
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416moe                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/416moe3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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ة  ة الّذكيَّ دليل الفصول الّصيفيَّ
ق ملن’ ‘  هاج الوزارةبرنامج تعليمي يقدم لطلبة التعليم العام والخاص املطّبِّ

202019

قطاع املناهج و التقييم 
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املقدمة

ذالطلبة،ملهاراتالداعمةالتقييممحطاتإحدىالذكيةالصيفيةالفصول برنامجُيَعد   ،2019/2020الدراس يمالعانهايةنتائجصدور بعدوُينفَّ

:برامجثالثةويتضمنوالتعليم،التربيةوزارةملنهاجاملطبقوالخاصالعامالتعليمطلبةويستهدف

.األولىالحلقةصفوفلطلبةالقراءةمهارةتنمية:األول 

.12إلى4منالصفوففيأكثر أو دراسية،مادةفياملجتازينغير الطلبةأداءرفع:الثاني

.12إلى4منالصفوفلطلبة%10بنسبةالعامنهايةمعدلتحسين:الثالث

ةالفصول وتعتمد ةالصيفيَّ معلىالذكيَّ معالتعاملفياملرونةبوتتميز محّدد،زمنيبرنامجضمنتعليميةمنصاتخاللمنالذاتيالطالبتعل 

املهاراتمنوتمكينهالطالب،أداءكفاءةرفعفييسهمأنشأنهمنوهذااملنصة،علىاملتاحةالتقييمةاإلجراءاتأو الذاتيالتعلممحتويات

.وتقييمهتعّلمهمسؤوليةتحملهإلىباإلضافة،البرنامجفياملستهدفة

ة،املطلوبةاملهاراتمنالطالبتمكينعلىوالتعليمالتربيةوزارةحرصالبرنامجهذاتطبيقويعكس فياملحددةالتعليميةلنواتجاوفقوذلككافَّ

ذةالزمنيةبالخطةواملرتبطةالتعلم،عمليات .2020/2019الدراس يالعامخاللاملنفَّ

.  الذكية للطالبالفصول الصيفية ويشرح هذا الدليل كافة اإلجراءات املرتبطة بتنفيذ 
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W July

S M T W T F S

1 1 2 3 4

2 5 6 7 8 9 10 11

3 12 13 14 15 16 17 18

4 19 20 21 22 23 24 25

5 26 27 28 29 30 31

بدء تنفيذ حصص 
ذكّية الفصول الصيفّية  ال

W August
S M T W T F S

1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

ةبدء التقييمات الختاميّ 
للفصول 

ة ة  الذكيّ الصيفيّ 

قبلمنالذاتيالتسجيلأو التعلم،ببيئةالطلبةإلحاقبعملياتالذكيةالفصول برنامجيبدأ▪

.العامنهايةمعدلتحسينفيالراغبينالطلبة

13وحتىيوليو 19منالفترةخاللالذكيةالصيفيةالفصول لبرنامجالفعليةالحصصتبدأ▪

.2020أغسطس

منصاتخاللمنالطالبينفذه،ذاتيتمدرسزمنللطالباملحددةاألربعةاألسابيعتمثل▪

.اإللكترونيةالتعلم

ن▪ ةءاتإجراإلىباإلضافةالتعلممصادر منمجموعةالذكيةالصيفيةالفصول تتضمَّ تقييميَّ

.أدائهمستوى تحسينعلىالّطالبتساعد

مدُرسمحددزمنهناكليس▪ ّس لىعذلكيعتمدوإّنماالصيفية،الفصول أثناءفيللتَّ حِّ

مهاتجاهباملسؤولّيةالطالب .تعل 

(. 2،3) التقييم الختامي هو آخر محطة في الفصول الصيفية الذكية للفئتين ▪

ا27إلى 23يحصل الطالب على نتيجته خالل الفترة من ▪ .    أغسطس إلكترونيًّ

يفيَّ  منّي للفصولِّ الصَّ ة البرنامج الزَّ يَّ كِّ
ة الذَّ

2-1بدء فترة إلحاق الطلبة فئة 
3بدء فترة التسجيل للفئة 
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ة ال ة الفئة املستهدفة بالفصول الصيفيَّ كيَّ ذَّ

الفئة الثانية

ة من لتحقيق درجة االجتياز في أّية مادة دراس يَّ

Aمواد املجموعة 

الفئة الثالثة

12إلى 4طلبة الصفوف من 12إلى 4طلبة الصفوف من 

% 10لتحسين معدل درجة املادة بزيادة 

اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية  الرياضيات
بحد أعلى

10 %

الفئة األولى

3إلى 1طلبة الصفوف من 

منالقراءةمهارةإلثراء

وناهلنهلةمنصةخالل
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ة ال يفيَّ كّية املواد  املُستهدفة في الفصول الصَّ ذَّ

الفئة الثانية
الفئة الثالثة

اللغة العربّية 

اللغة اإلنجليزّية

الرياضيات 

العلوم  

الفيزياء

األحياء /الكيمياء

اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية

الرياضيات 

الفئة األولى

اللغة العربية 
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ة الذك يفيَّ م في  الفصول الصَّ ة خطواُت الّتعل  يَّ

الفئة األولى 

02

04

0103

االطلبةُيلَحق ةبالفصول مركزيًّ ُص و الذكّية،الصيفيَّ لهمُتخصَّ

ا،القصصمنمجموعة القصصهذهقراءةإتماموعندأسبوعيًّ

أو قاطنعلىالحصول الطلبةيستطيعصحيحبشكلأنشطتهاوحل

.واالّطالعاملعرفةسعةفيأوسمة
تعكسيالتالتقارير خاللمنالطالبمتابعةمناألمور أولياءيتمكن

:(ناهلو نهلة)منصةمعأبنائهمتفاعلمدى

بقراءتهاالطالبقامالتيالقصصعدد▪

.املنصةعلىالطالبأمضاهاالتيالساعاتعدد▪

.بإنجازهاالطالبقامالتياملهامعدد▪

الفصول بامللتحقةبالفئةقياًساللطالبالعامالترتيب▪
.الصيفية

اإنشاؤهايتمالتيالقراءةمسابقاتفيالطلبةُيشَرُك  وفقاملنّصةلىعمركزيًّ

علىعاالّطال طالبلكلُيتاحإذالصفوف؛منصفلكلالقرائياملستوى 

قصةكّل قراءةعندلهتحسبوالتيعليها،حاز التيوالنقاطالعام،ترتيبه

.فيهااركيشمسابقةكلضمنصحيحبشكلوتمارينهاأسئلتهاعلىواإلجابة

ل وتياملرئياإلشعاراتنظامُيفعَّ سندتالذينلبةالطلتنبيهوالصَّ
ُ
أ

لتيااألنشطةأو املهمةعلىواالطالعالقصصية،املجموعةإليهم

.مباشرةالدخول تسجيلعندوصلته
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خطوات التعلم في  الفصول الصيفية الذكية 

الفئة الثانية 

02

04

06

01

03

05

علىالذكّيةالصيفيةبالفصول الثانيةالفئةمنالطلبةُيلَحق
اLMSالذكيالتعلممنصة .تسجيلإلىالحاجةدون مركزيًّ

يوليو حتى 19يبدأ تنفيذ برنامج التعلم الصيفي من 
أغسطس13

ا بما يتن م يوميًّ متاحةالصيفيالفصول فيالتعلممنصةعلىالّدخول . اسب مع وقتهُيتاح للطالب عملّيات الّتعلُّ

.واملسائيةالصباحيةالفترتين،خاللللطلبة

ع الفصول علىةاملتوفر التعلممصادرعلىاالطاّلعالطالبمنُيتوقَّ
لالذكية، %100بنسبةايتقنهلمالتيالنواتجعلىيرّكزأنوُيفضَّ

.الفصلخالل

لهتوفرةاملوالتكليفاتالتدريباتحلإلىالطالبيحتاج
.املنّصةعلى

إلىالدخول بللتعلماملخصصةالفترةنهايةفيالطالبيقوم
،وتنفيذ(أسيسسويفت)املركزي االختباراتنظام

.االجتيازهدفلتحقيقالختاميةالتقييمات
07
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الفئة الثالثة
طريقعنLMSيالذك التعلممنّصةعلىالذكّيةالصيفّيةبالفصول الثالثةالفئةمنالطلبةَيلتحق

.يوليو12منابتداءً معدلهارفعاملطلوبواملادةالطالب،بياناتتسجيل

مبرنامجَيبدأ عل  يفّي التَّ .أغسطس13حتىيوليو 19منالصَّ

. خطوٌة ضرورية لتحقيق هدف رفع املعدل( سويفت أسيس ) تنفيُذ التقييمات الختامية عن طريق نظام االختبارات 

.01

.02

.03

04

.05

ة  ة الذكيَّ م في  الفصول الصيفيَّ عل  خطواُت التَّ

.ُتتاح عمليات  التعلم يوميًا بما يتناسب مع وقت الطالب

م عل  .  َيحتاج الطالب إلى حل التدريبات والتكليفات املتوفرة لديه  على املنصة، للتأكد من أنه أنجز متطلبات التَّ alm
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ة ة الّذكيَّ م الّذاتّي  وسائل الّتقييم في الفصول الصيفيَّ أثناء عمليات الّتعل 

05

04

03

االختبارات02
اإللكترونية 

التكليفاتالتدريبات

الكتابة 
01

القراءة 
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ة  كيَّ ة الذَّ يفيَّ قييم الختامّي للفصول الصَّ التَّ

لمملنالثانيةترةوالفالرئيسة،الفترةاألولىفترتين،علىإلكترونياختبار ُيعقد▪

.كانسببأليمرة،ألول االختبار دخول منيتمكن

(.  الثانية والثالثة) االختبار يستهدف الفئتين ▪

نهاية العام،  أي؛ تلك التي لم يجتزها بنجاح في) يتقدم الطالب في املواد املحددة له ▪
.  دول وال يستلزم منه دخول كافة املواد املحددة في الج( أو مسجلة لرفع املعدل 

معايير األسئلة ▪
دقيقة 60الزمن الكلي لالمتحان 1.
دسؤالكل2. .زمنيمؤقتخاللمنالسؤالجانبإلىيظهر بزمنُمقيَّ
وقبلالتالي،للسؤالاالنتقالقبلالسؤالإجابةمنالتأكدالطلبةعلى3.

.للسؤالاملحددالوقتانتهاء
جابةاإل تغيير أو عنه،اإلجابةاليمكنللسؤال،املخصصالزمنانتهاءعند4.

.مباشرةالتاليالسؤالإلىاالنتقالويجب
.لسابقاالسؤالإلىالعودةيمكنال التالي،السؤالإلىالطالبانتقالعند5.

(   3–2للفئتين ) جدول الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر  
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تامّي للفصول الّصيفّية الّذكّية  قييم الخِّ
التَّ

معايير األسئلة 
دقيقة 60الزمن الكلي لالمتحان ▪
.  خالل مؤقت زمنييظهر  إلى جانب السؤال منكل سؤال مقيد بزمن▪
. ؤالوقبل انتهاء الوقت املحدد للسالتأّكد من إجابة السؤال قبل االنتقال إلى السؤال التالي، على الطلبة▪
. تالي مباشرةعند انتهاء الزمن املخصص للسؤال، اليمكن اإلجابة عنه، او تغيير اإلجابة، ويجب االنتقال إلى السؤال ال▪
.الطالب إلى السؤال التالي، ال يمكن العودة إلى السؤال السابقعند انتقال▪

( 3–2للفئتين ) املسار املتقدم –12جدول الصف ( 3–2للفئتين ) املسار العام –12جدول الصف 
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قنوات الدعم

067017000

sd@moe.gov.ae
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وفيق  راجين لكم كـــــــّل التَّ
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