
 

 0202-0202التقييمات الدولية للعام الدراس ي 

 :أولياء ألامور الكرام

 ....وتوفيق  ناجح، وتتمنى لطلبتنا بداية خيرٍ  جديٍد  دراس يٍ بعامٍ   أطيب أمنياتهاتهديكم إدارة املدرسة 

وتسعى لتطوير نظام تعليمي متمايز  أعطت ألاجندة الوطنية أولوية بالغة للتعليم املتميز في دولة إلامارات العربية املتحدة 

  في نتائج الاختبارات الدولية مثل: بيسا، تيمس، بيرلز.
ً
 عالي الجودة لتكون من أعلى الدول تحصيال

تختاارات حزمة من لا يتعلق بتنظيم  امفيما ائرة التعليم واملعرفة قامت بإعدادها د التي ترتيباتال نلفت عنايتكم إلى

حسب فئته العمرية، وفي املواد الدراسية ألاساسية، ملا لهذه الاختبارات  كل   الحاليقدمها الطلبة في العام ، سيالدولية

ات ورفع مستويات مخرجم الدولية من أهمية بالغة في تقييم تعلم أبنائنا الطلبة، وتحديد نقاط القوة والضعف لديه

 جودة عمليات التقييم املستمرة والختامية.ر ، كما وتساعد هذه الاختبارات على الاستمرار في تطويالتعلم

ستكون حزمة الاختبارات الدولية منظمة وموحدة على مستوى العالم وتتناسب مع املناهج التي يدرسها الطلبة في املواد 

 ، وذلك للصفوف من الثالث إلى التاسع.في اللغة العربية والرياضيات والعلوم الدراسية ألاساسية وهي القراءة

 يتوجبهذا ل. و املستقبلللنجاح في  متدرك دائرة التعليم واملعرفة أهمية تزويد جيل اليوم بأدوات معرفية ومهارية تؤهله

ضمان تطبيق املعايير املحددة من قبل دائرة التعليم واملعرفة  كمتطلبات لحزمة الاختبارات  جميع املدارس الخاصةعلى 

 الدولية حسب الجدول التالي:

 التقييمات الدولية إلاجاارية ملدارس أبو ظبي الخاصة

 عدد الطلاة الصفوف املستهدفة اسم الدراسة ) لاتختاار (

 (البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )بيسا  1
( 11الطلبة في عمر ال )

 
ً
 عاما

عينة من الطلبة تحددها 

 دائرة التعليم واملعرفة

2 
تقييم اتجاهات التعلم في الرياضيات والعلوم 

 (تيمس)
 الصفين الرابع والثامن

عينة من الطلبة تحددها 

 دائرة التعليم واملعرفة

 الصف الرابع تقييم مهارات القراءة ) بيرلز ( 3
تحددها عينة من الطلبة 

 دائرة التعليم واملعرفة

 الصف العاشر اختبار بيسا للمدارس  4
جميع الطلبة في الصف 

 العاشر

 

 



 

 تعليمات تخاصة بالتقييمات الدولية إلاجاارية ) بيسا ، تيمس ، بيرلز (: 

 لل  (2
ً
 شتراك بهذه التقييمات.لاشتراك بالتقييمات مجاني وال يدفع الطالب رسوما

جلسات التقييمات إلاجاارية حسب الفئة املحددة وال يجوز التغيب عن لاتختاار أو عدم  يلتزم الطالب بحضور  (0

 تطايقه ويلزم على املدارس عقد جلسات تعويضية للطلاة الغائاين في اليوم التالي .

 .يةتمرة أو الختامنتيجة الطالب في هذه لاتختاارات ال تحتسب من درجة الطالب في التقييمات املدرسية املس (3

ستكون جميع لاتختاارات الدولية إلكترونية وستقوم املدرسة بتنظيم مواعيد جلسات لاتختاار وترسلها لولي  (4

 ألامر قال فترة كافية من موعد لاتختاار.

 العينة املستهدفة من الطلاة تحددها دائرة التعليم واملعرفة وال تتدتخل املدرسة باتختيار هذه العينة. (5

 ظمة للتختاار فيما إذا كان الطالب من فئة أصحاب الهمم .يتم التواصل مع الجهة املن (6

 على املدارس الخاصة تطايقها حسب املنهاج الذي تطاقه املدرسة -إلالزاميةالتقييمات الدولية 

 املنهج م

اسم التقييم القياس ي 

 املعياري 

 ) لاتختاار (

 املواد الدراسية
الطلاة 

 ن و املستهدف
 رسوم لاتختاار  تاريخ لاتختاار 
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منهج وزارة 

التربية 

 والتعليم

اختبار القياس الدولي 

(ACER-IBT) 

لكترونية )النسخة إلا

 (فقط

 اللغة العربية 

 الرياضيات 

  العلوم 

 الصف من

الثالث إلى 

 التاسع

نوفمبر  11من 

ديسمبر  10إلى 

2020 

درهم لكل 101

طالب للمواد 

الدراسية 

 الثالثة

 : (ACER-IBT)تعليمات تخاصة باتختاار القياس الدولي 

وبذلك ى جميع الطلاة من الصفوف الثالث إلى التاسع عل إلزامي  ACER)-(IBTاتختاار القياس الدولي تطايق  (7

القسط املدرس ي  معدرهم(  225) ةوالاالغ للمدرسةفي لاتختاار رسوم لاشتراك يتوجب على أولياء ألامور دفع 

 (.ACERللاحوث التربوية سترالي الرسوم إلى الجهة املنظمة )املجلس ألا  بإرسال املدرسةوستقوم  ألاول 

 .ت املدرسية املستمرة أو الختاميةنتيجة الطالب في هذه لاتختاارات ال تحتسب من درجة الطالب في التقييما (8

لي لاتختاار وترسلها لو ستكون جميع لاتختاارات الدولية إلكترونية وستقوم املدرسة بتنظيم مواعيد جلسات  (9

 ألامر قال فترة كافية من موعد لاتختاار.

 يتم التواصل مع الجهة املنظمة للتختاار فيما إذا كان الطالب من فئة أصحاب الهمم. (22

ى إلرسل يو  فور إصدارهلكترونية من تقرير أدائه في لاتختاار الذي تقدم له إيحصل كل طالب على نسخة  (22

 الشخص ي. بريده إلالكتروني

 إدارة املدرسة


