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 االقتصاد عصر لتواكب التعليمية العملية جوانب كافة وتحديث ورسالتها رؤيتها لتحقيق والتعليم التربية وزارة تسعى

 اإللكتروني االختبار بتبني واالمتحانات التقويم نظام لتطوير الحاجة كانت وتحديثها المناهج تطوير ولمواكبة . المعرفي

 . الورقّية واالمتحانات االختبارات جانب إلى

 باستخدام إلكترونًيا  المعرفة مجاالت مختلف في أدائه وقياس الطالب لتقويم سهلة وسيلة يعدّ  اإللكتروني فاالختبار

 تصّمم المتنوعة األسئلة من مجموعة خالل من  الورقي التقييم جانب إلى اللوحي أو المحمول الجهاز أو اآللي الحاسب

 .خاصة شبكة مع أو باإلنترنت مرتبطة إلكترونية برمجية وفق

 مقدمة 



 الصفوف المستهدفة باالمتحانات المركزية  

الصفوف 
 

 المستهدفة 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

عام  10
متقدم /  

عام 11
متقدم /   

عام  12
  متقدم/ 



 طلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية تطبق االمتحانات على 

اللغة 
 العربية

اللغة 
 االنجليزية

 األحياء الكيمياء الفيزياء العلوم الرياضيات 

 المواد المستهدفة باالمتحانات المركزية  



 الدرجة التصحيح نمط األسئلة  االختبار أجزاء

 الجزء األول

 الجزء الثاني

 الدرجة الكلية 

 االختيار من متعدد

 كتابة / إجابة مفتوحة 

 يدوي من قبل المعلم 

 يدوي من قبل المعلم 

40 

10 

50 

الدرجة 

تحول تلقائي 

 100إلى 

 في النظام 

 الورقي  االختباراجزاء 

   sisالرصد في نظام 

 يدوي من قبل المعلم 

 يدوي من قبل المعلم 

 طريقة الحل

 في الورقة 

 في الورقة 



 (المدارس الحكومية ) طلبة مدارس التعليم العام تطبق على 

 .التطبيق الفعلي جميع طلبة الصفوف السابع والتاسع والعاشر  ستهدفي

 وعينة من طلبة الصفوف الرابع ، الخامس ، السادس ، الثامن ، الحادي عشر  

اللغة العربية ، اللغة االنجليزية ، الرياضيات ) المواد الدراسية  يشمل نطاق التطبيق

 ( العلوم ، الفيزياء ، الكيمياء ، األحياء 
 : جزئيناالمتحان يتكون من  

 .  سؤال اختيار من متعدد وينفذ من خالل الجهاز 20إلكتروني وهو عبارة عن : األول  

 . االمتحانيةينتقل الطالب إلى الجزء الورقي وينفذ في الورقة : الثاني 

 

 التحول لالختبارات اإللكترونية



 الدرجة التصحيح نمط األسئلة  االختبار أجزاء

 (إلكتروني ) الجزء األول 

 (ورقي ) الجزء الثاني 
 الدرجة الكلية 

 االختيار من متعدد

 كتابة / إجابة مفتوحة 

 تلقائي في النظام 

 يدوي من قبل المعلم 

40 

10 

50 

الدرجة من 

100 

تحول 

تلقائي من 

 النظام 

 اإللكتروني االختباراجزاء 

   sisالرصد في نظام 

 النظام من تلقائي 

 يدوي من قبل المعلم 

 كيفية الحل

 في الجهاز 

 في الورقة 



 االختبار االلكتروني مزايا 

 التصحيح تلقائي 

 سرعة الحصول على النتائج 

  سهولة استخراج التقارير التربوية في زمن قياسي

 الرصد االلكتروني للدرجات 

 توفير الجهد على المعلّمين في عملّية الّتصحيح 



 
االختبار اإللكترونيمعايير بناء   

 



 أدوار تطبيق االختبار اإللكتروني 



 دور المدرسة و الدعم الفني 

 الّتحتّية الّّلزمة البنية

  Google Chrome تحميل برنامج جوجل كروم المتصفح •



 :التحقق من جاهزية البنية التحتية من حيث 

 secureمن وجود المتصفح اآلمن التحقق  -هـ 
browser4         



 مهام منسق االختبار 

 .من ربط األجهزة من خالل الرقم التعريفي للمدرسةالتحّقق 1.

 .التحّقق من دخول الطالب مستخدًما رقم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به2.

 .التحّقق من دخول الطالب موقع  االختبار اإللكتروني  3.

 :الطالب على االختبار اإللكتروني التجريبي والتدريب على تدريب 4.

الدخول 

التنّقل بين األسئلة 

حفظ اإلجابة وتخزينها في المكان المناسب. 

الخروج من االختبار 

إدارة الوقت بفاعلية. 



 دور منسق االختبار 

 قبل االختبار 



 ((https://goo.gl/HAZCbDشاهد الفيديو االرشادي من الرابط 1.

 الدعم الفني  بوزارة  التربية و التعليم   احصل على الرابط الخاص بالخادم لمدرستك حسب إرشادات2.

 :ستظهر لك الشاشة التالية3.

 ادخل اسم المستخدم وكلمه السر 

 وبك وإذا واجهتك مشكله خاصه بحسابك يمكنك استخدام اسم مستخدم  هاسم المستخدم وكلمه السر الخاصادخل .4

 .اخركلمه المرور لمعلم  
 الدخول بنجاح يمكنك مشاهده االختبارات المتاحة للتنزيل واالختبارات المحدثة بالخادم الخاص بمدرستك  سابقا كما بعد .5

 .موضح ادناه هو 
  

 الخادم المحلي للمدرسة  ىتنزيل االختبار عل

https://goo.gl/HAZCbD)


تنزيل االختبار المستهدف قبل يومين او على األقل بيوم حسب تاريخ تنفيذ االختبار من جزء االختبارات يجب .6

  download casheالنقر على خيار ب وذلك  Available    Assessmentsالمتاحة 

 .التطبيقوعند اكتمال هذه الخطوة بنجاح يكون النظام جاهزا لالختبار يوم 

 :وسوف تظهر لك الشاشة التالية           يتوجب علي المراقب النقر على الصورة   بدأ االختبارعند .7



 بدأ االختبار، فان حاالت تقديم االختبار هي عند .8

 تم اكتمال االختبار وتخزينه بنجاح للطالب :Full Submissionتقديم مكتمل •
تم تقديم جزئي لالختبار النقطاع االتصال بخادم المدرسة وأعاد مواصلة  :Partial Submissionتقديم جزئي •

 االختبار
القيام بفلتره الحاالت يرجى وعند االختباربدأ الطالب باالختبار و لم ينهي :  Not Synced Yetال يوجد تقديم •

 النقر على القائمة المنسدلة كما هو موضح

أداء الطلبة في االختبار  تتبع   



حاالت تقديم االختبار الى برنامج إكسيل يرجي الضغط على األيقونة كما هو موضح لتصدير . 9  

  
يكون تم مزامنه النتائج وبذلك                                Sync Submissionsانتهاء جميع الطالب يرجى اختيار عند .10

 واكتمال إجراءات تنزيل و تحميل االختبار مع مراعاه تطبيق اإلجراءات لكل اختبار 



 مهام  الطالب قبل االختبار 

 .التدريب على االختبار اإللكتروني التجريبي في المدرسةتنفيذ 1.

 .التدريب في المنزل2.

 .منسق االختبار عن أي مشكلة تعترضه أثناء التجريبابالغ 3.

 



 دور الطالب في تطبيق االختبار 

 



 

 اإللكترونيّة االختبارات تحميل وتثبيت خطوات 
 http://sa.moe.gov.ae/acu/launch:  الدخول على رابط 1. 

 قم بإدخال الرقم التعريفي  للمدرسة . 2

عندما يطلب منك فتح القفل أسفل   اضغط  على  ايقونة  . 3

 نعم  

http://sa.moe.gov.ae/acu/launch


 قم بإدخال اسم المستخدم  و كلمة المرور  . 4

                               (stum21004418):اسم المستخدم : مثال

  (moe21004418)كلمة المرور 

 تسجيل الدخول الطالب  اإللكتروني 

 اختبار تجريبيلك  عينة و ثم  تظهر   اختر االمتحانات. 5

 اسم المستخدم 

 كلمة المرور 

عينة اختبار تدريبي*  
 



 على   البدء  اضغط   
start 

 يظهرك  اختبار تجريبي

 تسجيل الدخول اختبار تجريبي. 6



  submit  اضغط  على 

ثم عند ظهور شاشة الخيارات  Submitعند االنتهاء من االختبار قم بتسجيل الخروج بالنقر على ايقونة . 6

 OKاضغط على 

  ok  اضغط  على 

    success ناجحا   سيظهرك  كلمة  

1 
2 

3 



 اإللكترونياألسئلة المتوقعة حول االختبار 



 .بالضرورةليس  ؟يلزم إجابة األسئلة بالترتيبهل .5

 اليوجد في صفحة البدء تعليمات حول االمتحان ؟ هل .1

 يحدث إذا ترك الطالب السؤال دون إجابة؟ ماذا .2
 

 تسليم لالمتحانيمكنه العودة اليه واجابته وذلك قبل انتهاء وقت االمتحان وقبل أن يعمل 

 ؟يصدر النظام رسالة تنبيه للطالب إذا ترك السؤال دون إجابةهل .3
 
فهذا يعني % 100حاليا ال، ولكن يوجد شريط اخضر أسفل الصفحة يبين نسبة اإلجابة على األسئلة فاذا لم يكن  

ان هناك أسئلة لم يجب عليها، ويمكن عرض قائمة األسئلة كاملة حيث يظهر بجانب كل سؤال عالمة خضراء 

. معناها أن الطالب أجاب عن السؤال واذا لم تكن هذه العالمة ظاهرة فإن هذا يعني أن السؤال لم يتم اإلجابة عليه

أما اذا ظهرت عالمة حمراء بجانب السؤال فهذا يعني أن الطالب وضع عالمة مراجعة على هذا السؤال ليعود 

 .اليه مرة أخرى ويراجع اجابته قبل تسليم االمتحان

 نعم  ؟يتيح النظام للطالب الرجوع إلى السؤال السابق أو التنّقل بين األسئلةهل .4

 يقبل النظام أكثر من إجابة في االختيار من متعّدد؟هل .6
وهذا " اختيار محدد"االختيار من متعدد يتطلب إجابة واحدة فقط بينما هناك نوع آخر من األسئلة اال وهو  ،ال 

 .يسمح باختيار أكثر من اجابة



 هل يتيح النظام للطالب النظر في األسئلة جميعها قبل البدء باإلجابة؟ .7
 .نعم، يمكن للطالب عرض قائمة األسئلة أو التنقل بينها لالطالع عليها كاملة قبل البدء باالمتحان

 هل يوجد مؤقت زمني ينبه الطالب أثناء االمتحان وقبل االنتهاء؟ .8
واذا انتهى الوقت يقوم النظام بتسليم اإلجابات . نعم يوجد مؤقت يظهر امام الطالب، وينبهه قبل نهاية االمتحان بقليل

 .تلقائيا

 يمكن استخدام الحاسبة األلية في التطبيق اإللكتروني ؟هل .9
يمكن اذا كان ذلك متاحا، حيث أن أيقونة تشغيل الحاسبة تظهر في النظام أمام الطالب الستخدامها، وهذا يتم تحديده  

 .حسب متطلبات االمتحان، فاذا كانت قوانين االمتحان ال تسمح باستخدامها فإنها لن تظهر للطالب

 متى يمكن استخدام اآللة الحاسبة في االختبار؟ .10
 اذا كانت مسموح للطالب استخدام الحاسبة فإنها تظهر له طوال االمتحان ويمكنه استخدامها بأي وقت

 يفعل الطالب في حال توّقف النظام أو تعّطل الجهاز؟ ماذا .11
يمكنه إعادة تشغيل الجهاز ومتابعة االمتحان، ولكن هنا يجب مراعاة أن األسئلة التي أجاب عليها الطالب لن تظهر له 

مرة أخرى وسيتم حفظها في النظام تلقائيا، بينما يمكن للطالب متابعة اإلجابة على بقية األسئلة التي لم يكن قد أجاب عنها 

 .قبل حدوث المشكلة



 يحفظ النظام إجابة الطالب؟أين .17
 .قبل التسليم تكون في جهاز الطالب ولكن بعد التسليم تكون في الجهاز المركزي وليس على جهاز الطالب 

 تعّطل الجهاز أو توّقف النظام ؟  إنةيحلُّ بإجابات الطالب ماذا .12
اذا تمكن الطالب من إعادة تشغيل الجهاز والدخول الى االمتحان فان اإلجابات ستكون محفوظة، اما اذا كان الخلل 

 .بالجهاز واضطر الطالب الى أن يستخدم جهازا آلخر فإن عليه إعادة اإلجابة على االختبار كامال

 يظهر في النظام توزيع الدرجات لكل مفردة؟ هل .13
 .سؤالنعم، بجانب السؤال يمكن للطالب االطالع على درجة كل 

 النهائية بعد إنهاء االختبار؟ نتيجيتهيستطيع الطالب االطالع على هل .14
 .حسب اعدادات االختبار فان درجة االختبار ال يتم عرضها للطالب فورا 

 أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد فقط؟ هل .15
 .قد يحتوي االختبار أي نوع من األسئلة ولكن حاليا االختبار سيكون أسئلة من نوع اختيار من متعدد

 .نعميحفظ النظام تلقائًيا اإلجابة ؟ هل   ؟يفعل الطالب إذا انتهى وقت االمتحان ولم يحفظ إجابتهماذا .16
 



 يكون االمتحان ورقًيا؟ لمن 
 . للطلبة الذين ال يوجد لديهم أجهزة إلكترونية في التعليم العام، ولجميع طلبة التعليم الخاص 
  
  

 ؟(submit) هل يمكن تغيير اإلجابة بعد االنتهاء وإرسال اإلجابة بالضغط على عبارة 
 بعد التسليم يختفي االختبار كليا من جهاز الطالب وال يمكنه االطالع عليه مرة أخرى 

باللون األخضر، كما أنه يمكن " تم التسليم بنجاح"يجب عليه أن يرى رسالة ماذا يفعل الطالب ليضمن إرسال اإلجابة ؟ 

 .للمعلم التحقق من خالل صفحته الخاصة اذا كان الطالب قد سلم االمتحان بنجاح أم ال


