رسالة المدرسة

2016

المقدمة
انطلقت وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى قياس مدى جودة المنهاج
التعليمي وعمليات التعليم والتعلم والتقويم الموجهة لطلبة دولة اإلمارات .من خالل تطبيق اختبارات
ذات معايير وطنية ،تقيس بشكل مقنن ومدروس مخرجات التعليم والتعلم والتقويم في الدولة،

وتعرف هذه االختبارات :باالختبارات الوطنية ( ،)UAE NAPالتي تهدف إلى بناء اختبارات وطنية بمحاكاة

عالمية ،لمقارنة مستوى أداء طلبتنا في دولة اإلمارات بالمستويات العالمية في التحصيل والتقدم في
المواد الدراسية األساسية.
ما هي االختبارات الوطنية ؟
هي اختبارات مبنية على المناهج المطبقة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة
التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف تقييم معارف ومهارات الطالب في المواد الدراسية
األساسية اآلتية :اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم للصفوف الثالث والخامس والسابع
والتاسع ،حيث توفر نتائج هذا التقييم المعلومات والبيانات حول مستوى تحصيل وتقدم الطلبة في
هذه المواد ،والتي يمكن استخدام نتائجها كمؤشرات لتطوير التعليم والتعلم والتقويم والمنهاج
التعليمي.

أهداف برنامج االختبارات الوطنية:
1

تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء الطالب.

2

تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين في المناهج التعليمية وفي عمليات التعليم
والتعلم والتقويم.

3

مساعدة المعلمين في تقييم مدى جودة التحصيل والتقدم عند طلبتهم من خالل مقارنة نتائج
طلبتهم في االختبارات التي تجريها المدرسة باالختبارات المحلية.

4

تطويرالمناهج التعليمية واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم بما يتناسب ويتماشى مع
المعايير العالمية ،لضمان مخرجات تعليمية أفضل ألبنائنا الطلبة.

5

تحقيق التنافسية في التعليم من خالل مواكبة االتجاهات الدولية في تقويم وتحصيل وتقدم
الطلبة عن طريق مقارنة نتائج االختبارات الوطنية على المستوى المحلي بنتائج االختبارات الدولية
على مستوى العالم.

6

تزويد متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم بالمعلومات والبيانات الالزمة عن جودة عمليات
التعليم والتعلم والتقويم ،وذلك بهدف اتخاذ القرارات واإلجراءات التطويرية المناسبة.

المستهدفون في االختبارات الوطنية:
يتم تطبيق االختبارات الوطنية على طالب وطالبات التعليم العام والخاص في دبي واإلمارات الشمالية،
في المواد الدراسية التالية :اللغة العربية واللغة اإلنجليزية ( القراءة والكتابة(،واإلمالء واإلستماع للصف
السابع فقط)) ،والرياضيات ،والعلوم لصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع.
ستبدأ المدرسة بتجهيز مواد االختبار ووضع خطة العمل لالختبارات قبل موعد االختبارات بيوم.
اليوم والتاريخ

الجلسة

يوم التجهيز وإعداد خطة العمل

األحد  6مارس 2016
األولى
اإلثنين  7مارس 2016

األولى

اللغة العربية  -اإلمالء (للصف  7فقط)
اللغة العربية  -الكتابة  -الصفوف ()9-7-5-3
اللغة اإلنجليزية  -القراءة  -الصفوف ()9-7-5-3

استراحة  20دقيقة
الثانية
األولى

األربعاء  9مارس 2016

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

استراحة  20دقيقة
الثانية

الثالثاء  8مارس 2016

اختبار

اللغة اإلنجليزية  -اإلمالء (للصف  7فقط)
اللغة اإلنجليزية  -الكتابة  -الصفوف ()9-7-5-3
الرياضيات  -الصفوف ()9-7-5-3

استراحة  20دقيقة
الثانية

االختبار السمعي للغة العربية للصف  7فقط

األولى

العلوم  -الصفوف ()9-7-5-3

الخميس  10مارس  2016استراحة  20دقيقة
الثانية

االختبار السمعي للغة اإلنجليزية للصف  7فقط

تلتزم إدارات المدارس بتطبيق معايير االختبارات الوطنية ومراعاة مايلي:
1

الحفاظ على سرية االختبار وعدم تصوير االختبار أواالحتفاظ بنسخ منه في المدرسة.

2

اتباع كافة اإلجراءات ومواعيد االختبارات كما هو موضح في دليل مشرف االختبار من أجل 			
إدارة االختبار بشكل جيد.

3

توفير بيئة مريحة لتطبيق االختبار.

4

الحرص على استخدام عالمات تشير إلى وجود اختبارات وطنية مثل “هدوء من فضلك” و  /أو “يوجد
هنا اختبار” خارج الصفوف التي يتم إجراء االختبار فيها .ويجب ضمان عدم وجود ضوضاء أو إزعاج.

5

استغالل فترة استراحة الطلبة في استخدام أنشطة تجدد نشاطهم وتحمسهم الستكمال
االختبار.

أنواع تقارير االختبارات الوطنية:
-

تقرير لقيادات الوزارة.

-

تقرير لمدراء النطاق عن مستوى أداء المدارس.

-

تقرير للمدارس عن مستوى أداء الطلبة في المواد.

-

تقرير صفي عن مستوى أداء الطلبة.

-

تقرير للطالب.

-

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم من خالل برنامج نظام معلومات الطلبة  SISتقارير نتائج
االختبارات الوطنية.

		

دور مدير المدرسة في برنامج االختبارات الوطنية:
1
2

تشجيع الطلبة على المشاركة اإليجابية في االختبارات الوطنية.
ث رو التنافسية والتحدي لدى الطلبة من خالل مشاركتهم الفعالة في برنامج االختبارات الوطنية.

3

عرس روح المبادرة والثقة بالنفس من خالل تشجيع الطلبة على االستفادة من االختبارات الوطنية
ي صقل كفاءاتهم المعرفية والشخصية والمهارية.

4

ث الطلبة على المثابرة واالجتهاد في التعرف على مفردات االختبارات الوطنية ،التي ستعمل
على االرتقاء بمواهبهم وقدراتهم وخبراتهم وإمكاناتهم المختلفة.

5

تحفيز الطلبة على ممارسة هواياتهم التي تسهم في تنمية مهارات التفكير العليا لديهم.

6

توعية أولياء األمور بأهمية االختبارات الوطنية ،وآليات تنفيذها وإجرائها.

دور المعلم في برنامج االختبارات الوطنية:
1

تدريب الطلبة على أنماط االختبارات الوطنية المتنوعة وطريقة التعامل معها متوفرة على موقع
وزارة التربية والتعليم ( (www. moe.gov. ae

2

استثمار االختبارت الوطنية في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.

3

توضيح أهمية االختبارات الوطنية وربطها بالحس الوطني بالدرجة األولى.

4

تحفيز الطالب على التنافسية من منطلق فردي ،لتحقيق التميز في التحصيل الدراسي على
شرفة على
المستوى المحلي ،ومن منطلق جماعي وهو رفعة الوطن وتمثيله بصورة ُم ّ
المستوى العالمي.

5

جعل االختبارات الوطنية جزء من ثقافة الحصة الدراسية.

