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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. 

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.

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 في دبي واإلمارات الشمالية، في المواد الدراسية التالية: 

والرياضيات   ،) واإلمالء  والكتابة  القراءة   ( اإلنجليزية  واللغة  العربية  اللغة 
سيجري  كذلك  والتاسع،  والسابع  والخامس  الثالث  لصفوف  والعلوم 

اختبار االستماع في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية للصف السابع فقط. 



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
يديك تقريًرا تفصيلًيا لنتائج أدائك.. فاجعلها فرصة للتميز.

تقرير أداء الطالب

كيفية قراءة التقرير؟

بيانات الطالب

 أولياء األمور

أنتــم شــركاؤنا االســتراتيجيون فــي الجهــود التــي نبذلهــا، ونحــرص 

ى تقديمهــا ، مــن أجــل تمكيــن أبنائكــم مــن اكتســاب المهــارات 
علــ

ــك  ــة وذل ودة التعليمي
ــ ــتويات الج ــى مس ــق أعل ــم لتحقي ــي تؤهله الت

ــذي يحــرص  ــم الفعــال المتطــور ال ر التعل
ــ مــن خــال تبنــي معايي

مــن  ويجعــل   ، الحديثــة  العالميــة  ت 
االتجاهــا مواكبــة  علــى 

ــكات  ــل المش ــاف وح ــث واالكتش ــارات البح ــن لمه ــم متقني أبنائك

فــي ظــل منظومــة   ، العلــم  ت 
مــن مهــارات عمليــا وغيرهــا 

الثوابــت  هــذه  علــى  وتأسيســاً   ، الحميــدة  واالتجاهــات  القيــم 

طنيــة بمــا تتضمنــه مــن 
والطموحــات جــاءت االختبــارات الو

لبــة ، لتقــدم 
مســارات إيجابيــة كاشــفة عــن مســتويات أداء الط

ــي إطــار  ــم ف ــتويات أبنائك ــه وواضحــة عــن مس ــم صــورة جلي لك

) المدرســة ، المنطقــة ، الدولــة ( كمــا توفــر لكــم الفــرص المناســبة 

ــراء  ــا ، أو اإلث ــاج إليه ــة االحتي ــي حال ــاندة ف ــم والمس ــم الدع لتقدي

إلــى مســتويات  بأبنائكــم  الً 
التميــز والتفــوق وصــو فــي حالــة 

االختبــارات  أهميــة  تتضــح  هنــا  ومــن   ، واالبتــكار  اإلبــداع 

بوضــوح  لــك  تجســد  موضوعيــة  تقييــم  أداة  ـا 
كونهـ الوطنيــة 

ــة . هم التعليمي
ــة عــن تطــور أبنائكــم خــال مســيرت صــورة صادق

نهيــب بكــم ، أعزاءنــا ، أوليــاء األمــور وأنتــم االمتــداد المجتمعــي 

ــج ــن نتائ ــتفيدين م ــة المس ــي طليع ــوا ف ــة لتكون  التعليمي
ــة للمؤسس

ذ بيــد أبنائكــم الكتســاب المهــارات 
 ) االختبــارات الوطنيــة ( واألخــ

ــم المتنوعــة ، مــن أجــل نجاحاتهــم  ر التعل
ــى مصــاد ــاح عل واالنفت

ــاء وتطــوراً. ــد مصلحــة الوطــن ارتق ــي ترف ــة الخاصــة الت الحياتي

مستوى األداء المتوسط ل 20% 

من طلبة هذا الصف تقع في هذه 
المنطقة.

األداء

 الصف:  3

 الشعبة:  03/2

: اسم الطالب 
نموذج ألحد الطلبة

 

المنطقة التعليمية  المدارس ىنموذج ألحد: المدرسة 
 المناطق ىنموذج ألحد: 



ستبدأ المدرسة بتجهيز مواد االختبار ووضع خطة العمل لالختبارات قبل موعد االختبارات بيوم.

اختبارالجلسةاليوم والتاريخ

                                    يوم التجهيز وإعداد خطة العملاألحد 6 مارس 2016 

اإلثنين 7 مارس 2016

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

استراحة 20 دقيقة

الثانية
اللغة العربية - اإلمالء )للصف 7 فقط( 

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

الثالثاء 8 مارس 2016

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

استراحة 20 دقيقة

الثانية
اللغة اإلنجليزية - اإلمالء )للصف 7 فقط(

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

األربعاء 9 مارس 2016

الرياضيات - الصفوف )3-5-7-9( األولى

استراحة 20 دقيقة

االختبار السمعي للغة العربية للصف 7 فقطالثانية

الخميس 10 مارس 2016

العلوم - الصفوف )3-5-7-9( األولى

استراحة 20 دقيقة

االختبار السمعي للغة اإلنجليزية للصف 7 فقطالثانية


