


ما هي االختبارات الوطنية؟

اإلمارات  بدولة  والتعليم  التربية  وزارة  مناهج  على  مبنية  اختبارات  هي 
بهدف  والخاص  العام  التعليم  مدارس  في  المطبقة  المتحدة  العربية 
اآلتية:  األساسية  الدراسية  المواد  في  الطالب  ومهارات  معارف  تقييم 
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، حيث توفر نتائج هذا 
الطلبة  وتقدم  تحصيل  مستوى  حول  والبيانات  المعلومات  التقييم 
لتطوير  كمؤشرات  نتائجها  استخدام  يمكن  والتي  المواد،  هذه  في 

التعليم والتعلم والتقويم والمنهاج التعليمي. 

أهمية برنامج االختبارات الوطنية ألولياء األمور والطلبة:

•    تحديد المهارات التي يمتلكها الطلبة.

•    تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الطلبة ومساعدتهم 
     على تحسين مستوى أدائهم.

•    مقارنة مستوى أداء الطلبة مع أقرانهم على مستوى
      المدرسة والدولة.

المستهدفون في االختبارات الوطنية:

العام  التعليم  وطالبات  طالب  على  الوطنية  االختبارات  تطبيق  يتم 
والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في دبي واإلمارات الشمالية، في المواد 

الدراسية التالية: 
) القراءة والكتابة(، والرياضيات والعلوم  اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

لصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع. 

دور ولي األمر في برنامج االختبارات الوطنية:

حث األبناء على المشاركة اإليجابية في االختبارات الوطنية.   1
غرس حب التحدي والطموح في نفوس األبناء.   2

تشجيع األبناء على ممارسة الهوايات التي تنمي التفكير.   3
المتوفرة  الوطنية  االختبارات  نماذج  بعض  حل  في  األبناء  مشاركة    4

على موقع وزارة التربية والتعليم.



تقرير الطالب

•     يحدد االختبار مستوى أدائك بالمقارنة مع أقرانك
      في المدرسة والمنطقة التعليمية والدولة.

•     يحدد االختبار نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين في    
      مستوى أدائك.

•    ُيوفر موقع وزارة التربية والتعليم برنامج نظام معلومات الطلبة 
SIS تقارير نتائج االختبارات الوطنية ويمكن التدرب على نماذج من 

)www.moe.gov.ae( االختبارات الوطنية على موقع الوزارة

عزيزي الطالب

االختبارات الوطنية.. وسيلة لقياس مستوى مهاراتك.. وتضع بين
أدائك.. فاجعلها فرصة لتميزك وحقق بها  لنتائج  يديك تقريًرا تفصيلًيا 

طموحات وطنك في سعيه للوصول إلى القمة.

ً
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تمثل الدائرة أداء الطالب

إذا وقع معدل إنجاز الطالب في ھذه 

المنطقة دل ذلك على تحقیقھ لمستوى 

أداء أقل %20 من إنجاز الطلبة
لھذا الصف

إذا حقق الطالب ھذا المستوى فإن 

ذلك یدل على أنھ حقق أداء فوق 

المتوقع بالنسبة لطلبة ھذا الصف

إذا حقق الطالب ھذا المستوى فإن 

ذلك یدل على أنھ حقق أداء أقل من

المتوقع بالنسبة لطلبة ھذا الصف

 اسم الطالب:  ایمان بھاء زیدان

 الصف:  3

A/3  :الشعبة 

 المدرسة:  مدرسة شمس األصیل الخاصة 

ة التعلیمیة:  الشارقة
 المنطق



الجدول الزمني لالختبارات الوطنية 2017

اختبارالجلسةاليوم والتاريخ

                                    يوم التجهيز وإعداد خطة العملاألحد 5 مارس 2017 

اإلثنين 6 مارس 2017

اللغة العربية - القراءة - الصفوف )3-5-7-9( األولى

استراحة 20 دقيقة

اللغة العربية - الكتابة - الصفوف)3-5-7-9( الثانية

الثالثاء 7 مارس 2017

اللغة اإلنجليزية - القراءة - الصفوف )3-5-7-9( األولى

استراحة 20 دقيقة

اللغة اإلنجليزية - الكتابة - الصفوف )3-5-7-9( الثانية

الرياضيات - الصفوف )3-5-7-9( األولىاألربعاء 8 مارس 2017

العلوم - الصفوف )3-5-7-9( األولىالخميس 9 مارس 2017


