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 :قدمةامُل

تساعد كل من له عالقة بالعملية واليت من أدوات التقييم اهلامة  ُتعّد االختبارات بعموميتها          

يف املواد الدراسية  تقدمهممدى  بيانأفضل، ولتعليم الطالب بشكل  اجليد ؛التعليمية على التخطيط 

 . درسونهااليت ي

 افاعًلا أهم األدوات العلمية املوضوعية املقننة واليت هلا دوًر كأداة مناالختبارات التحصيلية  وتأتي         

وحتسني خمرجاته؛ حيث ميكن من خالهلا احلصول على مؤشرات عالية املصداقية  ،يف تطوير التعليم

وكل من له عالقة  ،واملعلمني ،مميزة متكننا من تقديم نتائجها لصانعي القرار، وخمططي املناهج جبودة

 .واضحة بالتعليم

االختبارات  على تفعيل وتطبيق _للعام الثالث على التوالي  _حرصت وزارة التعليم  من هناو         

للمراحل التعليمية : " الرابع االبتدائي / لكافة طالب وطالبات اململكة العربية السعودية التحصيلية 

خالل انتقاء ، من أساسي يف تطوير العملية التعليمية ملا هلا من دورالسادس االبتدائي / الثالث املتوسط "

 .املتميزين يف هذا اجملال وذلك للسري بآلية االختبار على أمّت وجه

 ،ُمثمنني لكم كافة جهودكم

 

 الرتبويةوالربامج ملناهج االعام على شر  ملا    

 د.حممد بن عبداهلل الزغييب
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 ملحوظات تهمك : 

 

 :  ة املدرسةـمنسق/ة ـ/امُلكرم

، ونأمل اإلشرا  على تنسيق االختبارات التحصيليةامللموسة يف الفاعلة وُنثمن جهودكم           

 منكم اآلتي : 

 .وتطبيق كل ما ورد به ،قراءة الدليل اإلرشادي اخلاص بامُلنسق -1

 .التأكد بأن كل مدرسة تابعة لك قد استلمت أدوات االختبار كاملة -2

 .دليل امُلنسقتنفيذ إجراءات االختبار وفق ما هو وارد من إرشادات يف  -3

التواصل املستمر مع إدارات املدارس التابعة لك لتوضيح آلية العمل وتسهيل تطبيق -4

 .االختبار

  .طبقني لتوضيح إجراءات سري العملاملستمر مع امُلالتواصل -5

االستفسار املباشر مع املسؤولني يف إدارة التقويم عن أي أمر يشكل عليك؛ ملعرفته، وتفادي -6

 .الوقوع يف اخلطأ أثناء تطبيق االختبار

 .أو املطبقني أيام تطبيق االختبار ،التأكيد على عدم تغيب الطالب-8

وسريه ه أهميته يف جناح تطبيق االختبار إلدارات املدارس واملطبقني أمر ل التحفيز والتشجيع -7

 .على أمّت وجه

 ، حمل تقديرناعطاؤك 
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 :الفصل األول

 االختبارات التحصيلية نبذة عن       
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 تعريف االختبارات التحصيلية:

 دراسية مادة يف واملعار ، للمهارات املتعلم اكتساب مستوى لتحديد استخدامها ميكن أداةهي    

 .الدراسية املادة حمتوى متثل اليت االختبارية الفقرات من جمموعة إعطائه خالل من معينة؛

 

 :العام اهلدف

 .التعليمية وتطويرها العملية حتسني

 

 :التحصيلية االختبارات أهداف

 التعليم على احلكم يف للمساعدة وموضوعية تعلمية مؤشرا تقديم. 

 جواناب  عان  للكشا   وذلاك  ،حماددة  دراساية  ماادة  يف للطالب الدراسي التحصيل مستوى معرفة 

 .الدراسي التحصيل يف ضع ال

 األهدا  حتقيق يف التقدم مدى ملعرفة ،للمتعلم أداء قصىأ على احلصول. 

 الراجعة للتغذية ومعلومات بيانات توفري. 

 الرتبوي امليدان يف وأساليبه التقويم ثقافة نشر. 

 

 وتواريخ االختبار: ،املستهدفة املوادو ،حدود التطبيق

 :ةالتاليوالصفو   ادوامل التحصيلية االختباراتتستهد  

   بتدائياالرابع الالص. 

   بتدائي.االسادس الالص 

   توسط.املثالث الالص 

 

 ،الرتبياااااااة اإلساااااااالمية اللغاااااااة العربياااااااة،  "

 "الرياضيات، العلوم

 ،" إدارة تعليمياااة، بكافاااة مدارساااها (بااانني بناااات   45 التعلااايم وعاااددها" نفذ علاااى  ياااع إداراتالتطبياااق ساااُي

 "هااا28/7/1436: "يف املاادة ماان -باانذن اهلل -وساايعقد للمرحلااة االبتدائيااة واملتوسااطة بالصاافو  ا ااددة،   

 .ملرحلة املتوسطةوا للمرحلة االبتدائية ها"2/8/1436إىل"
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 :التحصيلية تاالختبارا تطبيق سري يف تبعةامُل اآللية

وفق  التحصيلية للصفني : الرابع والسادس االبتدائي للفصلني الدراسينييااتم تطباااايق االختاابارات 

 اجلدول التالي :

 فرتة االختبار التعليمات الص  املادة التاريخ اليوم

 الرابع الرياضيات  ها1436/ 28/7 األحد

 السادس
8:45 - 9 9- 10 

 الرابع الرتبية اإلسالمية ها1436/ 29/7 االثنني

 السادس
8:45 - 9 9- 10 

 الرابع العلوم ها1436/ 1/8 الثالثاء

 السادس
8:45 - 9 9- 10 

 الرابع لغيت اجلميلة ها1436/ 2/8 األربعاء

 السادس
8:45 - 9 9- 10 

 

 :للص : الثالث املتوسط للفصلني الدراسيني وفق اجلدول التالييااتم تطباااايق االختاابارات 

 فرتة االختبار التعليمات الص  املادة التاريخ اليوم

الثالث  الرياضيات  ها1436/ 28/7 األحد

 املتوسط
8:45 - 9 9- 10 

الثالث  الرتبية اإلسالمية ها1436/ 29/7 االثنني

 املتوسط
8:45 - 9 9- 10 

الثالث  العلوم ها1436/ 1/8 الثالثاء

 املتوسط
8:45 - 9 9- 10 

الثالث  اخلالدةلغيت  ها1436 /2/8 األربعاء

 املتوسط
8:45 - 9 9- 10 

 

 

 :لحوظةم

 /اةالطالب ترك ألن وذلك ؛ ا دد الوقت انتهاء حتى الص  غرفة يف طالباتال/الطالبببقاء  نصحُي

 غرفة لرتك /اةالطالب احتاج وإذا ،املشاركة معدل اخنفاض إىل يؤدي قد الوقت انتهاء قبل الص  لغرفة

 .الص  خارج التواجد خالل باألسئلة االحتفاظ فيجب طارئ أمر ألي الص 
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 :الفصل الثاني

 تطبيق االختباريف  /ـةدور امُلنسق           
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 :/ـةقنسِّامُل تعريف 

 االختباارات  تطبياق  علاى  إلشرا ا إليه يسند الذي /الرتبوياتالرتبويني /املشرفاتاملشرفني /ىأحد هو        

 .املدارس لكت يفات بقطَّمُلا /بقنيطَّمُلا  يع له ويتبع (تقريًبا ، مدارس مخس يف التحصيلية

 

 ة املدرسة : ـ/ة منسقـاملُكرم/

يتمثل دورك يف التعاون التام معنا يف تطبياق االختباارات التحصايلية مناذ اللحألاة األوىل الايت ياتم                   

 من خالل املراحل التالية :  ،للمدرسة وحتى انتهاء االختبار /اةانتقاؤك بها كمنسق

 

 مرحلة االستعداد رحلة األو ى / امل

 " وتتمثل يف: ما قبل تطبيق االختبار " 

، للمراحال ا اددة   وحتديد عادد فصاول االختباار    ،التعاون معنا على حتديد املدارس املوكلة إليك -1

االختبااار التحصاايلي حتديااد كافااة املاادارس، وكافااة الصاافو   ؛ حيااث يقتضااي /الطالباااتطالبوعاادد ال

 .طلوبةللمراحل امل

بشاااااري أال يكوناااااوا مااااان –لالختباااااار  /املطبقااااااتزياااااارة املااااادارس اخلاصاااااة باااااك وحتدياااااد املطبقني-2

 .–املادة لذات املرحلة اليت تطبق االختبار  /معلماتمعلمي

 طالب/الطالبااااتالبضاااع خطاااة خاصاااة   وو ،االجتمااااع رااادير/ة املدرساااة لتوضااايح أهمياااة االختباااار    -3

 .وعدم التغيب يف أيام تطبيقه ،لتحفيزهم على االهتمام به

 /ةواملرشااااد ،املدرسااااة /ةوضااااع آليااااة إعالميااااة مشااااجعة ألولياااااء األمااااور تكااااون باالتفااااا  مااااع ماااادير     -4

 ./اةالطالبي

اخلاص  /اةوتزويدهم بدليل امُلطبق ،االختبار سري هم على آليةتدريبو /املطبقاتاالجتماع بامُلطبقني-5

يف ياوم التطبياق ألناه مان      /ااة كما جيب عليك معرفة دقة تفاصيل االختباار الايت يقاوم بهاا امُلطبق     ،بهم

 املمكن أن حتل حمله يف حال تغيبه.

 .التأكد من جاهزية املدارس والفصول لتطبيق االختبار-6
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وفرزهاا،   ،ملاا هلاا مان أهمياة وسارية تاماة       –رجرد تسالمك هلاا    _حفظ أدوات االختبار يف مكان آمن -7

نقًصاا فعلياك مباشارة التواصال ماع املساؤولني الاذين سايتم         بهاا   ويف حاال وجادت    ،والتأكد من أعدادها

 حتديدهم لكم الحًقا.

 .لكل مدرسة بكتيبات األسئلةترتيب املألرو  اخلاص -8

باوزارة   التقاويم  والرجاوع للمساؤولني يف " إدارة   ،وتطبيق  يع ماا ورد باه   ،بدقة /اةدليل املنسققراءة  -9

 .م " لالستفسار عن أي لبس يعرتيكالتعلي

 

 ملحوظة: 

حاد  عماا   أو عرضاها، أو الت  ،وعادم نساخها   ،كونك امُلنسق لالختبارات يتوجب عليك حفاظ األورا  جياًدا  

  .ورد بفحواها ألي أحد كان

 أال بشري( ا جلدول االختباريف اليوم الذي جيرى فيه االختبار وفًق بقنيّطامُلب عقد االجتماع الثاني-10

 أدوات لتسليمهم وذلك  االختبار امُلطبق عليها املواد ذات رسونُيّد الذين املعلمني من طبقونامُل يكون

 .االختبار

 وردت يف الدليل. إعادة تعليمات تطبيق االختبار والتأكيد على كل جزئية-11
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 االختبار: مهام يوم املرحلة الثانية / 

 .التحصيلية االختبارات بتطبيق اخلاص اليوميف  كل التابعة رسااملد على اإلشرا  -1

 .تسليم مألاري  االختبار للُمطبقني -2

 ذينالااا البالطااا بعااادد القاعاااة يف املوجاااودة املقاعاااد باااأن التأكااادو االختباااار، قاعاااة علاااى اإلشااارا  -3

 .االختبار ونطبقسُي

زيارة القاعات االختبارية يف وقت تطبيق االختبارات للتأكد من أن األمور تسري بوضعها الصاحيح   -4

 .املتوقع هلا، وملساعدة امُلطبق يف بعض األمور اليت قد ُتشكل عليه

 كافة البيانات اخلاصة بهم بدقة   تألليلقاموا ب اتالطالب/بأن الطالب /اةالتأكد من ِقبل امُلطّبق -5

 : اآلتي النحوعلى  مرحلة كل وعلى مادة، بكل اخلاصة االختبارية ةبالفرت /اةامُلّطبق التزام -6

 صباًحا 10 الساعة إىل 9 الساعة من االختبار أسئلة على اإلجابة الطالبات/لطالبا يبدأ. 

إجاباااات  ياااع األسااائلة    تألليااالقااااموا ب الطالباااات/باااأن الطاااالب  /ااااةامُلّطبقمااان ِقبااال   التأكاااد -7

 20والفصاال الدراسااي الثاااني "  " سااؤاًلا20" سااؤاًلا لكاال مااادة، الفصاال الدراسااي األول "   40" واملتضاامنة

  .فقط لكل سؤال إال إجابة واحدة ألللحبيث ال ُي ."سؤاًلا

  الوقاات يسااتخدم أن املمكاان فماان ا اادد الوقاات انتهاااء قباال ختباااراال ماان/اااة الطالب ىانتهااإذا 

 .إجاباته ملراجعة املتبقي

 :ملحوظة

 /اةالطالب ترك ألن وذلك ؛ا دد الوقت انتهاء حتى الص  غرفة يف الطالبات/البالط ببقاء نصحُي

 غرفة لرتك /اةالطالب احتاج وإذا، املشاركة معدل اخنفاض إىل يؤدي قد الوقت انتهاء قبل الص  لغرفة

 .الص  خارج التواجد خالل به اخلاص االختبار بكتيب االحتفاظ فيجب طارئ أمر ألي الص 

 دليال  يف املوجاودة  التعليماات  حبساب  بدقاة  االختبار تطبيق مراحل نفّذ قد /اةبقطَّامُل بأن التأكد -8

 ./اةبقّطامُل

 أثناااء إلكرتونيااة أجهاازة ماان  اال أي  /الطالباااتنااع الطالبر /املطبقاااتنيطبقامُل التنبيااه علااى  -9

 .االختبار

 كااال أن مااان التأكاااد بعاااد ألسااائلة  اأورا ماااع /املطبقااااتطبقنيامُل مااان اإلجاباااات أورا  اساااتالم -10

 .عليها امسُه دون قد /اةطالب
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 االحتياجات اخلاصة :  /طالباتُطالب

 ما يلي:  -حياهلم - /اةيتم التعامل معهم بشكل طبيعي ؛ و ُيؤكد على امُلطبق

 .البيانات الرئيسة تألليلالرتكيز على أورا  اإلجابة يف وقت  -1

  ." احتياجات خاصة " /اةيكتب على أعالها من ِقبل املطبقإجابتهم يف حال تسلم أورا   -2

 

 

 املرحلة الثالثة: ما بعد االختبار: 

كافة بياناته وإجاباته  تألليلأال يسمح امُلطبق خبروج الطالب إّلا بعد تأكده من أنه قام ب-1

 .على األسئلة

امُلطبق أدوات االختبار ملنسق املدرسة كاملة و مرتبة أجبًديا، ويف نفس اليوم من انتهاء  ُيسلم-2

 .االختبار

 .يف إدارة التعليم للمسؤول  اليوم نفس يف(  انتهائه بعد االختبار أدوات  يع نسقامُل سلمُي-3

 

 :االختبار وقت يف الطارئة احلاالت مع التعامل كيفية

 كسقوي( االختبار تنفيذ وقت يف– اهلل قدر ال-والطارئة املفاجئة احلاالت بعض حدثت حال يف

 فيعوض  املدرسة بناء داخل كهربائية لتماساتاو حريق حدو  أو ،العواص  هبوب أو ،ةالغزيرمطار األ

الوزارة يف ، على أن يبلغ املسؤولني يف الطارئة احلالة وزوال ،االختبارات أيام من يوم آخر انتهاء بعد االختبار

 حينه.
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 :الفصل الثالث  

 يرالتقار                              
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 عزيزنا امُلنسق : 

بعد إمتام االختبار يأتي دور التقارير واليت هلا أهمية قصوى ردنا بأهم جمريات تنفيذ االختبار 

وهذه  ،ٍقبل ُصّناع القرار اليت تتخذ منالعديد من اإلجراءات  الحًقايرتتب عليها حيث ؛ التحصيلي 

 التقارير تتضمن : 

 ،املرفق النموذج حسب مادة كل يف االختبارات تطبيق عملية سري حولبق اخلاص بامُلّط تقريرال-1

 .التحصيلية االختبارات نهاية بعد مهييتم تسلو

 ،يف تقرير واحد- بلك كُمنسقِق-لكل مادة جيمع من  امُلطبقنيرير شامل جلميع تقارير تق-2

 يف إدارة التعليم. وُيسلم للمختص

 ُيسلمومن ثم  ،امُلختص يف إدارة التعليم يف تقرير واحد لكل مادة من قبلجتمع تقارير املنسقني  -3

 ظر  متكامل لكل مدرسة مشتمل على:  :امرفًقا ب بالوزارة وجودة التعليم لإلدارة العامة للتقويم

  استمارة امُلطبق. 

   مرتبة أجبدًياأورا  اإلجابة امُلعبأة وغري امُلعبأة. 
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 :الفصل الرابع

 املالحق                              
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 استمارة وضع املدرسة قبل تطبيق االختبارات

 :اإلدارة      . 

 املدرسة اسم                                                :. 

 : الفصل  /  

                       ) :عدد الطالب 

 مناسب غري مناسب 

   املدرسة موقع

 الطالب نوعية حيث من االختبار قاعة

  اخلاصة االحتياجات ذوي عدد(
  

 

 :حيث من االختبار قاعة

   اإلضاءة

   التهوية

   اهلدوء

    طالب لكل مربع مرت( االختبار قاعة يف الطالب كثافة

 املدرسة إدارة تعاون
   أثناء التهيئة

   أثناء التطبيق

   التطبيق تاريخ

   االختبار لفرتة الزمنية املدة

 :أخرى حوظاتمل

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  التوقيع:      اسم املطبق:
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 تقرير سري االختبار منوذج

 :اإلدارة

 اسم املدرسة
رقم 

 املدرسة

 نوع املدرسة

 الص /الفصل

 عدد الطالب

 الغائبون احلاضرون أهلي حكومي

       

       

 

 :لحوظةم

يقصد برقم املدرسة يف اجلادول الساابق الارقم التسلسالي اخلااص بهاا يف كال إدارة تعلايم حياث يوجاد                  

 ة إلمتام تعبئة بيانات الطالب.اة ومطبق/اعند مدير/ ة املدرسة ويعطى لكل منسق/
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 :منوذج امُلّطبق

  :اسم املادة الرتبية اإلسالمية    علوم    ال 

 الرياضيات      لغيت اخلالدة واجلميلة  

       :ها1436 /      /تاريخ تطبيق االختبار 

 :اجلدول الزمين لالختبار 

 اجلدول الفعلي لفرتات االختبار

 نهاية الوقت بداية الوقت

  

  

  

  

 َّعلى إجراء االختبار؟ هل هناك أي ظر  خاص أثر 

  نعم   ال 

 إذا كانت اإلجابة نعم، من فضلك اذكر ما حد .

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  صعوبة يف االختبار؟أي هل واجه الطالب 

  نعم   ال 

 إذا كانت اإلجابة نعم من فضلك حدد األسئلة الصعبة.

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                                                                                                  

  ٍ؟هل الزمن املخصص لالختبار كا 

  نعم   ال 
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 أثناء أداء االختبار؟ اهل واجه الطالب إزعاًج 

  نعم   ال 

 أثناء أداء االختبار؟ اهل واجه الطالب إرهاًق 

  نعم   ال 

 هل خرج أحد الطالب قبل إنهاء االختبار؟ 

  نعم   ال 

 حول أسئلة االختبار:حوظات مل 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ت االختبار:حول تعليماحوظات مل 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                 

 :صعوبات أو مشكالت أخرى ظهرت يف أثناء التطبيق 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 أخرى:حوظات مل 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 :                                       ختصصه:وظيفته   ق االختبار:طبِّاسم ُم
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  ةـه يف ورقة إجابة الطالب/تظليلالرمز اخلاص بكل إدارة تعليم ؛ وذلك من أجل : 

 الرمز إدارة التعليم الرمز إدارة التعليم

 24 الشرقية 01 الرياض

 25 األحساء 02 األفالج

 26 حفر الباطن 03 حوطة بين متيم

 27 عسري 04 اخلرج

 28 بيشة 05 الدوادمي

 29 رجال أملع 06 الزلفي

 30 سراة عبيدة 07 اجملمعة

 31 حمايل 08 القويعية

 32 النماص 09 عفي 

 33 حائل 10 وادي الدواسر

 34 تبوك 11 شقراء

 35 الباحة 12 مكة املكرمة

 36 املخواة 13 جدة

 37 احلدود الشمالية 14 الطائ 

 38 اجلو  15 القنفذة

 39 القريات 16 الليث

 40 جازان 17 املدينة املنورة

 41 صبيا 18 العال

 42 جنران 19 املهد

 43 الغاي 20 ينبع

 44 املذنب 21 القصيم

 45 البكريية 22 الرس

   23 عنيزة
 

  أمام اسم املادة.يأللل  باملادةيف احلقل اخلاص 
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 :الفصل اخلامس

 املتوفرة  املصادر                           
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 دليل امُلطّبق -1

 قبل تطبيق االختبار وضع املدرسة استمارة-2

 منوذج تقرير سري االختبار-3

 اجلدول اخلاص برموز إدارات التعليم -4
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 ا: ختاًم

اجلاد والذي نهد  من خالله تطلعاتنا ترتبُط بكم، وتتضامن معكم يًدا بيد إلمتام هذا العمل 

والوقو  على مواطن القصور لسّد ثغراتها، وإجياد احللول امُلثلى  ،وبناتنا لالرتقاء رستوى أبنائنا

 اليت تسمو بتعليمنا إىل ما نطمح أن يكون عليه؛ لرفع شأن بلدنا املعطاء.

 القصد.واهلل من وراء                                                      

 .لتقدير وأكثر لكم وجلهودكما                                          

  

 

 

 

 

 


