 .تمٌٌمات المرحلة للصوتٌات 
 AFL 

  الفهم المرائً سات ) الصف الثانً و السادس( و اختٌاري سات )للصفوف الثالث الرابع و الخامس(نص 

بة
كتا

 ال

  المحددة.العالمات 
 متابعة و مالحظة الطالب 
 .فحص الكتاب/ العمل 
 )نماذج كتابٌة )مستملة اذا أمكن. 
 تمٌٌمات الصوتٌات 
 .)نتائج امتحانات الصف ) مثل: اإلمالء األسبوعٌة 
  (الفهم المرائً سات ) الصف الثانً و السادس( و اختٌاري سات )للصفوف الثالث الرابع و الخامسنص 
 .التمٌٌم الذاتً للطالب 

ت
ضٌا

رٌا
 ال

  المحددة.العالمات 
 متابعة و مالحظة الطالب 
 .فحص الكتاب/ العمل 
 :(.اختبار جدول الضربنتائج امتحانات الصف ) مثل 
  (الفهم المرائً سات ) الصف الثانً و السادس( و اختٌاري سات )للصفوف الثالث الرابع و الخامسنص 
 التمٌٌم الذاتً للطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مجلد التمٌٌم للصف:  فهرس:3الملحك رلم 

ف
رٌ

خ
 ال

ل
ص

 ف

 اإلنجلٌزٌة اللغة 

  سجالت المراءة الموجهة.السجالت تشغٌل / 
 تابة المستملة.عٌنات للك 
 والمرحلة األساسٌة األولى( صفٌة ) مرحلة الطفولة المبكرة/ حلةتمٌٌمات الصوتٌات لكل مر 
 .تحدٌد أهداف تعلم جدٌدة 

  الرٌاضٌات

 الدرجات المحددة و مالحظة تعلم الطالب.المستند على  للرٌاضٌات  التحدٌث المستمر لمخطط التتبع 
 .تحدٌد اهداف تعلم جدٌدة 

  مواد التأسٌس

  تسجٌل تمدم ملحوظ  بالنسبة ألهداف التعلمHPC . 

  ملف تمد م الطالب الصفً.تحدٌث 

ٌع
رب

 ال
ل
ص

 ف

 اللغة اإلنجلٌزٌة 

  التحدٌث المستمر لمخطط التتبع المستند إلىAPP .المراءة و الكتابة بناًء على العالمات المحددة و المالحظات حول تعلم الطالب 

  سجالت المراءة الموجهة.تشغٌل السجالت / 
 تابة المستملة.عٌنات للك 
 والمرحلة األساسٌة األولى( صفٌة ) مرحلة الطفولة المبكرة/ حلةتمٌٌمات الصوتٌات لكل مر 
 .تحدٌد أهداف تعلم جدٌدة 

  الرٌاضٌات

 للرٌاضٌات التحدٌث المستمر لمخطط التتبعAPP    الدرجات المحددة و مالحظة تعلم الطالب.المستند على 

 .تحدٌد اهداف تعلم جدٌدة 
  مواد التأسٌس

  تسجٌل تمدم ملحوظ  بالنسبة ألهداف التعلمHPC . 

  ملف تمد م الطالب الصفً.تحدٌث 

ف
صٌ

 ال
ل
ص

 ف

 اللغة اإلنجلٌزٌة 

  التحدٌث المستمر لمخطط التتبع المستند إلىAPP .المراءة و الكتابة بناًء على العالمات المحددة و المالحظات حول تعلم الطالب 

  سجالت المراءة الموجهة.تشغٌل السجالت / 
 تابة المستملة.عٌنات للك 
  و تحدٌث الرسم البٌانً ألساسٌات الصوتٌات. والمرحلة األساسٌة األولى( ) مرحلة الطفولة المبكرة/ طفلتمٌٌمات الصوتٌات لكل 
 للصف األول.مراءة المانوناختبار ال ً 
  لراءة, كتابة و تهجئة و تمٌٌمات المعلم. –الصف الثانً و السادس: اختبارا السات 
 .تحدٌد أهداف تعلم جدٌدة 

 على تمارٌر نهاٌة العام. ةهج الوطنٌاتسجٌل أهداف و مستوٌات المن 

  الرٌاضٌات

 للرٌاضٌات التحدٌث المستمر لمخطط التتبعAPP    الدرجات المحددة و مالحظة تعلم الطالب.المستند على 
  سجالت المراءة الموجهة.تشغٌل السجالت / 
  تمٌٌمات المعلم.كتابة و و ال,الرٌاضٌات الذهنٌة –الصف الثانً و السادس: اختبارا السات 

 .تحدٌد اهداف تعلم جدٌدة 
 على تمارٌر نهاٌة العام. ةهج الوطنٌاتسجٌل أهداف و مستوٌات المن 

  
  مواد التأسٌس

  و إكمال تمارٌر نهاٌة العام.تسجٌل تمدم ملحوظ  بالنسبة ألهداف التعلم 

 .تحدٌث ملف التمدم الصفً الخاص بالطالب  

 


