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Academic Year

العام الدراسي

text typeThe topic

Termالموضوعنوع النص

الفصل

Subject

المادة

Grade

الصف

Stream

المسار

Number of Main Questions

عدد األسئلة األساسية

21 A learning outcome from the SoW****UndisclosedUndisclosed

Marks per Main Questionغير معلنغير معلن****ناتج من الخطة الفصلية

الدرجات لكل سؤال أساسي

22 A learning outcome from the SoWUndisclosedUndisclosed

Number of Bonus Questionsغير معلنغير معلنناتج من الخطة الفصلية

عدد األسئلة اإلضافية

23 A learning outcome from the SoWUndisclosedUndisclosed

Marks per Bonus Questionغير معلنغير معلنناتج من الخطة الفصلية

ي
الدرجات لكل سؤال إضاف 

24 A learning outcome from the SoWUndisclosedUndisclosed

Type of All QuestionsMCQغير معلنغير معلنناتج من الخطة الفصلية

اختيار من نوع كافة األسئلة
متعدد

25 A learning outcome from the SoWUndisclosedUndisclosed

Maximum Overall Grade*غير معلنغير معلنناتج من الخطة الفصلية

*الدرجة القصوى الممكنة

*

Exam Duration*

مدة االمتحان

**

Mode of Implementation**

طريقة التطبيق

***

Calculator***

اآللة الحاسبة

****

****

1

يتعرف أهمية حضارتي دملون وماجان

يوضح مدى ارتباط العادات والتقاليد باملجتمع 3

دملون )حضارات بالدي 
(وماجان

قرائي مصور

الدراسات 
االجتماعية

5

4

100

The 5 bonus questions will target LOs from the SoW. These LOs can be within the ones used for the 20 main questions or any other ones 

listed in the SoW.

هذه النواتج قد تكون من ضمن النواتج املستهدفة عبر األسئلة األساسية العشرين أو أي نواتج أخرى .  األسئلة اإلضافية الخمس تستهدف نواتج تعلم من الخطة الفصلية
.متضمنة في الخطة الفصلية

As it appears in the textbook, LMS, and scheme of work (SoW).

. والخطة الفصليةLMS كما وردت في كتاب الطالب و
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120 minutes

يستنتج العوامل املؤثرة في قيام الحضارة

Scenarios might appear in a different order in the actual exam, and bonus Scenario will be clearly marked on the system (or on the exam 

paper in the case of G3 and G4).

.(G4 وG3أو على ورقة االمتحان في حالة الصفين )قد تظهر السيناريوهات بترتيب مختلف في االمتحان الفعلي، وسيتم تحديد السيناريو اإلضافي بشكل واضح على النظام 

***ناتج التعلم

5

حضارات الوطن العربي1

4

5

Question**

**السيناريو

االتحاد في فكر زايد (شكل)معلوماتي 

قرائي مصور

صور وأشكال

2

Learning Outcome***

Reference(s) in the Student Book (Arabic / English 

Version)

ي كتاب الطالب 
ية/ النسخة العربية )المرجع ف  (االنجلير 

موروثنا الشعبي

في - رحمه هللا-يثمن الدور الذي قام به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
توحيد أبناء اإلمارات
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While the overall number of marks is 120 (20*5=100 for main questions and 5*4=20 for bonus questions), the student's final grade will be 

out of 100.

Example: if a student answers correctly 10 main and 2 bonus questions, (s)he receives a grade of 10*5+2*4=58, while if (s)he answers 

correctly 19 main and 3 bonus questions, (s)he scores a total of 19*5+3*4=107 which will be reported as 100 (maximum possible grade).

. 100النهائية تحتسب من  (ة)، فإن درجة الطالب( من األسئلة اإلضافية20=4*5 من األسئلة األساسية و100=5*20) 120مع أن مجموع العالمات الكاملة هو 
 سؤاال 19بشكل صحيح عن  (ت)، بينما إذا أجاب58=4*2+5*10ينال درجة (ت) أسئلة أساسية وسؤالين إضافيين، 10بشكل صحيح عن  (ة)الطالب (ت)إذا أجاب: مثال

.(الدرجة القصوى املمكنة) 100 ما يؤدي إلى الدرجة 107=4*3+5*19ينال مجموع (ت)أساسيا وثالث أسئلة إضافية 

العام 


