
 

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 أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34schools                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة المدارس الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34schools1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الشعلة الخاصة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 م2021م / 2020العام الدراس ي:  – الشارقة –مدرسة الشعلة الخاصة 

 
 

 

 3771/2020ش/ م                                                        7/10/2020 التاريخ:

 

  األمور الكرامالسادة/  أولياء 
  عشر الحاديالخامس حتى الصفوف من طالب وطالبات  / ناأعزاء

        

 تحية طيبة وبعـــــــد ،،،

إلى مسيرة من خالله مدرستنا تضيف نرحب بكم في مستهل هذا العام الدراسي الذي                     
تمثل عمر مدارس الشعلة الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و التي عاماً ة و ثالثين سبعالتجاوزت 

يتوافدون في كل يوم لالنتظام في الدروس واإلسهام في  آالف طالب و طالبة العشرةعدد طالبها اآلن  قارب
 تقدمهم الدراسي والشخصي ومن خالله يساهمون في نهضة أوطانهم .

 للتقويم واالمتحانات يقوم في جوهره علىمتطوراً قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظاماً لأما بعد، 
بل في البح   لدروس وحعل المعلومات ،  ية ليف فقه في فهم ا ته الحقيق قدرا لب  طا ضرررررررورة أن يبرز ال
والتجريب واالسرررتقصررراف والتعاعل وخصرررصرررم درجات لكل مجاج من هذه المجاالت بهدف بناف  رررخصرررية 

 متكاملة للطالب.  
لمسرررراعدتكم على فهم بعم المسررررابل المرتبطة بالدراسررررة في هذه المرحلة التي  ررررهدت الكثير من 

 المتغيرات، نقدم لكم هذه النشرة راجين أن يشارك األهل الكرام في دراستها.
 

 

 :أوالً : مواعيد العام الدراسي 
 تم تقسيم هذا العام الدراسي إلى ثالثة فصوج :

  أسابيع. ثالثإجازة لمدة  يعقبه 10/12/2020 فيوينتهي  03/8/2020يبدأ في  األول:الفصل 
 :ثالث أسابيعمدتها ويعقبه إجازة  25/03/2021وينتهي في  3/01/2021يبدأ في  الفصل الثاني. 
 :مع نهاية االختبارات النهابية، حي  تبدأ االختبارات وينتهي  18/04/2021يبدأ في  الفصل الثالث

 .21/6/2021النهابية في 

ونود التأكيد عليكم هنا بضرورة االلتزام التام بالدوام حتى آخر يوم بل حتى آخر ساعة من الدوام الرسمي 
في كل فصل حتى نهاية العام، فسياسة مدرستنا تقتضي باستمرار إعطاف الدروس والمراجعات وإجراف 

 االختبارات والتقويمات حتى آخر يوم.

 ية:للمواد الدراس و أوزان الفصول وأسس الترفيع التقويم واالمتحاناتتوضيحي حول أدوات  ثانياً: دليل 
، حي  يتم تقييم (B)( و Aإلى مجموعتين: ) عشررر الحاديحتى  الخامفلصررعوف تنقسررم المواد الدراسررية 

 ن األخرى، وذلك على النحو التالي:كل مجموعة بطريقة مختلعة ع

 

 



 2020/2021الدراسي:  العام -أدوات التقويم واالمتحانات دليل  –( لشارقةامدرسة الشعلة اخلاصة )

 

 2

 : (A)مواد المجموعة األولى  -1
 

 على مدار الفصل أدوات التقويم المستمر( 2 النهائية مركزيةالمتحانات ( اال1 المادة

 نهاية العصل الدراسي األوج التربية اإلسالمية
 نهاية العصل الدراسي الثال 

أنشطة ، التالوة، واحد منتصف كل فصل()اختبارات قصيرة 
التسميع )تالوة، حفظ قرآن كريم، حفظ أحاديث(، / شفهية

 المشاركة خالل الحصصأنشطة صفية وال صفية، 

 اللغة العربية
 نهاية العصل الدراسي األوج
 نهاية العصل الدراسي الثال 

 وستماع في اال مركزية نهائية اتطبق اختبارت) 
  كل فصل دراسي(نهاية  العربيةباللغة المحادثة 

(، أنشطة كل فصل استماع، محادثة، اختبارات قصيرة )اثنان
، قراءة جهرية(، واألبيات )حفظ النصوصشفوية قرائية 

، واجبات منزلية(، اختبار كتابة، تعبيرأنشطة كتابية )
 ، اختبارات في االستماع و التحدثالمشاركة خالل الحصص

 اللغة اإلنجليزية
 نهاية العصل الدراسي األوج
 نهاية العصل الدراسي الثال 

 وستماع في اال نهائيةمركزية  اتطبق اختبارت)
 نهاية كل فصل دراسي( اإلنجليزيةباللغة المحادثة 

 (، اختباراتكل فصل استماع، محادثة، اختبارات قصيرة )اثنان
 ، أنشطة كتابية )تعبير، واجبات منزلية(.(Quizzes)فجائية 

 نهاية العصل الدراسي األوج الرياضيات
 نهاية العصل الدراسي الثال 

(، الواجبات، المشاركة كل فصل قصيرة )اثناناختبارات 
مهام األداء )أنشطة كتابية تطبق عدة مرات خالل الصفية، 
 الفصل(

 نهاية العصل الدراسي األوج العلوم
 نهاية العصل الدراسي الثال 

، مهام األداء، أنشطة كتابية(، كل فصل اختبارات قصيرة )اثنان
 المشاركة

الدراسات 
 االجتماعية

 العصل الدراسي األوجنهاية 
 نهاية العصل الدراسي الثال 

 نشاط كتابي )بحث(، واحد منتصف كل فصلاختبارات قصيرة )
 ، المشاركة خالل الحصصواجباتأو مطوية(، ال أو تقرير

 
 

 لمواد المجموعة األولى  االمتحانات الوزارية(A): 
بموجب جدوج معتمد من  ( أدناهكل فصل دراسي )بحسب الموضح في الجدوج في نهاية سيتم إجراف اختبارات 

 وذلك وفق المواعيد التالية:، الدولة ومن إعداد الوزارة قبل الوزارة وستكون األسئلة موحدة على مستوى
 المقررات المستهدفة مواعيد االمتحانات المواد االمتحانات

 مقرر الفصل األول 22/11/2020بدءاً من  Aجميع مواد المجموعة  امتحانات نهاية الفصل األول
 الثالثين الثاني ومقرر الفصل 21/6/2021بدءاً من  Aجميع مواد المجموعة  امتحانات نهاية الفصل الثالث

 وسوف نوافيكم في الوقت المناسب بكل ما يتعلق بهذه االمتحانات )المواد ومقررات االمتحانات(
 
 
 
 
 
 
 

 :(B)مواد المجموعة الثانية  -2
 أدوات التقويم المستمر (2 التقييم الختامي (1 المادة

 /التصميم و التكنولوجيا
التصميم اإلبداعي 

 واالبتكار/ علوم الحاسوب
 لم تحدد الوزارة حتى اآلن آلية و مواعيد التقييم الختامي

 )سوف نوافيكم بآلية التقييم الختامي و مواعيده 
  فور وصولها إلينا رسمياً( 

مهام أداء )أوراق عمل(،  مشروع،
 تطبيق عملي

 ، المشاركة خالل الحصصQuiz و صحية بدنيةتربية 
 التربية الفنية 
أنشطة و تقييم مستمر على مدار  ال يوجد و الموسيقية

 الفصل، المشاركة خالل الحصص
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 على المعدج النهابي للعام الدراسي على النحو التالي: األوزان النسبية للعصوج الدراسيةو تتوزع ** 
 الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول طبيعة المواد

التربية اإلسالمية، الدراسات 
اللغة العربية، اللغة االجتماعية، 

 ، العلوماإلنجليزية، الرياضيات
 و فروعها

45 % 10 % 45 % 

 ختامي %35تكويني +  %10 تكويني %10 ختامي %35تكويني +  10%

 Bمواد المجموعة 
35 % 30 % 35 % 

 ختامي %10تكويني +  %25 ختامي %10تكويني +  %20 ختامي %10تكويني +  25%
 

  :ًأسس النجاح و الترفيعثالثا:  
  النجاح في من أيام التمدرس على األقل +  %70تتضرررمن حضرررور الطالب  :الخامس حتى الثامنطالب صففففوف

في أي مادة  Eأو   Dأو   C)و في حاج حصررروج الطالب على تقييم  %50جميع المواد بحي  تكون درجة النجاح 
في  Fفيتوجب عليه االلتحاق بعصوج إلكترونية تعويضية لهذه المادة بعد انتهاف كل فصل، أما لو حصل على تقييم 

 (.الذي يليهرفع للصف أي مادة فعليه تقديم اختبار إعادة و اجتيازه حتى يت

  النجاح في جميع من أيام التمدرس على األقل +  %70تتضمن حضور الطالب  :التاسع حتى الحادي عشرطالب
في أي مادة فيتوجب   Dأو   C)و في حاج حصرررررروج الطالب على تقييم  %60المواد بحي  تكون درجة النجاح 

في أي مادة  Fعليه االلتحاق بعصوج إلكترونية تعويضية لهذه المادة بعد انتهاف كل فصل، أما لو حصل على تقييم 
 (.الذي يليهحتى يترفع للصف خالج اإلجازة الصيعية فعليه تقديم اختبار إعادة و اجتيازه 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ً  :المستمرأدوات التقويم  حول : ملخص توضيحيرابعا
 :(إلكترونية) القصيرةاالختبارات   -أ
 االختبارات والدروس التي تغطيها. بالغ الطالب مسبقاً بمواعيديتم إ .1
 مركزياً إلكترونياً في العترة المسابية وفق إر ادات سنزودكم بها مع تعميم االختبارات. االختبارينعذ  .2

 

 التقييمات الشفوية:  -ب
، مع إعالم الطالب المادة ار العصررررل الدراسرررري حسررررب تنظيم معلمديتم إجراؤها للطالب تباعاً على م

 وفوسرر مادة ألخرىوزنها النسرربي من  ، ويختلفمن خالج الخطة األسرربوعية سرربقاً بذلكوولي أمره م
 :يتم اجراؤها على النحو التالي

 .شريعةألحادي  الالقرآن الكريم واحعل وتسميع  اختبارات التالوةالتسميع، ويتضمن:  :في التربية اإلسالمية .1
 التسميع )األبيات، النصوص(.و الجهرية  القرافةتجرى في مهارات  :اللغة العربيةفي  .2

 ترصد درجات للطالب عن مشاركتهم الصعية أثناف الحصص. :والعلوم في الرياضيات .3
 

 :الواجبات المنزلية  -ج

 لتالية:االمعلم بتعبئته ويغطي الجوانب  يقومجبات المنزلية بموجب كشف متابعة سيتم رصد عدة درجات للوا .1
 الترتيب والنظام في الدفاتر.بحل الواجبات المقررة بشكل جاد،  ماالهتماحضار الواجب في الوقم المحدد، إ

 سيخصص جزف من درجة الواجبات المنزلية ألوراق العمل التي تعطى من حين آلخر. .2
 سيؤخذ متوسه الدرجات في نهاية العصل الدراسي. .3

 نأمل من الجميع االستعادة من هذا الجانب للحصوج على أفضل الدرجات. .4
 

 (:والرياضيات )في مواد العلوم األداء مهام -د
هي عبارة عن أنشطة يكلف بها المعلمون الطالب و تكون مرتبطة بالمنهاج، مثاج: نشاط كتابي، إعداد  .1

 عرض تقديمي حوج الدرس، نشاط إثرابي. 

 ال يقبل أي تكليف أو منتج أدابي ليف من إعداد الطالب. .2

 األسبوعية و ترصد لها درجات ثم يحتسب المتوسه نهاية العصل.يتم تكليف الطالب بها من خالج الخطة  .3
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 التصميم اإلبداعي واالبتكار/ علوم الحاسوبمشروعات مادة التصميم والتكنولوجيا /: 
 يتم تكليف الطالب بمشروعات بسيطة من خالج الخطة األسبوعية. .1

 ال يقبل أي تكليف أو منتج أدابي ليف من إعداد الطالب. .2

 إر اد الطالب حوج كيعية تنعيذ هذه المشرعات. المعلمونيتولى سوف  .3
 مبا رة وترصد درجته لطالب المجموعة بالتعاوت حسب جهد كل طالب . روعاتيتم تقييم المش .4

 األنشطة الكتابية في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية:  - هـ
 درجاته فيها.على مدار العصل ثم يحتسب متوسه  التعبيرسيتم إجراف اختبارات في  .1

 .اناتو تعاميم االمتح من خالج الخطه األسبوعية االختبارو متطلبات مواعيد بالغ الطالب مسبقاً بسيتم إ .2
  :(نجليزيةالعربية و اإلاللغة في مادتي االستماع والمحادثة ) -و
جراف الطالب قبل إستقوم المدرسة بتخصيص حصص معينة المتحانات االستماع والمحادثة على أن يتم إبالغ . 1

 االختبار بالتعاصيل.
 من قبل المعلم حي  يستمع الطالب إلى مقاطع صوتية من خالج برنامج التيمزيتم تطبيقها  اختبارات االستماع:. 2

 ثم يقومون بتدوين إجاباتهم على أسئلة ورقية. من مسجل أو من قرافة المعلم
من قبل المعلم حي  يتم توجيه مجموعة من األسررررررئلة مج التيمز من خالج برنايتم تطبيقها  اختبارات المحادثة:. 3

 لكل طالب ويجيب عنها بصورة فردية.
 

 

  ً  رشادات عامة:: إخامسا
على الجهد المتواصررل للطالب وبالتالي ال يسررتطيع تأجيل الدراسررة إلى مواعيد الحقة، بل  الدراسرري الحالييعتمد النظام  .1

 يجب أن يدرس أوالً بأوج .
النظام على مجموعة من األنشررررررطة التي يقوم بها الطالب وليف فقه على حعل الدروس، وبالتالي يتوجب على يركز  .2

 الطالب االستعادة من هذه األدوات الجديدة للحصوج على أفضل الدرجات.

لصررررررعية ا يتطلب النظام من كل طالب االهتمام الكامل بالواجبات المنزلية وتنظيم الكتب والدفاتر والقيام باألنشررررررطة .3
 ، وهذه فرصة للطالب لتحسين درجاته أوالً بأوج.من الموادوالالصعية في كل مادة 

لدرجات التي  .4 بأداف الطالبإن ا ناعاتهم   لمؤكد أنهم حريصررررررون على طالبهمومن ا يقدرها المعلمون لطالبهم تنبع من ق
 ابج.فضل النتللوصوج أل بيدلتشكيك أو القلق بل المطلوب العمل يداً ، فال داعي للى أبنابهمحرص اآلباف واألمهات ع

 

 أبناؤنا وبناتنا األعزاء،،
لعام ا نود أن نؤكد لكم أن مدرسررتكم حريصررة على مصررلحتكم وأننا سررنبذج قصررارى جهدنا لمسرراعدتكم في اجتياز هذا

 آملين منكم ما يلي : والوصوج إلى أفضل النتابج،
 .والمعلمينوضع الثقة بالمدرسة  .1
 تنظيم الوقم واالستعادة القصوى منه.بذج أقصى الجهود بصورة مستمرة، و .2

 الرجوع إلى الهيئة اإلدارية والتدريسية لتذليل أي صعوبات أو استعسارات. .3

 التعاون التام من قبل الطالب وااللتزام بواجباته. .4
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 مدير المدرسة
 بركةسليم إبراهيم   


