
 

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 رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة رياضيات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34     

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

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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امن ز امنمت  ز غتر مت 
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ة" عدة خيارات للمفردات الموضوعية مثل SwiftAssessيوفر 4 ، وسواها"ملء فراغ"، "إعادة ترتيب"، "توصيل"،"إجابة قصتر

يحدد المعلم اليوم والوقت األنسب للتطبيق خالل األسبوع المقرر5
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الدرجة

ي نظام المنهل
ي فز رصد درجة التقييم التكوينز

ي سجله
ة فز يدون المعلم كافة الدرجات لألنشطة الكتابية واالختبارات القصتر

ي نظام المنهل من 
ي 100ترصد الدرجة النهائية فز ي التقييم التكوينز

ة واألنشطة الكتابية) عتر جمع درجات الطالب الخمس فز 20من  (االختبارات القصتر

اختيار 
3عدد مرات التطبيق هو 

دقيقة 30مدة كل اختبار قصتر هي 
 مفردات موضوعية 10يتكون االختبار الواحد من 

 درجة لكل اختبار20يرصد المعلم 

ي موجهات عامة للتقييم التكوينز
ي من إعداد المعلم يكون التقييم التكوينز

ي ضوابط تطبيق النشاط الكتابر
2عدد مرات التطبيق هو 

ة موضوعية، تشمل االختيار من متعدد مع إجابة صحيحة واحدة  ها من أنواع األسئلة  (SwiftAssessعىل " اختيار محدد"ما يعرف ب )تكون مفردات االختبارات القصتر أو غتر

بإمكان المعلم االختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعىلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسًبا

 درجة لكل نشاط20يرصد المعلم 

ة ي هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصتر أدوات التقييم التكوينز

ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع السابع إىل 
20نهاية األسبوع العاشر

ز يعد المعلم االختبار القصتر ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتير
(LMS, SwiftAssess)

اختبار قصترمارس-1121

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز

يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسًبا مستخدًما المنصات المتاحة للصف مثل
(Aleks, Connect, ConnectED, LMS, Matific)

مارس-1014

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز

يمارس-907 نشاط كتابر

اير-614 ي هذا األسبوعفتر
ال يوجد أي تقييم فز

ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع السابع إىل 
نهاية األسبوع الثامن

اير-721 ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع الثالث إىل اختبار قصترفتر
20نهاية األسبوع السادس

ز يعد المعلم االختبار القصتر ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتير
(LMS, SwiftAssess)

20

اير-828 فتر

ي هذا األسبوعيناير-431
ال يوجد أي تقييم فز

اير-507 يفتر نشاط كتابر
ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع الثالث إىل 

20نهاية األسبوع الرابع
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسًبا مستخدًما المنصات المتاحة للصف مثل

(Aleks, Connect, ConnectED, LMS, Matific)

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز

ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع األول إىل نهاية اختبار قصتريناير-324
ي
20األسبوع الثابز

ز يعد المعلم االختبار القصتر ويطبقه مستخدًما إحدى المنصتير
(LMS, SwiftAssess)

ي من العام الدراسي 
ي للفصل الثابز 2021-2020 موجهات التقييم التكوينز

التخصصي-المتقدم-العام:                                                                     المسارات1-12: الرياضيات                                                                    الصفوف: المادة

بداية األسبوع
األسبوع

مالحظاتمؤشر األداء/ الناتج المستهدف للتقييمأداة التقييمآلية التقييم

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز يناير-110

يناير-217
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