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اململكة العربية السعودية 
وزارة التعليم

االدارة العامة للتعليم باألحساء
بنات-االختبارات والقبول إدارة 



يشترط حصول الطالبة على النسبة الشرطية في ) .للفصل الثاني الدور األولفي االختبار النهائي(  درجتين ) وهي  %(20)1
يشترط حصول الطالبة في المجموع النهائي على النهاية الصغرى  ) ـ رقم ه1441وفقاً لما ورد في التعديل على المادة الخامسة من الئحة تقويم الطالب ,  درجة250

.هـ 1441/ 2/ 22تاريخ 23019

إكمال في الفصل الدراسي األول ) الدراسي الثاني  صل إذا لم تحقق الطالبة النهاية الصغرى في المجموع الكلي وقد حققت النسبة الشرطية في اختبار الف: 1
وحققت النهاية الصغرى في مجموع الفصل الدراسي الثاني  وكان النقص في مجموع الفصل الدراسي األول( درجتين ) 

( درجة25أقل من) 
إكمال في الفصل الدراسي الثاني في ثالث حاالت ) 1:
(.درجتين )لفصل الثاني وهي ااختبار فيالنسبة الشرطية تحقق حققت النهاية الصغرى في المجموع الكلي ولم / أ
( .درجتين )لفصل الثاني وهي ااختبار فيالنسبة الشرطية تحقق لم وتحقق النهاية الصغرى في المجموع  الكلي لم / ب 
.( درجة25أقل من) الثاني النقص في مجموع الفصل الدراسي وكان لم تحقق النهاية الصغرى في المجموع  الكلي / ج

:  إكمال في الفصليين الدراسيين في حالتين  
( .درجة 25أقل من ) ويكون النقص في مجموع الفصل الدراسي األول والثاني النهاية الصغرى في المجموع الكلي لم تحقق / أ

لفصل الثاني ااختبار فيالنسبة الشرطية تحقق ولم ( درجة 25أقل من ) ويكون النقص في مجموع الفصل الدراسي األول النهاية الصغرى في المجموع الكلي لم تحقق / ب 
.(درجتين )وهي 

.  للفصل الدراسي الثاني الكتروني و بديله النموذج األول اختبار الدور األول / 1
.درجة وبديله 50النموذج الثاني الطالبات الراسبات في الفصل األول فقط من / 2
.درجة وبديله 50النموذج الثالث الطالبات الراسبات في الفصل الثاني فقط من / 2
.درجة وبديله 100النموذج الرابع الطالبات الراسبات في الفصلين يعمل اختبار في كامل المقرر من / 3
( .وورقي للطالبة التي تواجهها خلل تقني في يوم االختبار نموذج الكتروني )يقصد بالبديل -

درجات وتحتفظ بدرجة أعمال السنة وترصد الدرجة 10تختبر مع الطالبات المكمالت من , الطالبات المتغيبات عن اختبار الدور األول للفصل الدراسي الثاني بعذر/ مالحظة 
.في خانة الدور األول  



يشترط حصول الطالبة على النسبة الشرطية في ) .في االختبار النهائي للفصل الثاني الدور األول(  درجتين ) وهي  %( 20)1
يشترط حصول الطالبة في المجموع النهائي على النهاية الصغرى ) درجة 50درجة ماعدا مواد التربية اإلسالمية واللغة العربية النهاية الصغرى 40جميع المواد النهاية الصغرى ) 2

.  هـ  1435وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من الئحة تقويم الطالب ( 

إكمال في الفصل الدراسي األول ) الثاني وحققت النهاية الفصل الدراسي( درجتين ) إذا لم تحقق الطالبة النهاية الصغرى في المجموع الكلي وقد حققت النسبة الشرطية في اختبار : 1
درجة في مواد التربية اإلسالمية واللغة 25درجة في جميع المواد و20أقل من ) الصغرى في مجموع الفصل الدراسي الثاني  وكان النقص في مجموع الفصل الدراسي األول

( .العربية
إكمال في الفصل الدراسي الثاني في ثالث حاالت ) 2:
(.درجتين ) النسبة الشرطية في اختبار الفصل الثاني وهي تحقق حققت النهاية الصغرى في المجموع الكلي ولم / أ
( .درجتين ) النسبة الشرطية في اختبار الفصل الثاني وهي تحقق لم لم تحقق النهاية الصغرى في المجموع  الكلي و/ ب 
درجة في مواد التربية اإلسالمية واللغة 25درجة في جميع المواد و20أقل من )وكان النقص في مجموع الفصل الدراسي الثاني لم تحقق النهاية الصغرى في المجموع  الكلي / ج

.( العربية
:  إكمال في الفصليين الدراسيين في حالتين  

درجة مواد التربية اإلسالمية 50درجة و40جميع المواد النهاية الصغرى ) ويكون النقص في مجموع الفصل الدراسي األول والثاني النهاية الصغرى في المجموع الكلي لم تحقق / أ
.(واللغة العربية

(جتين در)لفصل الثاني وهي ااختبار فيالنسبة الشرطية تحقق ويكون النقص في مجموع الفصل الدراسي األول ولم النهاية الصغرى في المجموع الكلي لم تحقق / ب 
:نماذج اختبار المرحلة االبتدائية 

.  النموذج األول اختبار الدور األول للفصل الدراسي الثاني الكتروني و بديله / 1
.درجة وبديله 50النموذج الثاني الطالبات الراسبات في الفصل األول فقط من / 2
.درجة وبديله 50النموذج الثالث الطالبات الراسبات في الفصل الثاني فقط من / 2
.درجة وبديله 100النموذج الرابع الطالبات الراسبات في الفصلين يعمل اختبار في كامل المقرر من / 3
( .نموذج الكتروني وورقي للطالبة التي تواجهها خلل تقني في يوم االختبار )يقصد بالبديل -

درجات وتحتفظ بدرجة أعمال السنة وترصد الدرجة في خانة 10تختبر مع الطالبات المكمالت من , الطالبات المتغيبات عن اختبار الدور األول للفصل الدراسي الثاني بعذر/ مالحظة 
.الدور األول  



.درجة يف ذلك املقرر الدراسي  ( 100) درجة من ( 50) إذا حصلت على درجة النهاية الصغرى ( 1
.يشترط تأديتها اختبار هناية املستوى ( 2

.غياهبا  عن االختبار النهائي بدون عذر مقبول ( 1
درجة يف ذلك املقرر ( 50) عدم حصوهلا على الدرجة الصغرى للنجاح ( 2

(1442ام يف الفصل الدراسي الثاين لعالطالبات الراسبات يف مقرر أو مقررين فقط ) الطالبة الراسبة يف الفصل الدراسي الثاين يكون اختبار مواد احلمل
هـ الفصل 1440كما ورد يف دليل التعليم الثانوي نظام املقررات اإلصدار األول )هـ  بأسبوعني  1443يكون قبل  هناية الفصل الدراسي األول من العام 

(.الثالث 

( .بديله الكتروين وورقي للطالبة اليت تواجهها خلل تقين يف يوم االختبار) منوذج اختبار الفصل الدراسي الثاين الكتروين / 1
ن يف تاريخ ويكو( للطالبات املتغيبات بعذر تقبله إدارة املدرسة يف الدور األول الفصل الدراسي الثاين ) الدراسي الثاين الدور األول البديل الفصل منوذج / 2

.هـ  1442/ 9/ 20



هـ1442العام الدراسي في الفصل الدراسي األول من ( أو مقررين فقط مقرر الطالبات الراسبات في )مواد الحمل اختبار 
مواد الحمل لطالب نظام المقررات في المرحلة الثانوية للتعليم عنالختبار (درجة 100)ويخصصفي نظام المقررات 

بعد
:  اآلتي المحمولة ويراعى المواد التأكيد على ضوابط اختبارات مع  
.فقط هـ 1442الفصل الدراسي األول من العام الدراسي أن يكون مواد الحمل من 1)
تحذف ) الفصلية درجة أعمال 2
المواد التقويم المستمر ال تدخل ضمن المواد المحمولة للطالبات االنتظام  ) 3.
أال يزيد عدد المواد المحمولة في الفصل الدراسي عن ) .فقطمقررين  4
في حال رسوب الطالب في أكثر من مادتين ) .يناسبها مقررين فقط ما فيختار الطالبة 5
في حال رسوب الطالبة في المواد المحمولة للمرة الثانية فيلزمها إعادة دراسة المادة ) 6.
يحق للطالب المنتسب وتعليم الكبار أن يختبر المواد الشفوية ضمن االختبار المواد المحمولة ) 7.

(هـ الفصل الثالث 1440كما ورد يف دليل التعليم الثانوي نظام املقررات اإلصدار األول )


