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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة
 البننيشؤون تعليم 

إدارة االختبارات والقبول

 
 ــــم:الرقـــــ
 هـ23/04/1442ـخ:         ـالتـاري

 املرفقات:

 

 
 هـ1442تساؤالت امليدان حول اختبارات الفصل الدراسي األول لعام  أبرزاإلجابة على 

 
 املقررات؟ لالنتساب الختبار احملدد الزمن هو ما ▪

 ٢٠على حسب عدد الفقرات مبعدل دقيقتني لكل فقرة ويكون النموذج من اختيار املعلم يف حال مت وضعه من 
 مبعدل فقرة ٦٠ من يوضع وإما ترصد، ثم ومن الدرجة وتعادل دقيقه ٤٠ الزمن يكون االنتظام مع وتوحيده درجة
 .للطالب املناسب حتديد وللمعلم دقيقتني فقرة لكل تكون هلم الزمن حساب الية ؛ةدقيق ١٢٠

 
 بالتيمز؟ يسمح أم احلكومية للمدارس فقط مدرسيت منصة على االختبار هل ▪

 او الفورمز بالتيمز  ةللمعلم اخليار بني املنص
 

 ذر؟بع تغيب او دخوله تعذر الذي للطالب االختبار يعاد هل ▪
إذا دخل الطالب االختبار وانقطع النت يعطى الطالب فرصة الستكمال االختبار قبل انتهاء وقته،،، أما إذا انقطع 

 طوال اليوم فتكون غائب عن االختبار ويدخل االختبار البديل بداية الفصل الثاني 
 

 ذر او ال ؟بع الغياب اذا التقدير يتم وكيف بعذر الغائب الطالب اختبار يكون متى ▪
 يتم االختبار البديل للغائب بعذر بداية الفصل الثاني خالل اول اسبوعني 

يوافق نظام التعليم عن بعد سواء كانت  ويتم تقدير العذر من قبل جلنة االختبارات باملدرسة وتقديره على ما
 مشاكل االتصال او اعذار مرضيه وغريها 

 
 ؟؟؟او باملنصة هذا يعمل وكيف الواحد الصف يف الفصول لكل موحد وهل الدوام بداية هل االختبار موعد متى ▪

 حصته؟ ويف منوذج له فصل كل
االختبار يكون احلصة األوىل واحلصتني االخريتني للفاقد التعليمي ) تبع خطة اإلشراف ( . ويف حال كان فرتتني 

واملتبقي للفاقد ويكون قبل بداية االختبار تهيئة للطالب والتأكد من احلضور  ةيكون احلصة االوىل والثاني
 التعليمي 

 
 بالدليل؟ الواردة احلاالت وفق احلضورية لالختبارات التعليم مدير موافقة يشرتط هل ▪

 ١٤٤٢نعم كما ورد بالتعميم الية التقويم للفصل الدراسي االول 
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واالختبار  ةلدخول التيمز واالختبارات الشفوية واملراجع ةاملنص ساب يفح هلم يفعل هل االنتساب البط ▪

 التحريري؟
املنتسبون يضافون للمنصة وتفعيل حساباتهم لتمكينهم من االختبارات وإذا تعذر إضافتهم يتم اختبارهم وفق 

 روابط الكرتونية أو حضوري سواء كان ورقي او جتهز هلم املدرسة املعامل للدخول للمنصة او التيمز ...
 

 النهائي؟ االختبار جدول ُيعد من ▪
مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي مخسة أيام فقط لطالب املرحلة االبتدائية وتكون املدرسة هي من تعد اجلدول 

وال تقل عن ذلك، وتكون متزامنة مع اختبارات املرحلتني املتوسطة والثانوية، وتكون مدة اختبارات نهاية الفصل 
ة الثانوية نظام املقررات ال الدراسي لطالب املرحلة املتوسطة وفقًا لعدد املواد على أال تقل عن ستة أيام، واملرحل

 اجلدول الدراسي للفاقد التعليمي. مع استمرار، تقل عن سبعة أيام
 

 املنصة؟ يف االختبار جدول وضع طريقة ماهي ▪
 يوضع جدول حصص يومي ثالث ساعات وتكون احلصص االوىل لالختبار والباقي للفاقد التعليمي

 
 ٢٠ املنتظمات منوذج نفس او بهم خاص منوذج يوضع هل ٦٠ من مقررات ةالثانوياملرحلة  للمنتسبني االختبار ▪

 ؟ ٦٠ىل ا يعادل ثم ومن درجة
للمعلم االختيار اما ان يضع النموذج خاص وحيدد زمنه على عدد فقراته مبعدل دقيقتني لكل فقرة او يضعه مطابق 

 لنموذج االنتظام ثم يعادل الدرجة 
 

 االنتظام؟ منوذج نفس ام خاص منوذج يعد هل املتوسطة املرحلة للمنتسبني االختبار ▪
 م نور حيوهلا يوضع مطابق لنموذج االنتظام وترصد كما هي ونظا

 
 للرصد؟ موعد اخر متى ▪

 نشر الدرجات بعد اخر اختبار. يلية صحة الرصد ووتحمل مسؤيالرصد يتم مباشرة بعد االختبار من قبل املعلم و
 

 نور؟ بنظام يكتفي ام اليدوي الدرجات رصد بسجالت املعلم يطالب هل ▪
 كما هو معمول سابقا للرجوع له يف حالة اي فقد للدرجات بالنظام. ةسجل الرصد لألعمال السن

 
 االولية؟ والصفوف االبتدائية للمرحلة الدراسة تنتهي متى ▪

 يوضع جدول للفاقد التعليمي واملراجعة واالثراء ثالث ساعات باليوم وتستمر الدراسة اىل نهاية االسبوع الثامن عشر.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة
 البننيشؤون تعليم 

إدارة االختبارات والقبول

 
 ــــم:الرقـــــ
 هـ23/04/1442ـخ:         ـالتـاري

 املرفقات:

 

 
 املقرر؟ نفس وهلم موحد اجلدول كان اذا الصف لنفس الفصول او الشعب دمج باإلمكان هل ▪

 نعم 
 

 ؟ةاملنص اىل ايدخلو ومل عني قنوات طريق عن يدرسون الذين الطالب اختبار يتم كيف ▪
 املعامل ويكون الكرتونيا. ةيتم حضوريا سواء كان ورقي او توفر هلم املدرس

 
 لالختبار؟ ورقي بنموذج املعلم يطالب هل ▪

 نعم
 

  منه؟ جزء او املقرر كامل على االختبار يوضع هل ▪
 يغطى كامل املنهج )قدر املستطاع(

 
 تم وضع خطة املراجعة والفاقد التعليمي خالل االسبوع السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر؟ي كيف ▪

 يتم وضعه من ادارة / قسم االشراف الرتبوي
 

 ؟املدرسة لقائد تسلم اليت النماذج عدد كم ▪
 منوذج البديلوأخر  اساسيمنوذج  :نامنوذج سلمي

 
 لالختبارات؟ مالحظني يوضع ام طالبه خيترب من هو املعلم هل ▪

 من جلنه يكلف معلم احلصة االوىل باختبار الطالب. أكثراملعلم هو الذي خيترب طالبه ويف حال كان عنده 
 

 ؟google forms نستخدم ام فقط مدرسيت منصة من االسئلة تعد هل ▪
احدى  ألنها formsميكن اعداد االختبار على املنصة واالستفادة من بنوك االسئلة وأيضًا ميكن استخدام ال 

 مكونات منصة مدرسيت ويرسل الرابط على التيمز. 
 

  والثانية؟ االوىل الفرتة تبدأ متى ▪
 احلصة االوىل تكون هي الفرتة االوىل 

 واحلصة الثانية تكون هي الفرتة الثانية 
 .التقيد بالزمن احملدد يف الدليل التفسريي لتقويم الطالب عن ُبعد واحلصتني االخريتني تكون للفاقد التعليمي مع
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 هل يشمل االختبار اجلزء املتبقي من املنهج أم املنهج كاماًل؟  ▪

 االختبار النهائي يكون لكامل املقرر 
 

 االن؟ املنصة على االنتساب البط اضافة يتم هل ▪
 نعم 

 
  االنتساب؟ البلط منفصل اسئلة منوذج اعداد يتم هل ▪

 مرتوك للمعلم إما مبضاعفة الدرجة أو اعداد منوذج آخر. 
 تكون املعادلة كالتالي:  ٢٠ واملنتظم للمنتسب ٦٠كان االختبار من  إذا :مثال

  ٣أو تضرب يف    ٢٠➗ ٦٠ ️✖الدرجة املتحصلة عليها الطالبة 

 
  فصل؟ من أكثر املعلم تدريس حال الوقت نفس يف االختبار يتم كيف ▪

 هما مسؤوالن عن سريتها بالتنسيق مع قائد املدرسة.اليرسل الرابط ملعلم أخر حسب احلصص وك
 

  األوىل الدرجة من قرابة هناك كان او - معلم من ألكثر املادة تدريس حال يف االختبار أسئلة اعداد يتم كيف ▪
  املدرسة؟ مستوى على

  ٢١وفقًا ملا هو معمول به سابقًا والرجوع لدليل نظم وتعليمات االختبارات ص 
 

 الكرتوني؟ أم ورقي سيكون هل حضوري االختبار ونسيؤد ذينال البالط ▪
وولي األمر ) خطية ( مع تطبيق االجراءات  -حسب امكانية املدرسة مع ضرورة أخذ موافقة سعادة مدير التعليم 

 االحرتازية. 
 

 ة االختبار النهائي؟ درج رصد عن مسؤول سيكون من ▪
اء من بعد االنته املدرسة سلم املعلم نسخة يدوية لدرجات أعمال السنة للقائديمعلم املادة مسؤول عن رصدها. و

 الرصد. 
 

  النتائج؟ استخراج كيفية ▪
توضع نسخة و النتائج تطبع واملدرسة الدرجات رصدي املعلم٤١/٤٠نفس االلية املعمول به سلفًا نهاية العام املاضي 

 .  بنيالغائ البيف ملف الطالب مع ضرورة حصر الط
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 االختبارات؟ فرتة خالل الدراسي اليوم مدة كم ▪

 ساعات ٣
 

 يستمر دوام طالب الصفني األول والثاني االبتدائي؟اىل متى  ▪
 قد التعليمي الفا ملعاجلة االختبارات فرتة وتستغل اسبوعًا ١٨البد أن يكملوا 

 
 واهلل املوفق


