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 2صفحة                                                                                                                                اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – الطالب المتميز فئةل التفسيريالدليل 

 : مقدمة
دلعمعيدد حذثيددضذيمهددعاذاددلدذدلدد ليتذعاعلادد ذعدداذدلعاددر وذدلو يادد حذل ددتذذ"دلعددمرل "للطرلدد ذيهدد هذاددلدذدلدد ليتذسلدداذمجادديوذدلعاددر وذلدلعرددرييوذلدلع  ددودوذ

ذ.ل تذعريروذيمهعاذعاعلا ذعاذدلع  ودوذدل دل ذاليهذعارتذيمهعاذعاعلا ذعاذدلعررييوح
قر لد ذللييدر حذعداذ دالتذمياديعهذسلداذعاعلاد ذعداذداادودودوذدلادلل ي ذألذدا د يد ذدلير لد ذذثليدتذدلع  دوذسلداذأ دوذألذادلل يروليالثظذأاذدل ليتذدلمجاديو ذيهدم ذ م
ذ(ذذ1)حذعي لتذ(ذ2)حذاي ذ(ذ3)ذ ذا د ذحذاي(ذ4)ععمر ذ:ذميييعروحذايذ لليير حذذفنا ذأعر ذ تذع  وذأو ر

دلثصلتذفيذالدذدلع  وذالاذدل وا ذدلرظعاذلااذأو عذ واروحذأ ذأاذ دتذدافردرتذدلادلل ي ذدااود يد ذدلعلادل اذفديذدلد ليتذدلمجاديو ذ:ذمرنا"ذععمر ذ"ذأاذ العر ذ
ث رمروذلعامن دوذم تذاليهر؛ذفرل وا ذدل عرندر ذأاذاعيدعذدل دلدا ذدل دلد ذعدرذ"ذذايد ذاد د ذ"ذعامثي ذ رعلد حذلا دلدذ رلناد  ذلددذالاذدلع  وذعملفواحذليلا ذأ ل ذل لدا ذلد 

ذ.لا لدذد ذلدث ذد ذألذعامن ذألذ ليال ذذد ذا دذ را 
دلعمعي ذفيذهلوذعاعلاد ذذذ"دلعمرل "دلطرل ذحذذ ثيضذيع اذد ميروذدلعمعي ذ"دلعمرل "دلطرل ذ يجي ذميلي ذذ-   تذساود يذ-أنهذيلهح:ذوفائدة الدليل التفسيري هي

ذ.عاذدلعررييوذلدلع  ودوذدلرلعي 
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 :دليل درجات التقييم
ذعصر وذأ وىذمارا ذفيذ ق ذدلميلي ؛ذذليرطيذ واروذالاذدلعار وذدااراي ذللمعي حذذ يام   ذدلعيي ذ   تذدلمعي ذدللدو اذفيذطل ذدلمو يححذلأي 

ذ:يأمرذيل تذعارتذاييي ذالاذم وجذعاذأو عذنيرطذ عذذذذذذذ
 الوصف الدرجة التقييم م

 4 متميز  .1

ذ:حذليمث  ذللكذفيدويظهوذدلعو حذمعي د ذع هود ذلعنيطعذدلنظيوذفيذدلمع اذعاذدلعرروهذلدلعهرودوذلدا دو
 ذ.سار روذعلثي ذلاعيعذدلعمطل رو
  سث روذ رعتذلاعيعذدلعمطل روذلال. 

 ثصرودوذم ياذعاملى ذذمهعيا  .ارلير ذعاذدلجرالي ذلدلنهجذأعثل ذلعوداعذلد 

  أ ل ذللثر قذعم رعل ذدل ا ذدلمر . 

 ذداار روذالاذ ثيوذعاذدلع  ودوذدلع ثواذدثملدو. 

 اذأف روذعمنراي ذل رعل يمهع. 

 رل عمدل"دلطرل ذذعرذيطل ذعامجلقذار روذدا". 

  صلوذعص ق ذل رف ذدل هر دوذلدللثر قذمي ي. 

 3 جيد جًدا  .2

ذ:ذحذليمث  ذللكذفيدولمع اذعاذدلعرروهذلدلعهرودوذلدا دوالاذددلعو حذ   تذقلي ذذي  ي
 ذ.سار روذعلثي ذمغطيذعرظ ذدلعمطل رو
  ذسث روذلعرظ ذدلعمطل روذلال. 

 ثصريمهع  .دوذ رفي واذأعثل ذلعوداعذلد 

  لثر قذلااالوذ رفي ذدلم اي . 



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق
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 الوصف الدرجة التقييم م

 ذداار روذالاذ رضذدلع  ودوذدلع ثواذدثملدو. 

 روذعريلل اذأفيمهع . 

 وذااذلايذلفه ذ رفيياذ رلعلهلعيمر دل. 

 رل مدلع"دلطرل ذداار روذمجلقذعرذالذعطلل ذعاذ". 

 ذصلوذل رف ذدل هر دوذلدللثر قيي م . 

 2 جيد  .3

ذ:حذليمث  ذللكذفيدولمع اذعاذدلعرروهذلدلعهرودوذلدا دوالاذددلعو حذ   تذعث ل اذذي  ي
 ذ.سار روذعلثي ذمغطيذ رضذدلعمطل روذ
  ذ رضذداث رمروذلاعيعذدلعمطل روذلال. 

 ذاذ رضذداعثل ذلدلعوداعيمهع. 

  ذ رللثر قذلدلااالوذدلم اي. 

 وذااذ وا ذعاذدللايذلدلجه ذ رلعلهلعيمر دل. 

 مث يضذلمطليوسلاذذدلميذمثمرج رضذدلالدن ذلال ذ. 

 رل مدلع"دلطرل ذذداار روذعميرو  ذععذعرذيطل ذعا". 
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 الوصف الدرجة التقييم م

 1 مقبول  .4

ذ:حذليمث  ذللكذفيدودلعرروهذلدلعهرودوذلدا دوذعاذلمع االاذددلعو حذ   تذهريج ذلغيوذعينر ذذيي  
 ذ.لصجي ذمغطيذقليال ذعاذالدن ذدلعلهلعذروداار ذ
  أعثل ذألذأوقر ذألذلثر قذألذااالوذا  ذلال. 

  سث روحذلدلر رودوذغيوذع اع ذ رل ليتذ  ذلال. 

  لغيوذ رفي ذدا ل ذلداوقر ذدلع وا ذغيوذع معل. 

 وذااذ  دي ذمارل ذععذعمطل روذدلعريروذلدلع  ويمر دل. 

 عرظ ذدلرنرصوذ ثرا ذسلاذعودار ذلمطليوذلمث يض. 

 لدهث دلعنهاي ذغيوذدل. 

 رل مدلع"دلطرل ذذداار روذأقتذععرذالذعملقعذعا". 

سلدذ راذل يكذأا ل ذألذدامجارودوذااذار  اذثلط ذ نيذمعي ذللمجلقذدلرلعيذفالذممو  ذفديذدلملدصدتذعرندرذا دوذدلعلقدعذدال مولنديذ :أسئلة شائعة واستفسارات  
 .ذhbta@hbthedu.gov.saحذألذدل وي ذدال مولنيذذذ/http://hbthedu.gov.sa/tamaiozللار  اذ

ذ11ادر  ذحذلفديذدلرندرلياذثاد ذ دطذذ14ثاد ذ دطذذ (ذSimplified Arabic)  مر د ذاعيدعذدالودقذدلدلدو اذفديذعلدهذدلمو ديحذ  دطذذطرلد يلمد  ذدل: التنسيي 
ذ.ا ذعاذاعيعذد ماراروذلدلعثرلداذيعياحذععذموقي ذاعيعذدلصجثرو3حذلم لاذدلهلدعشذBoldغرعقذ

 
 
 
 
 
 

http://hbthedu.gov.sa/tamaioz/
mailto:hbta@hbthedu.gov.sa
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 جماالت املعايري ومؤشراتها وشواهدها
 التفوق الدراسي :اجملال األول

 .وخارجه داخل الصف الدراسيمستمر بأداء متطلبات التعلم ال  لتزامواال، على التحصيل الدراسي المرتفع "المتعلم"الطالب قدرة يقيس هذا المجال 

 والتفسري الشواهد املؤشر املعيار م

8 

دلعاملىذ
دلمثصيليذ

ذ.دلعومجع

يثيقذنمر جذ.ذ1
عومجر ذذفيذذمثصيلي 

ذ.دلجصتذدل ودايذدالت

ذفيذدلجصتذدل ودايذدالتذعاذدلصهذدلثرلضذدلثرنل %ذ111ذ-%ذ59يثيقذمي يود ذفصلير ذعرذ ياذ.ذ1
ذ(.نا  ذعرمع اذعاذ هر اذدلجصتذدل ودايذدالتذللصهذدلثرلضذدلثرنل )ذذذذذذذذ

ذعاذدلصهذدلثرلضذدلثرنل ذفيذدلجصتذدل ودايذدالت%ذ5ح54ذ-%ذ51يثيقذمي يود ذفصلير ذعرذ ياذ.ذ2
ذ(.نا  ذعرمع اذعاذ هر اذدلجصتذدل ودايذدالتذللصهذدلثرلضذدلثرنل )ذذذذذذذذ

ذيثصتذدلطرل ذالاذس ر اذمعي ذالعي ذألذأ ثوذعاذدلع وا ذألذ رواهرذ التذدلجصتذدل ودايذدالت.ذ3
ذ(.نا  ذعرمع اذعاذملكذدا ر ا)عاذدلصهذدلثرلضذدلثرنل ذذذذذذذذذ

قذنمر جذيثي.ذ2
مثصيلي ذعومجر ذفيذ

ذ.دلررعياذدلار ييا

ذ%111ذ-%ذ59ي لاذعملاطذ واروذدلطرل ذفيذدلانمياذداللاذلدلثرني ذعاذدلعوثل ذدلثرنلي ذعرذ ياذ.ذ1
ذ(.نا  ذعرمع اذعاذ هر ميذدلصهذدالتذلدلثرنيذدلثرنل )ذذذذذذذذ

ذ%ذ51ي لاذعملاطذ واروذدلطرل ذفيذدلانمياذداللاذلدلثرني ذعاذدلعوثل ذدلثرنلي ذعرذ ياذ.ذ2
ذ(.نا  ذعرمع اذعاذ هر ميذدلصهذدالتذلدلثرنيذدلثرنل %ذ)5ح54ذ-ذذذذذذذذذ

ذيثصتذدلطرل ذالاذس ر اذمعي ذالعي ذألذأ ثوذعاذدلع وا ذألذ رواهرذل تذان ذعاذدلانمياذداللا.ذ3
ذ(.نا  ذعرمع اذعاذملكذدا ر ا)دلثرني ذعاذدلعوثل ذدلثرنلي ذلذذذذذذذذذذ
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2 
دلع رو  ذ

ذ.دلمرليعي ذدلجرال 
ينلعذع رو رمهذ.ذ1

ذ.دلمرليعي 

ذنا  ذعاذس رروذنميا ذدلجصتذدل ودايذدالتذم ياذثصلت)ي روكذ جرالي ذأثنروذدلثصصذدلع واي ذ.ذ1
ذ(.عاذ رعتذ واروذدلع رو  ذ%51دلطرل ذالاذعرذ ذييتذااذذذذذذذذذذ

ذم  ي ذلجرالي )ي ي ذدلعرلعلاذ ا دواذدلطرل ذلفراليمهذفيذدلع رو  ذأثنروذأ دوذدلثصصذدل وداي ذ.ذ2
ذ(.ع رو  ذدلطرل ذعاذثالث ذعرلعياذعص ق ذعاذس دواذدلع وا ذذذذذذذذ

ذنعرلجذعاذنا  ذعاذثالث )ي   ذلدا رمهذدلع واي ذ   تذعنظ ذلعوم ذلالاذدلنثلذدلعطلل ذ.ذ3
ذ(.دللدا روذدلعصثث ذلعلد ذ وداي ذع ملج حذألذنا  ذعاذعلهذسنار ذدلطرل ذذذذذذذذ

ذيي  ذدلطرل ذميويود ذعاذصجث ذلدث ا)يامل وذ ولاهذ   تذفراتذلعنلعذي   ذط ير ذدلعلد ذدلع ملج ذ.4
ذ(.ااذأارلي ذدامل رو ذلمثهيو ذلل ول ذذذذذذذذ
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 املسؤولية القيمية :اجملال الثاني
 .يشير هذا المجال إلى مدى تمسك الطالب بالقيم اإلسالمية والتزامه األخالقي والسلوكي

 والتفسري الشواهد املؤشرات املعيار م

1 

ذ
دلمعاكذ رليي ذ

ذ.دااالعي 
 

ذدااالعي ذذ-1 ذدليي  يمعثت
ذ.الل ر ذلععروا 

ذ
 

ميويوذعرمع ذعاذس دواذدلع وا ذع ال ذ را ل ذااذع ىذمثليذدلطرل ذ  ع ذ)يمثلاذ رليي ذدااالعي ذ -1
 (.د ثمود ذ-دلمررلاذذ–دلثيروذذ–داعرن ذذ-دلص ق:ذ)قي ذو يا 

ذ -2 ذدااالعي  ذدليي  ذمر ي  ذفي ذ جرالي  ذع رو روذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ي روك ذالا ذدلع وا  ذس دوا ذعا ذعرمع ا ذذذذذذذذذذ هر ا
 (.دلطرل 

ذ -3 ذدااالعي  ذ رليي  ذدلمثلي ذالا ذ عالو  ذألذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)يثض ذعطلي  ذأل ذثر ط ذلعال  صلوا
ذدلع واي  ذ رالدا  ذ لع  ذ رليي ذ... ذدلمعاك ذالا ذمثض ذسا د ار ذفي ذدلطرل  ذد موك سلخح

 (.دااالعي 

ذثيرفمهذذ-2 ذلمنعي  يارا
 .دااالعي 

 
 
 

 وارل ذم  ي ذعاذس دوا)يثوصذالاذد امجر اذعاذعرلعيذدلع وا ذفيذمنعي ذثيرفمهذدااالعي ذ -1
 (.دلع وا ذممهعاذألاهذد امجر اذذذذذذ

وارل ذم  ي ذعاذأعياذعو  ذعصر وذدلمرل حذلصلواذ)يومر ذعو  ذعصر وذدلمرل ذألذدلع م روذدلع واي ذذ -2
ذ(. يرودوذألذقر ع ذسل مولني ذ رل يرودوحذلقر ع ذ رلعصر وذدااالعي ذدلميذدطلعذاليهرعاذااتذدل

 (.ذسفر اذ ع رو  ذدلطرل ذفيذدلعار يروذدااالعي ذعاذدلاه ذدلعرني )ي روكذفيذدلعار يروذدااالعي ذذ -3
 (. هر اذثهلوذعلمييروذألذن لدوذساالعي ذ د تذدلع وا )ي ر وذسلاذثهلوذفررليروذساالعي ذ -4

2 
د لم د ذدلالل يذ

ذلدا القي
ذععمل روذذ-1 ذالا يثرفظ

 .دلع وا 
ذ -1 ذدلع وا  ذلث دو ذعا ذلث ا ذ ت ذالا ذالاذ)يثرفظ ذدلطرل  ذعثرفظ  ذم يا ذدلع وا  ذس دوا ذعا سفر ا

ذ(.دلععمل روذ لث دوذدلع وا 
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 دلطرل حصلوذعلصيروذألذ فمروذأا ارذ)ي الذ عالو ذللثجرظذالاذاعرتذلنظرف ذدل ي  ذدلع واي ذ -2 
ذألذع رو  ذسلداي حذألذعاذ التذصجثمهذالاذعلدقعذدلملدصتذلثضذ عال هذالاذدلثجرظذالاذذذذ
 (.ععمل روذدلع وا ذذذذ

ذدلاللكذذ-2 ذ يلدا  يلم  
 .لدلعلدظ  

ذذ-1 ذلقلدا ار ذدلع وا  ذيودايذنظر  ذدلاللكذ) ذدلطرل ذ يلدا  ذااذع ىذدلم د  ذدلع وا  ذس دوا ذعا  هر ا
ذ(.لدلعلدظ  

 نا  ذدنه رطذدلطرل ذ(ذ هر اذألذ طر ذعلثقذعاذس دواذدلع وا )يثوصذالاذد نمظر ذفيذدل ودا ذ-ذ2
 %(.59 التذدلجصتذدل ودايذدالتذ ذميتذااذ

 

 
  التنمية الذاتية  : اجملال الثالث

 . يقيس هذا المجال مدى تمكن الطالب من معرفة ذاته والعمل على تنميتها بأساليب متنوعة  

 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار م

ذ.عروف ذدللدوذ1
يث  ذاعرمهذ.ذ1

ذ.دللدمي 

 (.قر ع ذم معتذالاذنيرطذدليلاذلدلهرهذدلميذيودارذفيذنجاه)يث  ذنيرطذدليلاذلدلهرهذل يهذعاذلاه ذنظو ذ .1

دلميذيودارذقر ع ذم معتذالاذنيرطذدليلاذلدلهرهذ)يروهذنيرطذدليلاذلدلهرهذل يهذعاذلاه ذنظوذدآل وياذ .2
 (.دآل ولاذفيه

ا لتذ)يلهحذداارلي ذدلال ع ذلمر ي ذدلثي ذ رلنج ذعاذ التذمنعي ذنيرطذدليلاذلدلمغل ذالاذنيرطذدلهرهذ .3
ذ(.يلهحذنيرطذدليلاذلدلهرهذلداالل ذدلعنرا ذثيرتذ تذعنهرذلمر ي ذدلثي ذ رلنج 

ذ.ذمطليوذدللدوذ2
ينعيذق ودمهذ .1

ذ.لعهرودمه
دا ذدل مر حذلدا ذدلع لهحذلأ و ذ:ذقر ع ذ رل م ذدلرلعي ذدلميذقوأارذممهعا)يثوصذالاذد طالعذلدليودواذذ .1

 (.ذدلجلد  ذدلرلعي ذدلميذد ما هرذعاذقودواذدل مر 
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 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار م
صلوذعاذ)ي روكذفيذدل لودوذدلم وي ي ذألذدلن لدوذألذدلعثرهودوذألذدلع معودوذ د تذألذ روجذدلع وا ذ .2

 (. هر دوذثهلو

ذي ر .3 ذفيذدان ط ذلدااعرتذدلاعراي  ذ جرالي  ذعثت)وكذ عالو  ذدلميذ روكذفيهر ذ رااعرتذدلاعراي  :ذقر ع 
فر اذعرمع اذعاذدلاه ذدلع وف ذ دلوثالوحذألذدلعار يروحذألذدلعرروضحذألذدلع رويعحذألذدا ثرضذدلرلعي حذلد 

 (.ألذدلعنظع ذللن رطذ رلع رو  ذدلجرال ذألذ هر اذ  و

ذد .4 ذميني  ذيام    ذار ه ذل   ت ذ جرالي  ذلد مصر و ذلعرللعرو ذلميني ذ) ذدلعمنلا  ذدام  دعرمه ذملهح قر ع 
ذ(.دلعرللعروذلد مصر وذععذملهيحذمرويخذدلع رو  

ذ.ذيطلوذعلدا ه.ذ2

ذ .1 ذلدهح ذ   ت ذعلدا ه ذفيه)يث   ذيل و ذميويو ذالاذ: ذدل دل  ذدااعرت ذعا ذلنعرلج ذ هرح ذيمعي  دلعلدا ذدلمي
لصلوذعاذدل هر دوذلدلالد  ذدلميذم ذدلثصلتذاليهرذعاذدلع رو روذ رلجررليروذلدلعار يروذ نج ذذدلعلا  ح

 (.عارتذدلعلدا 

ذلمنعي ذ تذعنهرحذععذسوفرق)ذينعيذعلدا هذ أارلي ذعمنلا ذ .2  هر دوذثهلوذ:ذقر ع ذ راارلي ذدلميذيم رهر
ذ(.  لودوذم وي ي ذألذلوشذاعتذألذعثرهودوذألذن لدوحذل طرقروذاهلي

يعرو ذالديرمهذ .3
ذ.لينعيهر

ذ .1 ذلدهح ذ   ت ذالديرمه ذالاذ)يث   ذدل دل  ذدااعرت ذعا ذنعرلج ذليوفق ذيعرواهرح ذدلمي ذدلهلديرو ذاا ميويو
ذ رلجررليروذ ذع رو رمه ذ الت ذاليهر ذدلثصلت ذم  ذدلمي ذلدلالد   ذدل هر دو ذاا ذلصلو ذلهلديرمه ععروامه

 (.لدلعار يروذ نج ذعارتذدلهلديرو

ذلمنعي ذ تذعنهرحذععذسوفرقذ هر دوذثهلوذ)ذينعيذالديرمهذ أارلي ذعمنلا ذ .2 قر ع ذ راارلي ذدلميذيم رهر
ذ(. لودوذم وي ي ذألذلوشذاعتذألذعثرهودوذألذن لدوحذل طرقروذاهلي 
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 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار م

ذ3
دلمطلرروذ
ذ.ذدلعهني 

ي ّلاذمصلود ذااذ.ذ1
ذ.ذعهن ذدلعامي ت

دا ذدلعهن ذدلميذيوغ هرحذ:ذميويوذثلتذ يجي ذد ميرو ذلهل ذدلعهن ذيمهعا)ي مروذعهنمهذدلعامي لي ذدلميذيوغ هرذ .1
 (.أا ر ذد ميرو ذلهل ذدلعهن حذععي دوذال ذدلعهن حذأثوذدلعهن ذفيذدلعامعع

ذ .2 ذدلعامي لي  ذعهنمه ذعاذ الت ذسلاذمثيييهر ذداا دهذدلميذيطعح ذيث   ذداا دهذا) ذممهعا ذثالث ذقر ع  ن 
 (.دلعاملىذدل  صيحذلدلعاملىذد امعرايحذلدلعاملىذدلررلعي:ذعامليرو

ذلمثييقذ .3 يي  ذميويو دذثلتذو يمهذدلعهني حذيلهحذعاذ اللهرذ)ذذدل رص ذ عهنمهذدلعامي لي ذمهو ييهعذأف رو د
ذ(.داارلي ذلدااودودوذدلال ع ذلمثييقذال ذدلو ي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذ
ذ
ذ
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ذ
 السمات القيادية :اجملال الرابع

 .يشير هذا المجال إلى درجة تمتع الطالب بشخصية القائد الذي يستطيع التأثير في اآلخرين وتوجيههم

 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار م

1 

ذدليير اذدلجرال 
 

 

ذ.يعملكذو ي ذمطليوي ذ-1
ذ(.نا  ذعاذو ي ذدلطرل )ذي لاذلهذو ي ذفيذمطليوذدلع وا ذ .1
 (.صجث ذااذآليروذمثييقذو يمه)يث  ذدلا تذدلميذيم رهرذلمجريتذو يمهذلمنجيلارذ .2
ذ(.ذميويوذااذأث ذدلع رويعذدلميذطوثهر)يطوحذع رويعذلمطليوذدلع وا ذذ .3

ذ.يرعتذ ولحذدلجويقذذ-2

ذدلجررليروذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ .1 ذ رضذدلعنرا روذأل ذقير ا ذعا للي  ذيمثعت ذأل ذدلع واي  ذدلرعت ذفوق ذسث ى ييل 
مي ي ذ هر اذعرمع اذعاذس دواذدلع وا ذ راهرف ذسلاذ...."ذ)ويرهي حذلطني حذفني حذدامعراي "

 (.لثر قذأ وىذم لتذالاذللك
 هر اذعلقر ذعاذلان ذدلملايهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذيذمجرالهذععذ عال هذلعرلعيهذيمثلاذذ رلل روذد امعرايذف .2

 (.لد و ر ذم يوذسلاذمثليهذ للكذععذل وذعلدقهذل لدا ذم لتذاليه
يلهحذدلا تذدلميذ للهرذلمثجي ذ)يثج ذ عالو ذللع رو  ذفيذدلعنرا روذلدلجررليروذدلع واي ذ .3

ذ(. عال هذفيذصجث ذلدث ا

ذ.يمثلاذ ولحذدلع ر واذ-3

ذ .1 ذلع وامه ذدلثرلي ذدللهع ذمار  ذنظو  ذلاه  ذااذ)ي يا ذلدلال يرو ذ رضذدايار يرو  مر  
 (.ع وامه

 (.صجث ذااذدآلليروذدلميذيام  عهر)يي  ذأف رود ذألذآودو ذألذدقمودثروذلرالجذدلال يروذ .2
صجث ذ)يهعرذيل وذع  لمياذمررنيذعنهعرذع وامهحذليمث ضذانهعرذعلهثر ذ لو ذللمغل ذال .3
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 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار م
ذ(.ذملهحذدلع  لمياذععذملهيحذ لو ذفيذدلمغل ذاليهعر

اوضذدلع  ل ذلداالل ذدلل ذدم رهذلثلهرذععذمي ي ذ)يروضذع  ل ذلدث اذفيطذقر ذ ثلهرذ .4
ذ(. ليتذالاذثلهر
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ذ
 املبادرات اإلبداعية: اجملال اخلامس

 .يقيس هذا المجال مدى توافر السمات اإلبداعية لدى الطالب وترجمتها إلى نتاجات

 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار م
ذ1

دااهرعروذ
ذ.دا  داي 

يي  ذأف رود ذذ-1
ذ.س  داي 
ذ

 (.ذميويوذعص قذااذال ذدلجررليروذعاذدلع وا )ي روكذفيذفررليروذلمنعي ذدا  دعذ د تذدلع وا ذ -1
 (.عل صذلهل ذداف روذ ث ل ذصجث )أف رود ذس  داي ذعمر  اذيي  ذ -2
 (.نا  ذعاذدلمصلوذفيذصجث ذلدث ا)يي  ذمصلود ذااذآلي ذمنجيلذ رضذداف روذدا  داي ذ -3
 (.ميويوذااذآلي ذدلمنجيلذفيذصجث ذلدث ا)ينجلذ رضذداف روذدا  داي ذدلعطولث ذ -3

يي  ذنمراروذذ-2
ذ.س  داي 

 (.سفر اذعرمع اذ رلع رو  )عثلي ذعوم ط ذذ را  دعذي روكذفيذفررليروذ -1
 (.ذسفر اذعرمع اذ رلع رو  )ي روكذفيذفررليروذارلعي ذعوم ط ذ را  دعذ -2
 (.صلواذعاذلثيي ذماايتذ ودواذد مودع)يثصتذالاذ ودواذد مودعذعاال ذعثلير ذ -3
ذ.(صلواذعاذلثيي ذماايتذ ودواذد مودع)يثصتذالاذ ودواذد مودعذعاال ذارلعير ذ -4
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 اإلسهامات اجملتمعية: اجملال السادس
 .يقيس هذا المجال مساهمات الطالب وتعاونه المثمر الذي يربطه بمجتمع مدرسته ومحيطها الخارجي

 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار م

1 

ذ
دل  ع ذدلعامعري ذ
ذ د تذدلع وا 

ذ

ي روكذدآل وياذفيذ.ذ1
ذ.  ع ذع وامه

 (.قر ع ذ راف روذدلميذمي  ذ هرذا دواذدلع وا )يي  ذأف رود ذل  ع ذدلعامععذدلع وايذ .1
ميويوذ روكذفيهذ عالو حذألذثلدودوذا وذعلدقعذدلملدصتذ)يم ر تذأف رود ذلعامعرهذدلع وايذععذ عال هذ .2

 (.ذد امعرايذملهحذم ر تذداف روذععذدل عالو
قر ع ذ رااعرتذدلميذلظهذفيهرذسع رنرمهذلدامجر ذعنهرذفيذ)يلظهذسع رنرمهذفيذ  ع ذدلعامععذدلع وايذ .3

ذ(. ا ذع وامه

يارا ذفيذمثييقذذ-2
ذ.وارل ذدلع وا 

ي مدد ذواددرل ذلاددعلذدلددل يوذير ددوذفيهددرذادداذفهعددهذلو يدد ذدلمرلددي ذل لوذدلع وادد ذ)ير ددوذادداذواددرل ذدلع وادد ذ.ذ1
ذ(.لع ىذوهر ذااذللكذ عرذ ذي ي ذااذصجثمياذل ذدلو ي اذفيذمثييق(ذوارلمهر)
ذ(.يي  ذع ه د ذ ع رو مهذفيذسا د ذ ط ذدلع وا )ي روكذفيذ نروذ ط ذدلع وا ذ.ذ2
ذ  عروللعرلعياحذلذلإل دواذدلع واي حذلذل:ذلمييي درامعرودوذ يي  ذقر ع ذ)ي روكذفيذدلميلي ذدللدميذللع وا ذ.ذ3

ذ(.دلطال حذلدلعلد ذدلم وياي ذذذذذذذ

2 
دل  ع ذدلعامعري ذ
ذ روجذدلع وا 

ي   ذدلعامععذ.ذ1
ذ. طوقذعمنلا 

ياه ذفيذ ا ذألذن وذدلرعتذدلعامعريذ رلع رو  ذفيذدلملاي ذ ثر وذعرين ذألذأعودضذعرين ذألذأير ذ .1
ي م ذميويوذعاذصجث ذلدث اذااذال ذ)عامعري ذألذدلمرويهذ اهروذ يوي ذلعامعري ذعرمع اذواعير ذ

 (.دلميذ روكذفيذ  عمهردلاهروذدلعرمع اذ
ذ(.سفر اذعرمع اذعاذدلاه ذدلميذق  ذدل  ع ذ هر)يي  ذ  عروذعامعري ذعمنلاهذ .2

قر ع ذ رلع  الوذلدلثللتذد  م روي ذدلميذمي  ذ)يي  ذأف رود ذلثتذع  الوذعامعري ذسلاذدلاهروذدلعرني ذ .1ي روكذدآل وياذفيذ.2
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ذ(. هرذلدلاه ذدلميذمي  ذسليهرذ.  ع ذعامعره
ميويوذ روكذفيهذ عالو حذألذثلدودوذا وذعلدقعذدلملدصتذد امعرايذ)يم ر تذأف رود ذعامعري ذععذ عال هذ .2

 (.ذملهحذم ر تذداف روذععذدل عالو
قر ع ذ رااعرتذدلميذلظهذفيهرذسع رنرمهذلدامجر ذعنهرذفيذ)يلظهذسع رنرمهذفيذ ا ذدآل وياذلدلعامععذ .3

ذ(.طرعذدل رصذل  ع ذدلعامعع ا ذدآل وياذألذا وارذللمنايقذععذدلي

يي  ذع ر ودوذ يوي ذ.ذ3
ذ. روجذدلع وا 

ييدد  ذ)ي ددر وذالدداذعاددملىذدااددواذفدديذميدد ي ذثلددلتذليهددريرذعريندد ذألذيطددلوذع ددر ودوذماددمجي ذعنهددرذدااددواذ .1
ذ(.ذميويود ذ ذي ي ذااذصجثمياذ للك

دلدلايذدلطدلايذألذي دروكذذي ر وذالاذدلعاملىذدللطنيذفيذمي ي ذثللتذليهريرذعرين ذألذياه ذفيذن دو .2
ييد  ذقر عد ذ ملدكذد اعدرتذعدعذذ)فيذ ودا ذثراروذدلعامععذألذيطدلوذع در ودوذمردل ذ رلجر د اذالداذدلدلطاذ

 (ميويود ذعاذصجث ذلدث اذألذنا  ذعاذصجث ذدلطرل ذالاذ   روذدلملدصتذد امعراي
فديذعلداهد ذقهدريرذسقليعيد ذذي ر وذالاذدلعاملىذداقليعيذلدلررلعيذفيذمي ي ذثللتذل  عروذعريند ذماده  .3

ييدد  ذميويددود ذعدداذصددجث ذلدثدد اذألذ)لارلعيدد ذ ددرلمللضذألذداعددودضذألذغيواددرذلمرددل ذ رلجر دد اذالدداذدلددلطاذ
ذ(.نا  ذعاذصجث ذدلطرل ذالاذ   روذدلملدصتذد امعراي

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 :بطاقة رصد درجات الطالب املتميز
 

 الدرجة الكلية املؤشرات املعايري اجملاالت م
 12 3 2 التفوق الدراسي: المجال األول 1
 11 4 2 المسؤولية القيمية: المجال الثاني 2
 22 5 3 التنمية الذاتية  : المجال الثالث 3
 12 3 1 السمات القيادية: المجال الرابع 4
 8 2 1 المبادرات اإلبداعية: المجال الخامس 5
 22 5 2 سهامات المجتمعيةاإل: المجال السادس 1

 88 22 11 اإلجمالي
 

ذذ
 


