
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف موجهات التقييم التكويني الفصل األول 2021-2022

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ ملفات مدرسية ⇦ رياضيات ⇦ 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 رياضيات في الفصل األول

توفير اختبارات الرياضيات والعلوم باللغتين في مدارس ابو ظبي 1

نماذج امسات للصفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر 2

نماذج امسات للصفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر 3
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امن ز امنمت  ز غتر مت 

√√
G1-G12G5-G12

يعد المعلم االختبار القصتر ويطبقه مستخدًما المنصات المتاحة للصف مثل√
G1-G12(Aleks, Connect, ConnectED, LMS, Matific, Alef, SwiftAssess) 

يعد المعلم االختبار القصتر ويطبقه مستخدًما المنصات المتاحة للصف مثل√
G1-G12(Aleks, Connect, ConnectED, LMS, Matific, Alef, SwiftAssess) 
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ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز 129-Aug

312-Sep
يطبق المعلم النشاط الذي يراه مناسًبا مستخدًما المنصات المتاحة للصف مثل

(Aleks, Connect, ConnectED, LMS, Matific, Alef)

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز 25-Sep

ي للفصل األول من العام الدراسي  2022-2021 موجهات التقييم التكوينز

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

بداية األسبوع
األسبوع

مالحظاتمؤشر األداء/ الناتج المستهدف للتقييمأداة التقييمآلية التقييم

19-Sep

ي نشاط كتاب 
ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع األول إىل نهاية 

ي
20األسبوع الثابز

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز 4

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز

20

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز 710-Oct

الدرجة

817-Octاختبار قصتر

526-Sepما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع األول إىل نهاية اختبار قصتر
20األسبوع الرابع

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

63-Oct

ي هذا األسبوع
 ال يوجد أي تقييم فز

1031-Octي نشاط كتاب 
ما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع الثامن  إىل 

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

(Aleks, Connect  , ConnectED, LMS, Matific, Alef)

924-Oct

117-Novما تم االنتهاء منه من قبل المعلم من بداية األسبوع الثامن إىل اختبار قصتر
20نهاية األسبوع العاشر

يعد المعلم االختبار القصتر ويطبقه مستخدًما المنصات المتاحة للصف مثل
(Aleks, Connect, ConnectED, LMS, Matific, Alef, SwiftAssess)

ي هذا األسبوع
ال يوجد أي تقييم فز

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

ة ي هي النشاطات الكتابية واالختبارات القصتر أدوات التقييم التكوينز
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

1214-Nov

ة" عدة خيارات للمفردات الموضوعية مثل SwiftAssessيوفر  ، وسواها"ملء فراغ"، "إعادة ترتيب"، "توصيل"،"إجابة قصتر
يحدد المعلم اليوم والوقت األنسب للتطبيق خالل األسبوع المقرر

ي نظام المنهل
ي فز رصد درجة التقييم التكوينز

ي20يرصد المعلم   درجة لكل نشاط كتاب 
بإمكان المعلم االختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعىلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسًبا

ي ضوابط تطبيق النشاط الكتاب 
2عدد مرات التطبيق هو 

ضوابط تطبيق االختبار القصتر 
3عدد مرات التطبيق هو 

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

 درجة لكل اختبار قصتر 20يرصد المعلم 
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