
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
 في مجال التقويمبرنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات 

 جلنة االختبارات التحصيلية

 الرقم : 

 التاريخ : 

 املشفوعات :

 (2من1)             ملشزوع االختبارات التحصيلية  مديز املدرسةخطة متابعة                                 

 

 املهام الفرتة ت
 التنفيذ

 × الشواهد 

 حمطس   املدزض١ ملتابع١ تطبٝل االختبازات ايتخص١ًٝٝ.تػهٌٝ جل١ٓ داخ١ًٝ يف -1 قبٌ االختباز  -1

 ازقبٌ االختب  -2
إعداد ًَف خاص مبػسٚع االختبازات ايتخص١ًٝٝ ) ُٜطُٔ فٝ٘ مجٝع  -2

 احملاضس ٚايتهًٝفات(
 ٚجٛداملًف  

 ايت١٦ٝٗ اجلٝد٠   ت١٦ٝٗ ايعسٚف املٓاضب١ يتطبٝل االختباز ) ايفصٍٛ ٚاإلضا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ..اخل(-3 قبٌ االختباز  -3

 قبٌ االختباز  -4
ايتأنٝد ع٢ً ايطالب ٚأٚيٝا٤ أَٛزِٖ بطسٚز٠ احلطٛز ط١ًٝ أٜاّ االختبازات -4

 ٚٚضع آي١ٝ إعال١َٝ َػجع١ ألٚيٝا٤ األَٛز َع تطًِٝ جدٍٚ االختبازات ايتخص١ًٝٝ.
  

ٚجٛد بٓسات ـ 

 خطابات ..اخل

 قبٌ االختباز  -5
( HB2ايتأنٝد ع٢ً ايطالب بطسٚز٠ احطاز أدٚاتِٗ َجٌ أقالّ ايسصاص ) -5

 ٚاملطاطس َع تأَني بعض األدٚات احرتاشًا ألٟ ْكص.
  

ٚجٛد َٛاد 

 إضاف١ٝ

 ضال١َ ايتعًٌٝ   تدزٜب ايطالب ع٢ً طسٜك١ تعًٌٝ ايبٝاْات ٚاإلجابات قبٌ تطبٝل االختباز.-6 قبٌ االختباز  -6

 قبٌ االختباز  -7
املطبكني بايتػازى َع املػسف املٓطل ) بػسط أال ٜهْٛٛا َٔ َعًُٞ  حتدٜد-7

 املٛاد خالٍ تطبٝل االختباز( منٛذج حتدٜد املطبكني ضُٔ حكٝب١ ايُٓاذج
  

منٛذج حتدٜد 

 املطبكني

 قبٌ االختباز  -8
ايتأند َٔ تصٜٛس أٚزام األض١ً٦ ع٢ً عدد ايطالب ٚاضتالّ بطاقات اإلجاب١ -8

 َاد٠ يف َعسٚف َطتكٌ. َٔ املهتب، ٚٚضع نٌ
  

ٚجٛد َعازٜف 

 االض١ً٦

 قبٌ االختباز  -9
) حتتٟٛ ع٢ً ضجٌ  صدز٠ َٔ ْعاّ ْٛزٚاملإعداد نػٛف بٝاْات ايطالب -9

 ٜٚطًِ يًُهتب ْطخ١ ملس٠ ٚاحد٠يتصٜٚد املطبكني أثٓا٤ ايتطبٝل. َدْٞ ( 
  

ٚجٛد ايهػٛف 

 اثٓا٤ ايتطبٝل

    تدزٜب املطبكني ع٢ً َٗاَِٗ ٚايتأنٝد ع٢ً َا ٚزد يف ديٌٝ املطبل. -11 قبٌ االختباز  -11

 االختبازأثٓا٤   -11
فتح َعسٚف األض١ً٦ ٚإعداد حمطس بريو ) حمطس فتح املعسٚف ضُٔ -1

 حكٝب١ ايُٓاذج(.
  

حمطس فتح 

 َعسٚف األض١ً٦

 أثٓا٤ االختباز  -12
اإلغساف ع٢ً ايفصٍٛ اثٓا٤ ايتطبٝل ٚايتأند َٔ قٝاّ املطبكني بدٚزِٖ -2

 بايػهٌ املطًٛب.
   

 أثٓا٤ االختباز  -13
                       ص تعًُٝات( 9-ص 8:45االيتصاّ بايٛقت ايصَين احملدد )  -3

 ، ٚعدّ إخساج ايطالب خالٍ ايفرت٠.ص فرت٠ االختباز ايفعًٞ(11:11 –ص 9:11) 
  

االْتٗا٤ يف ايٛقت 

 احملدد

 اثٓا٤ االختباز  -14
ايتأند َٔ ضال١َ تعًٌٝ بٝاْات ايطالب يف بطاقات اإلجاب١ ٚاضتخداّ أقالّ -4

 ايسصاص.
  

ايتعًٌٝ ضال١َ 

 ٚتٛفس األدٚات

 اثٓا٤ االختباز  -15
ايتأنٝد ع٢ً عدّ ٚجٛد اآلي١ احلاضب١ أٚ أٟ اجٗص٠ أخس٣ باضتجٓا٤ بعض -5

 األدٚات ناملططس٠ ) اآلي١ احلاضب١ يًصف ايجايح املتٛضط فكط(.
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 في مجال التقويمبرنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات 

 جلنة االختبارات التحصيلية

 الرقم : 

 التاريخ : 

 املشفوعات :

 (2من2)             خطة متابعة مديز املدرسة  ملشزوع االختبارات التحصيلية                                

 

 الفرتة ت
 التنفيذ املهام

  × الشواهد 

 بعد االختباز  -16

ايتأنٝد ع٢ً  نتاب١ تكسٜس ضري االختبازات ْٗا١ٜ نٌ اختباز َٔ قبٌ  -1

ط١ًٝ فرت٠ االختبازات ايتخص١ًٝٝ )َٔ خالٍ ايسابط بػهٌ َٜٛٞ ٚ املطبكني 

حٝح ضٝكّٛ َٓطل املهتب بتصٜٚدى  .اإليهرتْٚٞ يًُهتب أٚ ايٛزقٞ(

 بايسابط اإليهرتْٚٞ ٚايسقِ ايطسٟ

  

تػر١ٜ زاجع١ 

يًُهاتب يًكٝاّ 

بتعب١٦ ايُٓٛذج 

اإليهرتْٚٞ أٚ 

 ايٛزقٞ

 بعد االختباز  -17
طس ) احملطس ضُٔ احملإتالف مجٝع أٚزام األض١ً٦  ٜٚطُٔ ذيو يف -2

 حكٝب١ ايُٓاذج(.
 حمطس إتالف  

 بعد االختباز  -18

َٔ ضال١َ تعًٌٝ بٝاْات ايطالب  بٝاْات ايطالب ٚايتأند تدقٝل -3

املاد٠  –ايصف  –ايطجٌ املدْٞ  –زقِ املدزض١  –األضاض١ٝ ) زَص اإلداز٠ 

َٔ خالٍ ايًج١ٓ  اجلٓط١ٝ (–اجلٓظ  –ْٛع ايدزاض١ –ْٛع ايتعًِٝ  –ايدزاض١ٝ 

ٚقبٌ ايتطًِٝ يًُهتب ٚنتاب١ احملطس ٚحفع٘ يف ًَف املدزض١ ) حمطس 

 قٝل ضُٔ حكٝب١ ايُٓاذج (ايتد

 حمطس ايتدقٝل  

 بعد االختباز  -19
االحتفاظ مبخاضس ايػٝاب ٚنػٛف املصدز٠ َٔ ْٛز يف ًَف يد٣ املدٜس -4

 حلني احلاج١.
  

ٚجٛد احملاضس 

ٚايهػٛف يف 

 ًَف املدزض١

 بعد االختباز  -21

ايتأند َٔ تطًِٝ املدازع احملددٙ بتطًِٝ مناذج اإلجاب١ فكط، -5

تطًِٝ مناذج اإلجاب١ اييت مل تطتخدّ ) ايفا٥ط١ ( يف ْٗا١ٜ  باإلضاف١ إىل

 تطبٝل االختبازات ايتخص١ًٝٝ.

   

 .............................................التوقيع :   .............................................:   مدير املدرسةاسم 

 : ًَخٛظات ٖا١َ جدًا

 .االختبازات ايتخص١ًٝٝ باملدزض١يف ًَف  حتفغ اخلط١ -1

عدّ اضتخداّ أٟ اقالّ أخس٣ ناحلرب األشزم أٚ األضٛد، حٝح إٔ ايكازئ ٜسفض ٖرا ايتعًٌٝ. ٚضٛف تعاد َباغس٠ َٔ املهتب  -2

 إلعادتٗا بأقالّ ايسصاص.
ٚزام املصٛز٠ باإلضاف١ إىل عدّ عدّ تصٜٛس مناذج اإلجاب١، حٝح أٜطًا إٔ ايكازئ ) املاضح ايط٥ٛٞ ٚاخلاص بٗرٙ ايُٓاذج ( ٜسفض األ -3

 ثين أٚزام االجابات.
 عدّ إدزاج أٚزام أخس٣ غري مناذج اإلجاب١ اييت طبل عًٝٗا ايطالب االختباز، باإلضاف١ إىل ٚضع َعسٚف خاص يًُٓاذج غري املطتخد١َ. -4
ايطايب ٚبٝاْات٘ األخس٣ اثٓا٤ املطح عٓد عدّ تعًٌٝ بٝاْات ايطالب نا١ًَ فطٝتِ إعادتٗا يًُدزض١ حٝح ال ميهٔ ايتعسف ع٢ً ١ٜٖٛ  -5

 ايط٥ٛٞ قبٌ ع١ًُٝ املعاجل١ ايٓٗا١ٝ٥.


