
نفيذّية لسياسة 
ّ
قّييماإلجراءات الت

ّ
 الت

   2019/2018للعام األكاديمّي  
 

سخة 
ّ
 3الن

 والّتقّييمقطاع المناهج 



 مرتكزات الّسياسة

 2017/2018الراجعة من تطبيق سياسة التقييم في العام الدراس ي التغذية. 

 2018/2019بشأن الخطة الدراسية بمدارس التعليم العام للعام األكاديمي 2018لسنة ( 34)القرار الوزاري رقم. 

 12-1، بشأن نظام التقييم واالمتحانات ملرحلة رياض األطفال والصفوف 2017لسنة ( 589)القرار الوزاري رقم. 

 اإلطار العام ملعايير التعلم الوطنية. 

  وتوزيع أيام التمدرس واإلجازات الفصلية2018/2019التقويم املدرس ي للعام األكاديمي ،  . 

1 

 : إلى عدة مرتكزات 2019/2018تستند عمليات تطوير سياسة التقييم في العام األكاديمي 



   .الدراسية واملرحلة الصف حسب (الختامي التكويني، التشخيص ي،) :التالية التقييمات من أنواع على األداء تقييم نظام يعتمد1.

   .الرقمي التقييم توفر  إلى باإلضافة املسارات جميع في 12 إلى 1 للصفوف بالحروف الوصفي التقييم يعتمد 2.

 اإلنجليزية، اللغة العربية، اللغة) :اآلتية الدراسية املواد ويستهدف األساس ي، الثالث حتى األول  من الصفوف طلبة على تشخيص ي تقييم ُينفذ 3.
ا ويبنى (الرياضيات  .مركزيًّ

ة املواد على التكويني التقييم يطبق 4.  من وينفذ الكلية، الطالب درجة من وزن وله عشر، الثاني إلى األول  من للصفوف الثالثة الفصول  في كافة الدراسيَّ
   .املعلم قبل

 .واملجموعة الصف حسب التقييم إجراءات في تختلف ( A -  B    ) مجموعتين إلى الدراسية الخطة في املواد تقسم4.

قييم يطبق     .5
َّ
  : اآلتي وفق الثالث إلى األول  من للصفوف الختامي الت

 .A املجموعة من (الرياضيات ، اإلنجليزية اللغة ، العربية اللغة ) الدراسية للمواد دراس ي فصل كل نهاية امتحان -      

صلين من كل   نهاية امتحان -      
َ
 .A املجموعة من ( العلوم ، االجتماعية الدراسات ، اإلسالمية التربية ) الدراسية للمواد والثالث األول  الدراسيين الف

   .واحد امتحان في فصلين مهارات دمج يتم وال نفسه، الفصل مهارات االمتحان يشمل -      

م -       يَّ
َ
ق

ُ
ا تقييًما B املجموعة مواد   ت ا ختاميًّ  .  %10 بوزن دراس ي فصل كل نهاية في عمليًّ

  : فترتين على عشر  الثاني إلى الرابع من للصفوف الختامي التقييم يطبق .6

 .A املجموعة ملواد األول  الدراس ي الفصل نهاية امتحان : األولى  

 .  A املجموعة ملواد والثالث الثاني الفصلين نواتج ويشمل الثالث الدراس ي الفصل نهاية  امتحان  :الثانية  

 .  عشر الحادي إلى الرابع من للصفوف الدراس ي العام نهاية نتيجة في الراسبين للطلبة تمكين برنامج يطبق .7

 .عشر الثاني للصف الدراس ي العام نهاية نتيجة في الراسبين الوطنية بالخدمة امللتحقين للطلبة اجتياز  برنامج يطبق  .8

 

 2 بنود السياسة

   :اآلتية البنود 2019/2018 األكاديمي للعام والتعليم التربية وزارة في التقييم سياسة تتناول 

 
ا
 (التربية وزارة ملنهاج املطبق الخاص / العام التعليم مدارس) العام التعليم مسار  : أوال



    .الدراس ي العام نهاية نتيجة في األكثر  على دراسية مواد 3 في الراسبين  12  الصف لطلبة إعادة امتحان يطبق .9

   .لالنتقال تؤهله تعليمية بخبرات مروره بعد الثالث إلى األول  من الصفوف في الصف إلعادة البقاء دون  األعلى الصف إلى الطالب يرفع10.

ق11. بَّ
َ
ط

ُ
 .عشر الثاني إلى الرابع من الصفوف طلبة على الصف إلعادة والبقاء االجتياز  سياسة ت

  .%10 بوزن عشر  الثاني إلى األول  من للصفوف العربية اللغة ملادة الفصل نهاية  اختبار  إلى االستماع مهارة تضاف12.

 أداء مستوى  عن راجعة بتغذية املعلم وتزويد متقدمة أداء ملستويات الطالب تأهيل بهدف  الثالثة، الدراسية الفصول  خالل قصيرة مركزية امتحانات تطبق13.
 :اآلتي وفق الطلبة،

 :  االمتحانات القصيرة املركزية

 .تستهدف الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر •

 .   تشمل نواتج التعلم التي درسها الطالب خالل فترة محددة من الزمن•

 (.اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، الدراسات االجتماعية)تطبق على املواد الدراسية •

 .املعلمتطبق ضمن أيام التمدرس من قبل •

 .املنهل/ تتوفر  في نظام سويفت أسيس •

 . دقائق 8إلى  5زمن التطبيق  من •

م احتساب درجتها ضمن التقييم يمكن •
 
 . التكويني للمعل

 

 

 تابع بنود السياسة



   EMSATاالختبار اإلمارات القياس

o(منهاج وزارة التربية والتعليم واملناهج الدولية الخاصة)الصف الثاني عشر من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، في جميع املدارس الحكومية والخاصة لطلبة ا.  

oالصف الثاني عشر اإلماراتيين والوافدين الدارسين في مراكز التعليم املستمر الحكوميةلطلبة ا.  

oالصف الثاني عشر الوافدين من طلبة املدارس الخاصة التابعة ملنهاج وزارة التربية والتعليملطلبة ا.  

oاإلماراتيين املتقدمين لالبتعاث خارج الدولةلطلبة ا.  

o الخدمة الوطنية واملتقدمين إلى الكليات العسكريةطلبة.  

o املواطنين والوافدين الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة التقدم الختبار اإلمارات القياس يالطلبة.  

o إلى الجامعات املحلية وشرط من شروط االبتعاث متطلب للدخول الطلبة املوطنين في املدارس الخاصة األجنبية . 

اللغة اإلنجليزية ، ) ، وذلك في املواد الدراسية  12كمتطلب للدخول إلى الصف  EMSATفي الفصل الدراس ي الثالث بدرجة امتحان %( 10)ُيستبدل وزن التقييم التكويني 
 (.الرياضيات ، الفيزياء، اللغة العربية 

 :  إلزامـــــــــــــــــــــــــــــــياالختبار 



2 

4 

6 

 الخطة الدراسية

 Bاملجموعة 

 التربية اإلسالمية

 

 اإلنجليزية اللغة 

 

 الدراسات االجتماعية

 Aاملجموعة 

7 

 اللغة العربية 

 

1 

3 

 الرياضيات 5

 العلوم

 (املوسيقية / البصرية )   الفنون 

 التربية البدنية والصحية 

8 

3 

المواد الدراسية  عدد  

G2 G1 

B A B A 

3 6 3 6 

  2-1الصفان 

 9 التربية األخالقية 



1 

4 

2 

5 

3 

 4-3الصفان 

 Bاملجموعة 

 اللغة العربية 

 

 اإلنجليزية اللغة 

 الدراسات االجتماعية

التكنولوجياو  التصميم  

 

 التربية البدنية و الصحية 
 

 Aاملجموعة 

7 

 الرياضيات

6 

 التربية اإلسالمية 

 

 العلوم

9 

8 

المواد الدراسية  عدد  

G4 G3 

B A B A 

4 6 4 6 
 (  ابتداءا من الصف الرابع )السلوك 

 (املوسيقية / البصرية )   الفنون 

 التربية األخالقية  10



1 
7 

3 
8 

4 
9 

 عام 8-7-6-5الصفوف  

 التربية اإلسالمية
 

 اإلنجليزيةاللغة 

 الرياضيات

 التصميم والتكنولوجيا

 

 التربية البدنية و الصحية 
 

* 
 

 Aاملجموعة 

 Bاملجموعة 

2 

6 

5 

 اللغة العربية 
 

 العلوم

 

 الدراسات االجتماعية

المواد الدراسية عدد  

G8 G7 G6 G5 

B A B A B A B A 

4 6 4 6 4 6 4 6 

 السلوك 

 (املوسيقية/ البصرية )  الفنون 

 التربية األخالقية  10
 



1 

11 

 عام12-11-10  - 9الصفوف 
 التربية اإلسالمية

 

 اإلنجليزيةاللغة 

 الرياضيات

*لغة ثالثة  

 التربية البدنية والصحية

 علوم الكمبيوتر
 (  9 -10للصفين  )

 

 التصميم اإلبداعي واالبتكار
   (12-11للصفين )

 

 Bاملجموعة 

 Aاملجموعة 

6 

5 

4 

3 

 اللغة العربية  2
 

 الدراسات االجتماعية

 (فقط 9للصف ) العلوم املتكاملة 

12 

13 

 (12-11-10للصفوف )الفيزياء  7

 

9 

 (اختياري  12الصف )و( 11للصف )الكيمياء 

10 

 (اختياري  12الصف )و(  10للصف )األحياء 

15 

 إدارة األعمال
 (10- 9للصفين )

 

14 

8 

المواد الدراسية عدد  

G12 G11 G10 G9 

B A B A B A B A 

4 8 4 8 5 7 5 6 

 السلوك 

 (املوسيقية/ البصرية )  الفنون 

مادة تطبق : اللغة الثالثة * 

على مجموعة من املدارس 
والصفوف  بشكل نشاط 

موجه ولها إجراءات تقييم ، 
وليس لها وزن في مجموع 
درجات الطالب في نهاية 

 العام   

  

8 

 علوم صحية 
 (12-11للصفين )

التربية 
 األخالقية 

16 



1 

12 

13 

 متقدم 12-11-10-9الصفوف 

  اإلسالمية  التربية 

 

 اإلنجليزية اللغة 
 

 الرياضيات
 

 (10-9للصفين )الفنون  
 

(10-9للصفين )علوم الكمبيوتر   
 
 
 (12و11للصفين)التصميم اإلبداعي واالبتكار 

 

 Aاملجموعة 

 Bاملجموعة 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 الفيزياء
 

 (12و10للصفين ) الكيمياء 

 االجتماعية الدراسات 

 اللغة العربية 
 

11 

10 

 علوم صحية
( 12و11للصفين )   

 

ة  التربية البدنية والصحي 

 (11و9للصفين ) األحياء  8

9 

المواد الدراسية عدد  

G12 G11 G10 G9 

B A B A B A B A 

3 8 3 8 4 7 4 7 

 السلوك 

9 

 التربية األخالقية  14

 



1 

7 

 النخبة 8-7-6الصفوف 

 اللغة العربية 
 

 الرياضيات

 

 التربية البدنية و الصحية 
 Bاملجموعة 

  Aاملجموعة 

3 

2 

4 

5 

6 

 االجتماعية الدراسات

 العلوم

 

 التربية اإلسالمية 
 

9 

8 

 التصميم والتكنولوجيا

 

 اللغة اإلنجليزية

10 

المواد الدراسية عدد  

G8 G7 G6 

B A B A B A 

 السلوك  6 4 6 4 6 4

 (املوسيقية/ البصرية )  الفنون 

 التربية األخالقية  10

 



1 

9 

 النخبة 10 -9الصفان 

 اللغة العربية 

 

 اإلنجليزية اللغة 
 

 الرياضيات

 

 (9للصف ) الفنون        
 

 علوم الكمبيوتر
 

 التربية البدنية و الصحية 
 Bاملجموعة 

 Aاملجموعة 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

 االجتماعية الدراسات 

 التربية اإلسالمية 
 

 الفيزياء

 

8 
 األحياء 

 الكيمياء

 

11 

10 

المواد الدراسية عدد  

G10 G9 

B A B A 

3 8 4 8 

 حتى الصف العاشر 2018/2019برنامج مسار النخبة للعام الدراس ي 

 السلوك 

 التربية األخالقية
 

12 



1 

8 

 التخصص ي 10-9الصفان 

 اللغة العربية

 اإلنجليزيةاللغة 

 الدراسات االجتماعية 

  علوم الكمبيوتر
 

 التربية البدنية و الصحية 

 Aاملجموعة 

 Bاملجموعة 

5 

4 

3 

2 

 العلوم

 

 الرياضيات 

 

 التربية اإلسالمية   

6 

9 

 التخصصيةاملهارات 

 

المواد الدراسية عدد  

G10 G9 

B A B A 

4 6 4 6 

 حتى الصف العاشر 2018/2019برنامج املسار التخصص ي للعام الدراس ي 

 السلوك 

7 

التربية 

 األخالقية 

 

10 



 Aالوزن النسبي للمجموعة 

 الصفوف التقييم التكويني التقييم الختامي الوزن في نهاية العام

100% 30% 70%  1- 2 - 3   

 12إلى  4 30% 70% 100%

 Bالوزن النسبي للمجموعة 

 الصفوف التقييم التكويني التقييم الختامي الوزن في نهاية العام

 12إلى  1 70% 30% 100%

 4 النسبي للتقييم الوزن

3 



 الوزن النسبي للتقييم تابع

 المجموع
امتحانات 
 مركزية 

مجموع 
 التكويني

 1الفصل 2الفصل 3الفصل

عة
مو

ج
لم

ا
 

 الصف
امتحانات 
 مركزية 

 التكويني
امتحانات 
 مركزية 

 التكويني
امتحانات 
 مركزية 

 التكويني

100% 30% 70% 10/15 %* 25% 10 /  %- * 25% 10/15 %* 20% A 

1 - 2 -3 

100% 30% 70% 10% 25% 10% 20% 10% 25% B 

100% 70% 30 35% 10% - 10% 35% 10% A 

 
 12إلى   4

 100% 30% 70% 10% 25% 10% 20% 10% 25% B 

  10/  10/   10املواد الدراسية التي لها امتحان في كل فصل دراس ي تأخذ وزن  *   

  15/  -/  15املواد لدراسية التي لها امتحان مرتين خالل العام تأخذ وزن * 

 توزيع الوزن النسبي للتقييم في  الفصول الدراسية



 النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد في جميع المسارات

 الصفوف  المواد الدراسية  النهاية الكبرى  النهاية الصغرى 

 Aالمجموعة  100 -
1-2-3 

 Bالمجموعة  100 -

 A المجموعة  100 50
4-5-6-7-8 

 Bالمجموعة  100 -

 Aالمجموعة  100 60
9-10-11-12 

 Bالمجموعة  100 -

 5 (الكبرى / الصغرى )  النهايات



 األول إلى الثالثالبقاء في للصفوف من / أسس الترفيع 

  إلى الصف الذي يليه في حال تحقيق الشروط التالية 3-2-1يرفع الطالب في الصفوف  : 

o من أيام التمدرس على األقل% 70حضوره  . 

oخضوعه لكافة إجراءات التقييم خالل فترة حضوره   . 

 إلعادة الصف إذا لم يلتزم بتحقيق الشرطين في البند أعاله 3-2-1يبقى الطالب في الصفوف  . 

 كحد أدنى لتحقيق االجتياز في املادة الدراسية 50تعتمد درجة  . 

  العربية وفق اآلتيالرياضيات واللغة إذا لم يتمكن الطالب من تحقيق درجة االجتياز  في نهاية العام  يخضع لبرنامج عالجي في مادتي  : 

 : البرنامج العالجي 

 .أسبوعانمدة البرنامج 1.

 .  يستهدف مادتي اللغة العربية والرياضيات التي لم يحقق الطالب فيهما درجة االجتياز2.

ا، و يعتمد 3.  . على التعلم الذاتي للطالب  ودعم املعلم وولي األمر تطبيق البرنامج تشاركيًّ

                    .  يحدد املعلم نواتج التعلم املفقودة لدى الطالب من خالل نتائج االمتحانات املركزية السابقة  4.

  .  من قبل معلم املادة للنواتج التي تضمنت في البرنامجللبرنامج، َو ُيَعدُّ يطبق تقييم ختامي في نهاية املدة املحددة 5.

 األداءوتستخرج بطاقة (  50) في حال تحقق نواتج التعلم بعد االنتهاء من التقييم يرصد املعلم للطالب درجة االجتياز 6.

في حال عدم تحقق درجة االجتياز ألي من املادتين في نهاية تطبيق البرنامج ، تستخرج بطاقة الطالب بنفس الدرجة التي حصل عليها  7.

 .  املعلممن تقييم 

 . حضور البرنامج العالجي خطوة هامة للطالب من أجل تحقق نواتج التعلم 8.
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 البقاء للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر / أسس الترفيع 

 النتيجة االجراء الحالة املجموعة الصف

4-12 

A 

االجتياز في جميع مواد املجموعة بتحقيق 

 النهاية الصغرى على األقل
 مجتاز ويرفع يرفع للصف األعلى

 لبرنامج تمكينيخضع  االكثر عدم االجتياز في ثالث مواد دراسية  على  4-11

  جميعفي  للمادةالحد األدنى ) للصف األعلى في حال تحقيق درجة االجتياز يرفع •

   .الختاميالتي تقدم فيها المتحان املواد 

 تحقيق االجتياز في مادة أو أكثر يبقى الطالب إلعادة الصف عدم •

 امتحان إعادة  عدم االجتياز في ثالث مواد دراسية  على االكثر  12
في   ( الحد األدنى للمادة ) يرفع للصف األعلى في حال تحقيق درجة االجتياز •

  .جميع املواد التي تقدم فيها المتحان الختامي 

 عدم تحقيق االجتياز في مادة أو أكثر يبقى الطالب إلعادة الصف •
12  

طلبة الخدمة 

 الوطنية 

 يخضع لبرنامج اجتياز عدم االجتياز في أي مادة دراسية

4-12 
 عدم االجتياز في أربع مواد دراسية 

 اكثرأو 
 الصفإلعادة يبقى 

 :  راسب وباق إلعادة الصف مع اتخاذ اإلجراءات اآلتية 

وضع خطة تربوية فردية ملعالجة املهارات املفقودة خالل فترة االجازة الصيفية •

  . بالتنسيق مع ولي األمر

متابعة حالة الطالب في بداية العام الدراس ي بالتنسيق مع لجنة التربية •

 .  الخاصة 

بناء برامج عالجية فردية للطالب بعد كل مرحلة تقييم ختامي إذا استمر في •

 .  نفس مستوى األداء 

4-12 

B 

االجتياز في جميع مواد املجموعة بتحقيق 

 النهاية الصغرى على األقل
 يرفع للصف األعلى

 املجموعة مجتاز ويرفع في مواد 

 تحقيق درجة أقل من النهاية الصغرى 
 يرفع للصف األعلى

قها مع احتساب الدرجة 
ّ
 12-4 املادة في التي حق

7 



 8 توصيف سلم التقييم الوصفي 



 8 توصيف سلم التقييم الوصفي 



 8 البرمجة الزمنية لالمتحانات



 برنامج تمكين



 9 برنامج تمكين

 . أسابيع للتعلم الذاتي 4الطلبة فترة زمنية ال تقل عن منح -

 . فقطواحدة ملرة الخضوع الختبار إلكتروني في مواد دراسية محددة  -

نه تحقيق درجة االجتياز  في جميع املواد التي تقدم فيها، -
ّ
 من االنتقال ُيمك

ّ
ف  .  األعلىإلى الصَّ

 .  الصف نفسهعدم  تحقيق درجة االجتياز ملادة أو أكثر  يترتب عليه بقاء الطالب في -

في نهاية العام الدراس ي فرصة جديدة لتحقيق درجة االجتياز  واالنتقال إلى الصف األعلى في الصفوف من الرابع إلى  الراسبينمنح الطلبة 

 .الحادي عشر، يطبق مع بداية العام الدراس ي  الجديد

 :أسس التطبيق



 برنامج تمكين

 :يعمل البرنامج وفق معايير محددة مرتبط بــــــــــــــــــــــــــــ 

 التعليممسارات -

 املواد الدراسية -

 توزيع الصفوف -

 .الوزن النسبي للمادة حسب الخطة الدراسية  -

  التخصص ي العام

 التعليم العام والخاص بجميع مساراتهالتطبيق يشمل *

 النخبة 



   12برنامج اجتياز  لطلبة الصف 



 10 برنامج اجتياز

 : التطبيق أسس 

 .الذاتيللتدرب على التعلم  والتقييم  LMSمنح الطلبة صالحية استخدام نظام -

 . تحديد مراكز امتحانات عامة -

 .فقطتطبيق اختبار إلكتروني في مواد دراسية محددة ملرة واحدة  -

 .  الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانويةتحقيق درجة االجتياز  في جميع املواد التي تقدم فيها، تمكن الطالب من -

 .  عدم  تحقيق درجة االجتياز ملادة أو أكثر  يترتب عليه االلتحاق بالبرنامج ملرة ثانية-

في نهاية العام الدراس ي فرصة جديدة لتحقيق درجة االجتياز  والحصول على شهادة  الراسبينمنح الطلبة  امللتحقين بالخدمة الوطنية 

 .  اتمام الدراسة في املرحلة الثانوية



 أدوات التقييم التكويني 



 11 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف األول 

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

   60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 100 20الكتابة  50القراءة  15التحدث  15االستماع  اللغة العربية

 Project Work 100 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %50مهمات أداء  %30مشروع  األخالقيةالتربية 

%10   100التقييم التكويني  الفنون البصرية   

الفنون 

 الموسيقية
%10   100التقييم التكويني   

التربية البدنية 

 والصحية 
Practical pop quiz   50 %  Continuous practical assessment    50%  EOT practical assessment 10 %  



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الثاني

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

   60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 20الكتابة  50القراءة  15التحدث  15االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

70 

  الكتابة

20 

 استماع 

10 

 Project Work 100 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 األخالقيةالتربية 
 %30مشروع 

 
 - %20ملف انجاز  %50مهمات أداء 

%10   100التقييم التكويني  الفنون البصرية   

%10   100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية  

التربية البدنية 

 والصحية 
Practical pop quiz   50 %  Continuous practical assessment    50%  EOT practical assessment 10 %  



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الثالث

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 20الكتابة  50القراءة  15التحدث  15االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

70 

   الكتابة

20 

 استماع 

10 

 Project Work 100 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %50مهمات أداء  %30مشروع  األخالقيةالتربية 

% Project 55 التصميم والتكنولوجيا   Task Sheet 1  20%    Task Sheet 2  20%   Pop Quizzes 5 %  SA  10 %  

%10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية   

%10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية  

Practical pop quiz التربية البدنية والصحية    50 %  Continuous practical assessment    50%  EOT practical assessment 10 %  



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الرابع

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 20الكتابة  50القراءة  15التحدث  15االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

70 

   الكتابة

20 

 استماع 

10 

 Project Work Pop Quizzes 10% 100% 90      اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %50مهمات أداء  %30مشروع  األخالقيةالتربية 

% Project 55%  Task Sheet 1  20%   Task Sheet 2  20%   Pop Quizzes   5%  SA  10 التصميم والتكنولوجيا   

%10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية   

%10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية  

Practical pop quiz التربية البدنية والصحية    50 %  Continuous practical assessment    50 % EOT practical assessment 10 %  



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الخامس   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

70 

   الكتابة

20 

 استماع 

10 

 Project Work 90%  Pop Quizzes  10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

%40مشروع  األخالقيةالتربية  %40مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

 Project 55%  Task Sheet 1  20%   Task Sheet 2  20%   Pop Quizzes   10% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment %10 التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف السادس   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work    90 % Pop Quizzes  10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 الدراسات االجتماعية
 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

%40مشروع  األخالقيةالتربية  %40مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

  Project 55% Task Sheet 1  20%  Task Sheet 2  20%  Pop Quizzes   5% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment 10% التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف السادس النخبة

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

Literature Project   STEAM Project 50%%40  اللغة اإلنجليزية   Pop Quizzes 10%  100 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

CSA (Content and Skills Assessment)     50% الرياضيات     Formative Assessment  50%  100 100 

CSA (Content and Skills Assessment)  50%   العلوم    Pop Quizzes  50%  100 100 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

%40مشروع  األخالقيةالتربية  %40مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

 Project 55% Task Sheet 1  20%  Task Sheet 2  20%  Pop Quizzes   5% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment 10% التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف السابع   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90%  Pop Quizzes  10%                         100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %40مهمات أداء  %40مشروع  األخالقيةالتربية 

 Project 55% Task Sheet 1  20%  Task Sheet 2  20%  Pop Quizzes   5% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment 10% التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف السابع  النخبة    

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

Literature Project   STEAM Project 50%%40  اللغة اإلنجليزية   Pop Quizzes 10%  100 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

CSA (Content and Skills Assessment)     50% الرياضيات     Formative Assessment  50%  100 100 

CSA (Content and Skills Assessment)  50%   العلوم    Pop Quizzes  50%  100 100 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

%40مشروع  األخالقيةالتربية  %40مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

 Project 55% Task Sheet 1  20%  Task Sheet 2  20%  Pop Quizzes   5% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment 10% التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الثامن    

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes  10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %40مهمات أداء  %40مشروع  األخالقيةالتربية 

 Project 55% Task Sheet 1  20%  Task Sheet 2  20%  Pop Quizzes   5% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment 10% التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الثامن  النخبة    

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

Literature Project   STEAM Project 50%%40  اللغة اإلنجليزية   Pop Quizzes 10%  100 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

CSA (Content and Skills Assessment)     50% الرياضيات     Formative Assessment  50%  100 100 

CSA (Content and Skills Assessment)  50%   العلوم    Pop Quizzes  50%  100 100 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

%40مشروع  األخالقيةالتربية  %40مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

 Project 55%  Task Sheet 1  20%  Task Sheet 2  20%  Pop Quizzes   5% SA  10% التصميم والتكنولوجيا 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون البصرية 

 %10  100التقييم التكويني  الفنون الموسيقية

 Practical pop quiz  50% Continuous practical assessment    50% EOT practical assessment 10% التربية البدنية والصحية 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف التاسع  العام   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes  10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات

 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 العلوم المتكاملة
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 

 أداء  عملي

 50 
100 100 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50المشروع  األخالقيةالتربية 
 %10 100التكويني  التقييم لغة ثالثة / الفنون 

 Continuous practical assessment 50%  Practical pop quiz   50% EOT practical assessment  10% التربية البدنية والصحية 

 علوم الكمبيوتر 
Task Sheet1 

20%  

Task Sheet2 

15%  

Task Sheet3 
15%  

Pop Quizzes 

5%  

Project  

45%  
SA Task  10% 

Project    95% االعمال  إدارة  Pop Quizzes    5%  SA Task   10% 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف التاسع  التخصص ي   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes  10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 100 100 100ملف المهام    الرياضيات

 100 100 100ملف المهام    العلوم

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

 التربية البدنية والصحية 
Continuous practical assessment 

50%  

Practical pop quiz  

 50% 
EOT practical assessment  10% 

 علوم الكمبيوتر 
Task Sheet1 

20%  

Task Sheet2 

15%  

Task Sheet3 
15%  

Pop Quizzes 

5%  

Project 

45% 
SA Task 10% 

 التخصصية  المهارات
 Assessment Brief 1 

   33.33%  

Assessment Brief 2  

33.33%  

Assessment Brief 3 

 33.34%  

Assessment Brief Total 
10% 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف التاسع  النخبة   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

التربية 

 اإلسالمية

  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 10االستماع  اللغة العربية
التحدث 

10 
 100 30الكتابة  50القراءة 

 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

اللغة 

 اإلنجليزية 
Literature Project  40 %  STEAM Project  50%  Pop Quizzes   10%  100 

 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

CSA (Content and Skills   Assessment)   50% Formative Assessment    50% الرياضيات  100 100 

% Pop Quizzes 50 الفيزياء  
CSA (Content and Skills 

Assessment) 50 %  
100 100 

 األحياء
Pop Quizzes 50 %  

CSA (Content and Skills 

Assessment) 50 %  
100 100 

% Pop Quizzes 50 الكيمياء  
CSA (Content and Skills 

Assessment) 50 %  
100 100 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

 100  100التقييم التكويني  الفنون

 Continuous practical assessment     50 %Practical pop quiz EOT practical assessment  10% 50   التربية البدنية والصحية 

Task Sheet1 علوم الكمبيوتر   30  Pop Quizzes5 Project 65 SA Task 10 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف التاسع  املتقدم   

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 األحياء 
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

%10 100التقييم التكويني  الفنون  

 Continuous practical assessment       50% Practical pop quiz EOT practical assessment  10%%50  التربية البدنية والصحية 

 Task Sheet1  20 علوم الكمبيوتر 
Task Sheet2  

15 

Task Sheet3 
15 

Pop Quizzes 

5 

Project 

45  
SA Task  10% 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف العاشر العام     

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 األحياء 
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

 %10 100التقييم التكويني  لغة ثالثة / الفنون

 Continuous practical assessment       50%Practical pop quiz EOT practical assessment  10%%50  التربية البدنية والصحية 

 Task Sheet1  30% Pop Quizzes  5% Project  65%  SA Task   10% علوم الكمبيوتر 

  Project   95%  Pop Quizzes    5% SA Task   10% إدارة األعمال



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف العاشر  النخبة      

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

  20 

 2اختبار 

20 

   60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Literature Project 40% STEAM Project 50% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 CSA (Content and Skills Assessment) 50% Formative Assessment 50% 100 100 الرياضيات

 Pop Quizzes 50% الفيزياء
CSA (Content and Skills Assessment)  

50% 
100 100 

 Pop Quizzes 50% األحياء 
CSA (Content and Skills Assessment)  

50% 
100 100 

 Pop Quizzes 50%   الكيمياء 
CSA (Content and Skills Assessment)  

50% 
100 100 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

 Continuous practical assessment  50%  Practical pop quiz  50% EOT practical assessment  10 التربية البدنية والصحية 

 Task Sheet1  30% Pop Quizzes  5% Project  65%  SA Task  10% علوم الكمبيوتر 



 التخصص ي      توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف العاشر 

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 60الجزء الثاني   40الجزء األول    100 100ملف المهام    الرياضيات

 60الجزء الثاني   40الجزء األول    100 100ملف المهام    العلوم

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

 Continuous practical assessment      50% Practical pop quiz EOT practical assessment  10%%50  التربية البدنية والصحية 

 Task Sheet1  30% Pop Quizzes  5% Project  65%  SA Task   10% علوم الكمبيوتر 

 المهارات التخصصية
 Assessment Brief 1 

   33.33%  

Assessment Brief 2  

33.33%  

Assessment Brief 3 

 33.34%  
Assessment Brief Total 10%  



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف العاشر   املتقدم      

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 الكيمياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

%10 100التقييم التكويني الفنون  

 Continuous practical assessment  50% Practical pop quiz  50% EOT practical assessment   10% التربية البدنية والصحية 

 Task Sheet1  30% Pop Quizzes  5% Project  65%  SA Task 10% علوم الكمبيوتر 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الحادي عشر  العام     

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 الكيمياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

 Project   95% Pop Quizzes    5% 100 100 علوم صحية

  Bمجموعة 

 - %20ملف انجاز  %30مهمات أداء  %50مشروع  األخالقيةالتربية 

 %10 100التقييم التكويني  لغة ثالثة/ الفنون 

 Continuous practical assessment  50% Practical pop quiz  50% 10% التربية البدنية والصحية 

 Project 80% Pop Quizzes 20% 10% التصميم اإلبداعي واالبتكار 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الحادي عشر  املتقدم      

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 

 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 األحياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

 Project   95% Pop Quizzes    5% 100 100 علوم صحية

  Bمجموعة 

%50مشروع  األخالقيةالتربية  %30مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

 Continuous practical assessment  50% Practical pop quiz  50% EOT practical assessment  10% التربية البدنية والصحية 

 Project 80% Pop Quizzes 20% SA Task   10% التصميم اإلبداعي واالبتكار 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الثاني عشر  العام     

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 الكيمياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 األحياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

 Project   95% Pop Quizzes    5% 100 100 علوم صحية

  Bمجموعة 

%50مشروع  األخالقيةالتربية  %30مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

100التقييم التكويني  لغة ثالثة / الفنون   10%  

 Continuous practical assessment  50% Practical pop quiz  50% EOT practical assessment  10% التربية البدنية والصحية 

 Project 80% Pop Quizzes 20% SA Task   30 التصميم اإلبداعي واالبتكار 



 توزيع أدوات التقييم التكويني في النظام اإللكتروني للصف الثاني عشر  املتقدم      

 التقييم الختامي  المجموع التكويني   التقييمأدوات  المادة

 التربية اإلسالمية
  1 اختبار

 20 

 2اختبار 

20 

  60مهمات أداء 
 100 100 تتوزع درجاتها خارج النظام على النحو اآلتي 

 20أنشطة كتابية وعملية  15حفظ  25تالوة 

 100 30الكتابة  50القراءة  10التحدث  10االستماع  اللغة العربية
 القراءة 

60 

   الكتابة

30 

 استماع 

10 

 Project Work 90% Pop Quizzes 10% 100 اللغة اإلنجليزية 
 كتابة قراءة تحدث استماع

100 

 الرياضيات
 20مهمات أداء  30أنشطة كتابية  50اختبار 

100 100 
 10 مهمة 10مهمة  15نشاط  15نشاط  5 4 3 2 1

 الفيزياء
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

 الكيمياء 
 1اختبار

25 

 2اختبار 

25 
 100 100 50أداء  عملي 

الدراسات 

 االجتماعية

 1اختبار

20 

 2اختبار 

20 

 60مهمات أداء 
100 100 

 20مهمة  20مهمة  20مهمة 

 Project   95% Pop Quizzes    5% 100 100 علوم صحية

  Bمجموعة 

%50مشروع  األخالقيةالتربية  %30مهمات أداء   %20ملف انجاز    - 

 Continuous practical assessment  50% Practical pop quiz  50% EOT practical assessment  10% التربية البدنية والصحية 

 Project 80% Pop Quizzes 20% SA Task   10% التصميم اإلبداعي واالبتكار 



 قطاع املناهج والتقييم 

@moeducationUAE @moeducation 

w w w . m o e . g o v . a e  


