
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف بيان بإجراءات وموجهات التنفيذ لالختبارات التشخيصية لجميع الصفوف للعام 2022-2023

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ ملفات مدرسية ⇦ االمتحانات ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب ملفات مدرسية

روابط مواد ملفات مدرسية على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب ملفات مدرسية والمادة االمتحانات في الفصل األول

االجراءات التنفيذية لالمتحانات (أسس النجاح والرسوبتفاصيل
مجموعتي المواد أ و ب)

1

التقويم المدرسي والبرمحة الزمنية المتحانات الفصول الثالثة 2

تحديد موعد امتحان الكتابة مع المطلوب 3

مواعيد امتحانات التحدث واالستماع في اللغة االنجليزية لجميع
الصفوف

4

عاجل: التربية تعود لالختبارات الورقية في امتحانات الفصل األول
من

5
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بيانات وإجراءات تطبيق االختبار

الصفوف
ّيةاملواد الّدراس

املستهدفة
املسار

مسؤولية 
إعداد نموذج 
ل االختبار ودلي
التقدير

رلغة االختبااملقرر 
يطبق 
االختبار

مسؤولية 
التصحيح 
والرصد في

املنهل

يطبق 
االختبار

فترة تدريب معلمي املادة

في جميع املراحل 

(   Webinar–ويبنار) 

جهات فترة تطبيق االختبار ومو 
التطبيق

اإلجراءات

وموجهات التنفيذ

1-2

ة اللغة العربي

واللغة 
اإلنجليزية 
والرياضيات

معلمعام

ال يوجد مقرر ، 
اعتمدت النواتج و 

التعليمية التي تم
دراستها في العام 
السابق لكل صف
ل باستثناء الصف األو 

حيث تناول 
االختبار املهارات 
الحياتية املبسطة

التفصيل فترة ) 
( التدريب 

حسب 
الخطة 

الدراسية 
لغة )

(   التدريس

املعلمورقي

حضور 
واقعّي 
ة في املدرس

اءالثالثاللغة العربية يوم 1.
2022سبتمبر 27املوافق 

إلى 13:00) الفترة الزمنية 
14:30   )

االربعاءالرياضيات يوم 2.
، 2022سبتمبر 28املوافق 

إلى 13:00) الفترة الزمنية 
14:30  )

يسالخماللغة اإلنجليزية يوم 3.
10:00) سبتمبر 29املوافق 

(  11:30إلى 

الفترة الزمنية املتاحة -
10إلى 3للتطبيق من 

.2022أكتوبر
دون التقيد بيوم محدد أو-

.حصة دراسية
عند غياب الطالب يمكن -

تنفيذ االختبار له عند 
.حضوره

ة تهيئة البيئة اإليجابي-
لتطبيق االختبار

الفترة الزمنية الكلية -
لالختبار حسب موجهات 

الدليل

ي دليل االختبار التشخيص -
.ملادة اللغة العربية 

ي دليل االختبار التشخيص -
.ملادة الرياضيات

ي دليل االختبار التشخيص -
.ملادة اللغة اإلنجليزية 

ع فترة التدريب تشمل جمي-
راحل معلمي املادة في جميع امل

املستهدفة 
يراعى الطالب من أصحاب -

الهمم حسب احتياجاته، 
لقياس مدى تمكنه من 

.املهارات بشكل عام

مركزي عام3-4
ورقي 
سلي م والتَّ
مركزّي 

املعلم

12إلى 5من 
جميع 
املسارات

مركزي 
ا إلكتروني  
بنظام 
سويفت 

مركزي 

ة بيان بإجراءات وموجهات التنفيذ لالختبارات التشخيصية لمواد اللغة العربي
ية والرياضيات للصفوف  ز 2022/2023للعام الدراسي 12-1واللغة اإلنجلي 

.مستقلة عن درجة الطالب في التحصيل األكاديميدرجة االختبار -
.تسليم تذكرة االختبار ل، غير مرتبط بسيرفر املدرسة وفي حال انتقال الطالب إلى مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة تطبق منهاج الوزارة، يتم التنسيق بين املدرستين12-5االختبار اإللكتروني للصفوف -
.ال يوجد اختبار بديل ، بعد انتهاء فترة التطبيق -


