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تعريف
االختبارات الوطنية
هي �أداة من الأدوات العلمية املقننة والفاعلة لقيا�س املعارف واملهارات التي ميتلكها الطلبة
بعد �إكمالهم مرحلة درا�سية معينة ،مبنية على النتاجات التعليمية (املخرجات التعليمية )
الأ�سا�سية للمناهج املطبقة يف مدار�س التعليم العام واملدار�س اخلا�صة ب�سلطنة عمان يف
القراءة والكتابة واحل�ساب يف نهاية احللقة الأوىل (ال�صف الرابع) ،و يف مواد اللغة العربية،
واللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات والعلوم يف نهاية احللقة الثانية (ال�صف العا�شر) بالإ�ضافة
لل�صف ال�سابع  ،وت�صاحب هذه االختبارات جمموعة من اال�ستبانات لقيا�س العوامل امل�ؤثرة
على �أداء الطلبة ،حيث توفر نتائج هذا التقييم املعلومات والبيانات عن م�ستوى حت�صيل الطلبة
وتقدمهم يف هذه املواد ،وهذه النتائج ت�ستخدم كم�ؤ�شرات لتطوير العملية التعليمية وجتويدها.
وتختلف االختبارات الوطنية عن االمتحانات التح�صيلية ،فاالختبارات الوطنية تقي�س مدى
امتالك الطلبة للكفايات واملهارات الأ�سا�سية الالزمة يف نهاية مرحلة تعليمية معينة وال ت�ستخدم
نتائج هذه االختبارات لإتخاذ القرار بنقل الطالب من �صف درا�سي �إىل �صف درا�سي �أعلى �أو
بقائه يف �صفة (جناح /ر�سوب) و�إمنا تهدف �إىل ت�شخي�ص العملية التعليمية التعلمية ،و�إىل تقدمي
الدعم لتعلم الطلبة وتعليمهم ب�شكل عام وتطوير عنا�صر املنظومة التعليمة  ،وعليه فاالختبارات
الوطنية ال ت�ستهدف الطالب ب�شكل فردي وامنا ت�ستهدف ب�شكل رئي�سي معدل �أداء الطلبة �إجما ًال
وربطها بالعوامل والعنا�صر التعليمية امل�ؤثرة على �أدائهم و�إعداد التقارير حولها ملتخذي القرار
وللجهات املعنية بالعملية التعليمية لو�ضع ال�سيا�سات واخلطط والإجراءات التطويرية املنا�سبة،
مع �إمكانية احل�صول على م�ؤ�شرات �أداء كل طالب يف نهاية املرحلة الدرا�سية امل�ستهدفة يف املواد
التي يخترب فيها الطالب� ،أما االمتحانات التح�صيلية ف ت�ستهدف ب�شكل رئي�سي قيا�س �أداء
كل طالب يف كل �صف درا�سي ،بحيث �أن امل�ؤ�شرات الإح�صائية واملعلومات التي يتم التح�صل
عليها من االمتحانات التح�صيلية بالتكامل مع �أدوات التقومي الأخرى يبنى عليها القرار بنجاح
الطالب �أو ر�سوبه يف ال�صف الذي ميتحن فيه وت�ستخدم كتغذية راجعة لتقدمي الدعم لكل طالب
ب�شكل فردي.

أوال:

لمحة عامة عن
االختبارات الوطنية

الغرض من
تطبيق االختبارات الوطنية

تهدف االختبارات الوطنية اىل توفري معلومات وم�ؤ�شرات �إح�صائية وبيانات دقيقة عن
جودة عمليات التعليم والتعلم ل�صناع القرار والقائمني على العملية التعليمية التعلمية
لو�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات والإجراءات التطويرية املنا�سبة ،لرفع امل�ستويات
التح�صيلية للطلبة من خالل:
¾ ¾ا�ستقراء امل�ستوى التعليمي للطلبة من خالل معرفة ما حققه الطلبة من معارف
ومهارات �أ�سا�سية يف مواد اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم واللغة االجنليزية بناء
على املعايري الوطنية ،وبناء على القيا�س املعياري ( )Benchmarkingمع املعايري
الدولية.
¾ ¾تقدمي معلومات علمية �شاملة حول ال�صف الدرا�سي واملدر�سة واملناهج التعليمية
والتقومي وجودة التعليم يف املرحلة التعليمية ،ومعرفة العوامل الإيجابية وال�سلبية
التي قد ت�ؤثر على امل�ستوى التعليمي للطلبة.
¾ ¾تقدمي معلومات �شاملة حول حاجة املعلمني �إىل التدريب والت�أهيل.
¾ ¾م�ساعدة املعلمني واملخت�صني يف تقييم مدى جودة قيا�س م�ستوى التح�صيل والتقدم
عند طلبتهم من خالل مقارنة نتائج طلبتهم يف االمتحانات التح�صيلية باالختبارات
الوطنية.
¾ ¾مواكبة االجتاهات الدولية يف تقومي الطلبة وحت�صيلهم وتقدمهم من خالل مقارنة
نتائج االختبارات الوطنية بنتائج االختبارات الدولية.
¾ ¾توفري م�ؤ�شرات �أداء الطلبة على امل�ستوى الوطني يف املواد العلمية ومواد اللغات ك�أحد
معايري التناف�سية العاملي لالقت�صاد.
¾ ¾توفري بيانات للباحثني الأكادمييني املهتمني بجوانب التعليم والتعلم.

الغرض من
تطبيق االختبارات الوطنية
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الطلبة
المستهدفون والمواد الدراسية:

ت�ستهدف االختبارات الوطنية طلبة التعليم العام واخلا�ص ب�سلطنة عمان يف نهاية
احللقة الأوىل والثانية بالإ�ضافة �إىل ال�صف ال�سابع وت�شمل مواد ًا ومهارات حمددة ميكن
تو�ضيحها يف اجلدول الآتي:
المواد  /المهارات

الصف

(القراءة والكتابة واحل�ساب)

ال�صف الرابع

(اللغة العربية ،اللغة االجنليزية ،الريا�ضيات ،العلوم)

ال�صف ال�سابع

(اللغة العربية ،اللغة االجنليزية ،الريا�ضيات ،العلوم)

ال�صف العا�شر

الطلبة
المستهدفون والمواد الدراسية

ت�ستهدف االختبارات الوطنية طلبة التعليم العام واخلا�ص ب�سلطنة عمان يف نهاية
احللقة الأوىل والثانية بالإ�ضافة �إىل ال�صف ال�سابع وت�شمل مواد ًا ومهارات حمددة
ميكن تو�ضيحها يف اجلدول الآتي:
المواد  /المهارات

الصف

(القراءة والكتابة واحل�ساب)

ال�صف الرابع

(اللغة العربية ،اللغة االجنليزية ،الريا�ضيات ،العلوم)

ال�صف ال�سابع

(اللغة العربية ،اللغة االجنليزية ،الريا�ضيات ،العلوم)

ال�صف العا�شر
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الخطة الزمنية
لتطبيق االختبارات الوطنية

تطبق االختبارات الوطنية ب�شكل تدريجي كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
المواد

بدء التنفيذ

الصف

اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات
والعلوم

 2018/2017م

العا�شر

القراءة والكتابة واحل�ساب

 2019/2018م

الرابع

اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات
والعلوم

 2020/2019م

ال�سابع

القراءة والكتابة واحل�ساب (لل�صف الرابع)
واللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات 2021 /2020م
والعلوم (لل�صفني ال�سابع والعا�شر)

يف ال�صفوف
الثالثة (الرابع
وال�سابع والعا�شر)
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أدوات الدراسة المستخدمة
في تطبيق االختبارات الوطنية

كتيبات االختبار:

هي كتيبات حتتوي على جمموعة من املفردات االختبارية تقي�س املخرجات التعليمية واملهارات
واملعارف الأ�سا�سية ،ويرتاوح عدد الكتيبات ما بني (  ) 4-2كتيب لكل مادة.

االستبانة:

عبارة عن �أداة ت�ستخدم جلمع املعلومات والبيانات الأ�سا�سية عن �آراء الطلبة واملعلمني والإداريني
و�أولياء الأمور وخلفياتهم واجتاهاتهم وتطلعاتهم نحو العملية التعليمية التعلمية كما ت�ستخدم
جلمع بيانات معينة عن مدى توفر املوارد وامل�صادر التعليمية الأ�سا�سية ،و�سوف تكون هناك
�أربع ا�ستبانات وهي:
¾ ¾ا�ستبانة املعلم :تهدف �إىل معرفة �آراء املعلمني ووجهات نظرهم ب�ش�أن تطوير العملية
التعليمية من جوانب خمتلفة كمخرجات التعلم واملناهج والتقومي وطرق التدري�س ...الخ
¾ ¾ا�ستبانة �إدارة املدر�سة :تهدف �إىل جمع املعلومات والبيانات عن املوارد وامل�صادر التعليمية
ومدى ت�أثري البيئة املدر�سية يف التعلم.
¾ ¾ا�ستبانة الطالب :تهدف �إىل معرفة ر�أي الطالب والعوامل التي ت�ؤثر يف تعلمه.
¾ ¾ا�ستبانة ويل الأمر :ت�ستطلع ر�أي ويل الأمر يف الأمور املتعلقة باملعارف واملهارات العلمية
واحل�سابية والقرائية التي يكت�سبها الطالب يف املنزل ودور ويل الأمر يف تنمية مهارات ابنه
وتطوير خرباته.
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إعداد أدوات الدراسة المستخدمة
في تطبيق االختبارات الوطنية

يتم اعداد الورقة االختبارية من قبل جلنة من الفنيني املخت�صني يف جماالت التدري�س
(املعلمني) والتقومي واال�شراف واملناهج يف كل مادة درا�سية وفق املوا�صفات الفنية لكل
اختبار ،وت�شكل هذه اللجنة بقرا ٍر وزاري.

إعداد أدوات الدراسة المستخدمة
في تطبيق االختبارات الوطنية

يتم اعدادها من قبل اللجنة الرئي�سية التي ت�صدر بقرار وزاري وهي اللجنة امل�شرفة على
م�شروع االختبارات الوطنية وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني �إداريني وفنيني من املديريات
العامة بديوان عام الوزارة وممثلني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
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دور المدرسة والمعلم والطالب وولي األمر
في االختبارات الوطنية

دور المدرسة:

¾ ¾تهيئة املدر�سة لتنفيذ االختبارات الوطنية ب�شكل �سليم واال�شراف على جميع مراحل
التطبيق.
¾ ¾ت�شجيع الطلبة على امل�شاركة ب�شكل �إيجابي يف االختبارات الوطنية.
¾ ¾توعية �أولياء الأمور ب�أهمية االختبارات الوطنية وكيفية تنفيذها.
¾ ¾حتديد املراقبني (غري معلم مادة االختبار) لإدارة االختبارات وتدريبهم على دليل تطبيق
االختبارات.
¾ ¾ا�ستالم االختبارات واال�ستبيانات وحفظها يف مكان �آمن داخل املدر�سة.
¾ ¾ا�ستالم �أدلة تطبيق االختبارات الوطنية واالطالع على اجراءات ومتطلبات التطبيق.
¾ ¾الت�أكد من التطبيق ال�سليم لالختبارات الوطنية ح�سب الأ�س�س واملعايري املو�ضحة يف دليل
االختبارات.
¾ ¾تعبئة ا�ستبانة مدير املدر�سة واملعلمني �إلكرتوني ًا.
¾ ¾توزيع ا�ستبينات الطلبة و�أولياء الأمور ثم جتميعها وت�سليمها للمديرية التعليمية باملحافظة.
¾ ¾ت�شكيل فريق لت�صحيح االختبارات وفريق لإدخال البيانات.
¾ ¾متابعة ت�صحيح االختبارات وادخال البيانات يف الربنامج املعد لذلك ل�ضمان جودة
الت�صحيح.
¾ ¾درا�سة تقرير نتائج االختبارات الوطنية والعمل على تطوير عنا�صر العملية التعليمية داخل
املدر�سة بناء على م�ؤ�شرات نتائج الطلبة.
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دور المعلم:

¾ ¾التع ّرف ب�شكل جيد على الإجراءات اخلا�صة باالختبارات الوطنية.
¾ ¾تدريب الطلبة على مناذج من املفردات االختبارية وطريقة التعامل معها.
¾ ¾ت�شجيع الطلبة على املناف�سة لتحقيق التميز يف التح�صيل الدرا�سي.
¾ ¾تعبئة ا�ستبانة املعلم الكرتوني ًا ب�شكل دقيق.
¾ ¾ت�صحيح دفاتر الإجابة ح�سب منوذج الإجابة املعد لذلك.
¾ ¾متابعة نتائج الطلبة يف االختبارات الوطنية والعمل على تطوير املهارات واملعارف التي مل
يحققها الطلبة بالتعاون مع املدر�سة.
دور الطالب:

¾ ¾اال�ستعداد اجليد وامل�شاركة الفعالة يف االختبارات الوطنية.
¾ ¾الإجابة على �أ�سئلة االختبارات ب�شكل �صادق.
¾ ¾تعبئة ا�ستبانة الطالب ب�شكل دقيق.
¾ ¾التعرف على م�ؤ�شرات �أدائه لتطوير تعلمه.
دور ولي األمر:

¾ ¾غر�س روح املواطنة يف االبناء من خالل ت�شجيعهم على امل�شاركة الفعالة يف االختبارات
الوطنية.
¾ ¾حث الأبناء على املُثابرة واالجتهاد واال�ستعداد لتطبيق االختبارات الوطنية.
¾ ¾ تعبئة ا�ستبانة ويل الأمر ب�شكل دقيق.
¾ ¾التعرف على م�ستوى �أداء الأبناء من خالل االطالع على تقرير اجناز الطالب ومتابعة
املهارات التي مل يحققها.
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تطبيق
االختبارات الوطنية وتصحيحها

التطبيق:

يتم تطبيق االختبارات الوطنية يف ال�صفوف املرحلية املحددة يف �شهر �إبريل من كل عام درا�سي،
بحيث تطبق يف اليوم الدرا�سي العادي خالل احل�ص�ص الثالث الأوىل (ح�سب الزمن املحدد
لكل مادة) على �أن يطبق كل اختبار يف يوم منف�صل ح�سب اجلدول الزمني للتطبيق.
ويتم تطبيق اال�ستبانات الكرتونيا لكل من مدير املدر�سة واملعلم ،وويل االمر ،وورقي ًا للطالب.

إجراءات التصحيح:

يتم ت�صحيح االختبارات يف املدار�س باملحافظات ويتم تزويد املدار�س بربنامج �إلكرتوين
لإدخال البيانات ونتائج الت�صحيح وفق خطة زمنية حمددة على �أن تقوم املديريات التعليمية
ب�إعادة ت�سليم جميع دفاتر الإجابة بعد الت�صحيح للمديرية العامة للتقومي الرتبوي ويقوم
الفريق املركزي باملديرية العامة للتقومي الرتبوي ب�أخذ عينات من كل مدر�سة للت�أكد من دقة
وم�صداقية الت�صحيح ح�سب معايري �ضمان اجلودة وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة ،ويتم
تدريب املعلمني واملخت�صني على �آلية الت�صحيح.
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أنواع التقارير اإلحصائية حول
نتائج االختبارات الوطنية

يتم �إعداد جمموعة من التقارير الإح�صائية حول نتائج االختبارات الوطنية ،كما يتم ن�شر نتائج
االختبارات الوطنية �إلكرتونيا مبوقع الوزارة و�إتاحتها للمهتمني والباحثني وتتنوع هذه التقارير
كالآتي :
¾ ¾ تقرير ملخت�صي املواد يت�ضمن نتائج التحليل ال�سيكومرتي للمفردات االختبارية.
¾ ¾ تقرير ملتخذي القرار يت�ضمن بيانات وم�ؤ�شرات �إح�صائية عن مدى امتالك الطلبة
املهارات الأ�سا�سية لكل مرحلة �أو �صف معني.
¾ ¾ تقرير حول �أداء الطالب يف االختبارات الوطنية على امل�ستويات الآتية:
¾ م�ستوى الطالب
¾ م�ستوى ال�صف
¾ م�ستوى املدر�سة
¾ م�ستوى املحافظة
¾ امل�ستوى الوطني

ضبط الجودة في
االختبارات الوطنية

يتحقق �ضبط اجلودة يف االختبارات الوطنية يف عدة مراحل ت�شمل �إعداد موا�صفات الورقة
االختبارية واعتمادها ،وت�شكيل الفريق الفني ملراجعة االختبارات ،وت�شكيل فريق ل�ضمان جودة
التطبيق ،وفريق فني ل�ضمان جودة الت�صحيح ،و�إعداد �أدلة جلميع مراحل التطبيق.
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ثانيًا:

مواصفات االختبارات الوطنية
للمواد الدراسية للصف العاشر
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أو ً
ال :مواصفات اختبار اللغة العربية:
االختبار الوطني لل�صف العا�شر يركز على قيا�س مت ّكن الطالب يف مهارتي :القراءة والكتابة بناء
على املخرجات العامة (النتاجات التعليمية الأ�سا�سية)التي و�ضعت لكل مهارة منهما .ويتكون
االختبار من ن�ص قرائي �أدبي ،ون�ص قرائي معلوماتي يتنا�سب وم�ستوى الطالب يف هذه املرحلة ،كما
ي�شمل االختبار مو�ضوعني تعبرييني الختبار مهارة الكتابة �أحدهما للكتابة الوظيفية .والآخر للكتابة
الإبداعية .ويتم توزيع املفردات االختبارية يف كتيبني وفق اجلدول الآتي:

الكت ّيب
الأول

الكت ّيب
الثاين

المهارة

نوع
النص

الدرجة

القراءة

معلوماتي

12

الكتابة

تعبري
�إبداعي

8

القراءة

�أدبي

12

الكتابة

التعبري
الوظيفي

8

نوع
المفردات

 4درجات
للمفردات
املو�ضوعية
 8درجات
للمفردات
مقاليه
مفردة
مقاليه
 4درجات
للمفردات
املو�ضوعية

المستويات
الزمن
المعرفية
واألوزان النسبية

الفهم

%50

التحليل

%20

الرتكيب

%10

التقومي

%20

الرتكيب

%100

الفهم

%60

التحليل

%20

 8درجات
للمفردات
مقاليه

التقومي

%20

مفردة
مقاليه

الرتكيب

%100

60
دقيقة

60
دقيقة
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 مواصفات اختبار اللغة اإلنجليزية:ثانيًا
English Language national test measure students’ performance in two skills: reading
and writing. The test consists of two parts. Part one: reading - informative and one
evaluative texts. Part two: writing - descriptive, interactive and narrative. The level of
this test is aligned from band level A2+ to B1 on the Common European Framework
of Reference (CEFR).

15 Multiple Retrieve
choice
10 Constructed
Items

Reading 2
Writing 1
Booklet 2

Writing 2
Writing 3

Evaluative

10

Descriptive

5

Interactive

10

Narrative

10

3 Essay
Items

Duration

Total
Score
15

Ratio of
Cognitive
Levels

Types
Informative

Types of
Items

Skill

Booklet 1

Reading 1

30%
I hour (60
minutes)

Inference

50%

Interpret

20%

Application
100%

I hour (60 I hour (60
minutes) minutes)

ثالثًا :مواصفات اختبار الرياضيات

املجموع

كتيب االختبار

اجلزء الثاين
الهند�سة،
الإح�صاء
واالحتماالت

عدد املفردات

االوزان الن�سبية
حماور(جماالت)
املحتوى ()%

الدرجة
50

الدرجة

الأجزاء
اجلزء الأول
االعداد
واجلرب

25-20
مفردة لكل 30
مفردة
اجلرب 30
 2-1درجة
 20 20-10الهند�سة 20
مفردة لكل
مفردة
الإح�صاء
20
 2-1درجة
واالحتماالت
االعداد

30

االوزان الن�سبية
للم�ستويات املعرفية
()%

االختبار الوطني لل�صف العا�شر يركز على قيا�س مت ّكن الطالب من املهارات الأ�سا�سية ملادة الريا�ضيات
التي در�سها يف ال�صفوف من الثامن للعا�شر ،ومت بناء خمرجات عامة (نتاجات تعليمية �أ�سا�سية)
لقيا�س هذه املهارات اال�سا�سية .ويتكون االختبار من نوعني من الأ�سئلة هما :الأ�سئلة املو�ضوعية
(مفردات االختيار من متعدد) ،واال�سئلة املقالية (املزاوجة ،االكمال ،ال�صواب واخلط�أ مع التف�سري،
وذات الإجابات الق�صرية واملفتوحة .ويتم توزيع املفردات االختبارية وفق اجلدول الآتي:

34

15

املعرفة

15

التطبيق 40

10
10

50 %100

اال�ستدالل 26

%100

الزمن
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اإلطار العام
لالختبارات الوطنية

50
دقيقة
40
دقيقة
90

23

رابعًا :مواصفات اختبار العلوم:

الأجزاء

نوع اال�سئلة

عدد املفردات

الدرجة

االوزان
الن�سبية
للم�ستويات
املعرفية ()%
الدرجة

املجموع

كتيب االختبار

االوزان
الن�سبية
للم�ستويات
املعرفية ()%

 30مفردة
اجلزء
املو�ضوعية لكل مفردة 60
الأول
الكيمياء  30 30التطبيق
درجتني
الأحياء

 30 30املعرفة

الزمن

االختبار الوطني لل�صف العا�شر يركز على قيا�س مت ّكن الطالب من املهارات الأ�سا�سية ملادة العلوم
التي در�سها يف ال�صفوف من الثامن للعا�شر ،ومت بناء خمرجات عامة (نتاجات تعليمية �أ�سا�سية)
لقيا�س هذه املهارات اال�سا�سية .ويتكون االختبار من نوعني من الأ�سئلة هما :الأ�سئلة املو�ضوعية
(مفردات االختيار من متعدد) ،واال�سئلة املقالية (املزاوجة ،االكمال ،ال�صواب واخلط�أ مع التف�سري،
وذات الإجابات الق�صرية واملفتوحة .ويتم توزيع املفردات االختبارية وفق اجلدول الآتي:

40 35
 35دقيقة

الفيزياء 30 30
 21مفردة
اجلزء
50
اال�ستدالل 35
40
مفردة
لكل
املقالية
علوم
الثاين
دقيقة
10 10
درجة
2-1
الأر�ض
 51مفردة 100

100 %100

90 %100
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