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تعريف
االختبارات الوطنية
هي �أداة من األأدوات العلمية املقننة والفاعلة لقيا�س املعارف واملهارات التي ميتلكها الطلبة بعد
�إكمالهم مرحلة درا�سية معينة ،مبنية على النتاجات التعليمية (املخرجات التعليمية )األأ�سا�سية للمناهج
املطبقة يف مدار�س التعليم العام واملدار�س اخلا�صة ب�سلطنة ُعمان يف القراءة والكتابة واحل�ساب يف
نهاية احللقة األأولى (ال�صف الرابع) ،ويف مواد اللغة العربية ،واللغة اإلإجنليزية ،والريا�ضيات والعلوم
يف ال�صف ال�سابع  ،باإلإ�ضافة �إلى نهاية احللقة الثانية ( ال�صف العا�شر ) يف مواد اللغة العربية،
واللغة اإلإجنليزية ،والريا�ضيات ،و مواد العلوم (فيزياء ،كيمياء� ،أحياء) .وت�صاحب هذه االختبارات
جمموعة من اال�ستبانات لقيا�س العوامل امل�ؤثرة على �أداء الطلبة .و ُتوفر نتائج هذا التقييم املعلومات
والبيانات عن م�ستوى حت�صيل الطلبة وتقدمهم يف هذه املواد ،التي �ست�ستخدم كم�ؤ�شرات لتطوير
العملية التعليمية وجتويدها.
وتختلف االختبارات الوطنية عن االمتحانات التح�صيلية ،فاالختبارات الوطنية تقي�س مدى امتالك
الطلبة للكفايات واملهارات األأ�سا�سية الالزمة يف نهاية مرحلة تعليمية معينة ،وال ت�ستخدم نتائج هذه
االختبارات التخاذ القرار بنقل الطالب من �صف درا�سي �إلى �صف درا�سي �أعلى �أو بقائه يف �صفه
(جناح  /ر�سوب) ،و�إمنا تهدف �إلى ت�شخي�ص العملية التعليمية التعلمية ،وتقدمي 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 واإلإجراءات 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 فت�ستهدف ب�شكل رئي�سي قيا�س �أداء كل طالب يف كل �صف درا�سي ،بحيث تكون امل�ؤ�شرات
اإلإح�صائية واملعلومات التي توفرها االمتحانات التح�صيلية متكاملة مع �أدوات التقومي األأخرى ليبنى
عليها القرار بنجاح الطالب �أو ر�سوبه يف ال�صف الذي ميتحن فيه ،وت�ستخدم �أي�ض ًا كتغذية راجعة
لتقدمي الدعم لكل طالب ب�شكل فردي.
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أوال:
لمحة عامة عن االختبارات الوطنية
الغرض من تطبيق االختبارات الوطنية
تهدف االختبارات الوطنية �إلى 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 واإلإجراءات التطويرية
املنا�سبة ،لرفع امل�ستويات التح�صيلية للطلبة ا�ستناد ًا �إلى:






ا�ستقراء امل�ستوى التعليمي للطلبة من خالل معرفة ما
�أكت�سبة الطلبة من معارف ومهارات �أ�سا�سية يف مواد
اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم واللغة اإلإجنليزية
بناء على املعايري الوطنية ،وبناء على مقارنة القيا�س
املعياري ( )Benchmarkingمع املعايري الدولية.
تقدمي معلومات علمية �شاملة عن ال�صف الدرا�سي
واملدر�سة واملناهج التعليمية والتقومي يف املرحلة
التعليمية ،ومعرفة العوامل اإلإيجابية وال�سلبية التي قد
ت�ؤثر على امل�ستوى التعليمي للطلبة.
تقدمي معلومات �شاملة عن حاجة املعلمني �إلى التدريب
والت�أهيل.









م�ساعدة املعلمني واملخت�صني على تقييم م�ستوى
التح�صيل وتق ّدم التعلم عند طلبتهم مبقارنة نتائج
طلبتهم يف االمتحانات التح�صيلية باالختبارات
الوطنية.
مواكبة االجتاهات الدولية يف تقومي تعلم الطلبة
وحت�صيلهم وتقدم تعلمهم مبقارنة نتائج االختبارات
الوطنية بنتائج االختبارات الدولية.
توفري م�ؤ�شرات �إح�صائية عن �أداء الطلبة على

امل�ستوى الوطني يف املواد العلمية ومواد اللغات
ك�أحد معايري التناف�سية العاملية لالقت�صاد.
توفري بيانات للباحثني األأكادمييني املهتمني بجوانب
التعليم والتعلم.

الطلبة المستهدفون والمواد الدراسية
ت�ستهدف االختبارات الوطنية طلبة التعليم العام واخلا�ص يف �سلطنة عمان يف نهاية احللقة األأولى والثانية باإلإ�ضافة
�إلى ال�صف ال�سابع ،وت�شمل موادًا ومهارات حمددة كاآلآتي-:
ال�صف

املواد  /املهارات

ال�صف الرابع

القراءة والكتابة واحل�ساب

ال�صف ال�سابع

اللغة العربية ،اللغة اإلإجنليزية ،الريا�ضيات ،العلوم

ال�صف العا�شر

اللغة العربية ،اللغة اإلإجنليزية ،الريا�ضيات ،مواد العلوم (فيزياء ،كيمياء� ،أحياء).
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األدوات المستخدمة في تطبيق االختبارات الوطنية
أُ .كتيب االختبار:

هو كتيب يحتوي على جمموعة من املفردات االختبارية تقي�س املخرجات التعليمية واملهارات واملعارف األأ�سا�سية.
ب .االستبانة:

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

إعداد أدوات االختبارات الوطنية

أو ً
ال:

ثانيًا:

إعداد الورقة االختبارية

االستبانات

ُتعد الورقة االختبارية مركزي ًا من قبل جلنة من
املخت�صني من التقومي واإلإ�شراف واملناهج واملعلمني يف
كل مادة درا�سية ،وفق املوا�صفات الفنية لكل اختبار.

ُتعد من قبل جلنة ت�ضم �إداريني وفنيني و�أكادمييني.
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دور إدارة المدرسة والمعلم والطالب وولي األمر
في االختبارات الوطنية
 )1دور إدارة المدرسة:

	تهيئة املدر�سة لتنفيذ االختبارات الوطنية ب�شكل
�سليم ،واإلإ�شراف على جميع مراحل التطبيق.
	ت�شجيع الطلبة على امل�شاركة ب�شكل �إيجابي يف
االختبارات الوطنية.
	توعية �أولياء األأمور ب�أهمية االختبارات الوطنية
وكيفية تنفيذها.
	 ُت�سلم �أدلة تطبيق االختبارات الوطنية واالطالع
على �إجراءات ومتطلبات التطبيق.
	حتديد املراقبني (غري معلم مادة االختبار).
	تدريب املعليمني على �إدارة االختبارات الوطنية
باالعتماد على دليل تطبيقها.
	ا�ستالم االختبارات واال�ستبانات وحفظها يف
مكان �آمن داخل املدر�سة.

 )2دور المعلم:

	التع ّرف ب�شكل جيد على اإلإجراءات اخلا�صة
باالختبارات الوطنية.
	تدريب الطلبة على مناذج من املفردات
االختبارية وطريقة التعامل معها.
	ت�شجيع الطلبة على املناف�سة لتحقيق التميز يف
التح�صيل الدرا�سي.
	تعبئة ا�ستبانة املعلم �إلكرتوني ًا ب�شكل دقيق.
	ت�صحيح دفاتر اإلإجابة ح�سب منوذج اإلإجابة
املعد لذلك.
	متابعة نتائج الطلبة يف االختبارات الوطنية،
والعمل على تطوير املهارات واملعارف التي مل
يحققها الطلبة بالتعاون مع املدر�سة.
	التعرف على م�ستوى �أداء الطلبة بعد اإلإطالع
على تقرير �إجنازهم ومتابعة املهارات التي مل
يحققوها.

	الت�أكد من التطبيق ال�سليم لالختبارات الوطنية
ح�سب األأ�س�س واملعايري املو�ضحة يف دليل تطبيق
االختبارات.
	تعبئة ا�ستبانة مدير املدر�سة واملعلمني �إلكرتوني ًا.
	متابعة عملية تعبئة ا�ستبانات الطلبة و�أولياء
األأمور �إلكرتوني ًا.
	ت�شكيل فريق لت�صحيح االختبارات ،وفريق
إلإدخال البيانات.
	متابعة ت�صحيح االختبارات و�إدخال البيانات يف
الربنامج املعد لذلك ل�ضمان جودة الت�صحيح.
	درا�سة تقرير نتائج االختبارات الوطنية ،والعمل
على تطوير عنا�صر العملية التعليمية داخل
املدر�سة بناء على م�ؤ�شرات نتائج الطلبة.

 )3دور الطالب:

	اال�ستعداد اجليد وامل�شاركة الفعالة يف
االختبارات الوطنية.
	اإلإجابة عن �أ�سئلة االختبارات ب�شكل �صادق.
	تعبئة ا�ستبانة الطالب �إلكرتوني ًا ب�شكل دقيق.
	التعرف على م�ؤ�شرات �أدائه لتطوير تعلمه.
 )4دور ولي األمر:

	غر�س روح املواطنة يف األأبناء بت�شجيعهم على
امل�شاركة الفعالة يف االختبارات الوطنية.
	حث األأبناء على املُثابرة واالجتهاد واال�ستعداد
لتطبيق االختبارات الوطنية.
	تعبئة ا�ستبانة ويل األأمر �إلكرتوني ًا ب�شكل دقيق.
	التعرف على م�ستوى �أداء األأبناء بعد االطالع
على تقرير �إجنازهم ومتابعة املهارات التي مل
يحققوها.
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تطبيق االختبارات الوطنية وتصحيحها
التطبيق:

إجراءات التصحيح:

ُتطبق االختبارات الوطنية يف ال�صفوف املرحلية املحددة
يف �شهر مار�س من كل عام درا�سي ،بحيث تطبق يف اليوم
الدرا�سي العادي يف احل�ص�ص الثالث األأولى (ح�سب
الزمن املحدد لكل مادة) على �أن يطبق كل اختبار يف يوم
منف�صل ح�سب اجلدول الزمني للتطبيق.
و ُتطبق اال�ستبانات جميعها �إلكرتوني ًا لكل من مدير املدر�سة
واملعلم ،وويل األأمر ،والطالب.

ُت�صحح االختبارات يف املدار�س باملديريات التعليمية
باملحافظات ،ويتم تدريب املعلمني واملخت�صني على �آلية
الت�صحيح ،وتزود املدار�س بربنامج �إلكرتوين إلإدخال
البيانات ونتائج الت�صحيح وفق خطة زمنية حمددة على
�أن تقوم املديريات التعليمية ب�إعادة ت�سليم جميع دفاتر
اإلإجابة بعد الت�صحيح ملركز القيا�س والتقومي الرتبوي،
ليقوم الفريق املركزي مبركز القيا�س والتقومي الرتبوي
ب�أخذ عينات من كل مدر�سة للت�أكد من دقة الت�صحيح
وم�صداقيته ح�سب معايري �ضمان اجلودة وال�سيا�سات
واإلإجراءات املعتمدة.

أنواع التقارير اإلحصائية
حول نتائج االختبارات الوطنية

ضبط الجودة
في االختبارات الوطنية

ُتعد جمموعة من التقارير اإلإح�صائية حول نتائج االختبارات
الوطنية ،كما �ستُن�شر نتائج االختبارات الوطنية �إلكرتوني ًا
مبوقع الوزارة و�إتاحتها للمهتمني والباحثني .وتتنوع هذه
التقارير كاآلآتي :
	تقرير ملخت�صي املواد يت�ضمن نتائج التحليل
ال�سيكومرتي للمفردات االختبارية.
	تقرير ملتخذي القرار يت�ضمن بيانات وم�ؤ�شرات
�إح�صائية عن مدى امتالك الطلبة املهارات األأ�سا�سية
لكل مرحلة �أو �صف معني.
	تقرير حول �أداء الطلبة يف االختبارات الوطنية على
امل�ستويات اآلآتية:
	 م�ستوى الطالب
	م�ستوى ال�صف
	م�ستوى املدر�سة
	م�ستوى املحافظة
	امل�ستوى الوطني

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 الرابع
 .1مواصفات اختبار مهارات القراءة والكتابة:
يركز االختبار الوطني لل�صف الرابع على قيا�س مت ّكن الطلبة من مهارتي القراءة والكتابة يف اللغة العربية بناء على
املخرجات واملعايري العامة (النتاجات التعليمية األأ�سا�سية) التي و�ضعت لكل مهارة منهما .ويتكون االختبار من ن�ص
قرائي �أدبي (ق�ص�ص ،طرائف ونوادر ...الخ) ،ون�ص قرائي غري �أدبي (معلومات �إر�شادية وحوارية...الخ) ،ترتاوح عدد
كلمات كل ن�ص بني  400الى  500كلمة .كما ي�شمل االختبار مو�ضوعني تعبرييني الختبار مهارة الكتابة �أحدهما للكتابة
الوظيفية ،واآلآخر للكتابة اإلإبداعية .ووز َِعت املفردات االختبارية يف كتيب واحد يتكون من جز�أين ،وفق اجلدول اآلآتي:
الجزء

األأول

الثاين

المهارة

نوع النص

نوع
المفردة

القراءة
 16درجة

ن�ص معلوماتي

الكتابة
 4درجات

تعبري �إبداعي

القراءة
 16درجة

الكتابة 4
درجات
املجموع

المستويات المعرفية
وأوزانها النسبية

الدرجة

مو�ضوعي
(اختيار)
 16درجة
مو�ضوعي
(�إكمال)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مقايل
مقايل
مقايل

حتليل
الرتكيب
التقومي

%25
%12
%12

4
2
2

مقايل

الرتكيب

%100

4

الفهم

ن�ص �أدبي

تعبري وظيفي

الفهم

2

الفهم

2

الفهم

%50

الفهم

2
2

مو�ضوعي
(اختيار)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مقايل
مقايل

الفهم

%50

التحليل
التحليل

%50

4
4

مقايل

الرتكيب

%100

4

 40درجة

الزمن

60
دقيقة

4
4

60
دقيقة
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 .2مواصفات اختبار الحساب:
يركز االختبار الوطني لل�صف الرابع على قيا�س مت ّكن الطلبة من مهارة احل�ساب ،بنا ًء على املخرجات واملعايري العامة
(النتاجات التعليمية األأ�سا�سية) التي و�ضعت لهذه املهارة ،ووزعت املفردات االختبارية لل�صف الرابع وفق اجلدول اآلآتي:
األوزان النسبية
لمحاور المحتوى ()%

األأعداد

%50
( 10مفردة)

الهند�سة

%10
(مفردتان)

القيا�س

%20
( 4مفردات)

معاجلة البيانات

%20
( 4مفردات)

نوع األسئلة  /عدد
المفردات  /الدرجات

األوزان النسبية ألهداف التقويم
(المستويات المعرفة)

الزمن

معرفة %40
( 8مفردات  12 /درجة)
كتيب
االختبار

املجموع

%100

* ال ي�سمح با�ستخدام اآلآلة احلا�سبة.

�س�ؤال مو�ضوعي
(من  10مفردات 10 /
درجات لكل مفردة درجة)
و�س�ؤال مقايل
(من  10مفردات 20 /
درجة .ترتاوح املفردات من
 3 - 1درجات)

45
دقيقة
تطبيق %40
( 8مفردات  12 /درجة)

ا�ستدالل %20
( 4مفردات  6 /درجات)
 20مفردة 30 /درجة

 20 ( %100مفردة )
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ً
ثالثا:
المقاييس المعيارية لألداء
في االختبارات الوطنية للصف الرابع
المقاييس المعيارية ألداء الطلبة
في االختبارات الوطنية للصف الرابع
حتدد االختبارات الوطنية خم�سة مقايي�س معيارية ملعرفة م�ستوى �أداء الطلبة ،وهي مقيا�س األأداء املتقدم وميثله الطلبة
الذين حققوا م�ستوى �أداء بني ( )٨-٦٫١نقاط ،واملقيا�س العايل ميثله الطلبة الذين حققوا م�ستوى �أداء بني ()٦-٤٫١
نقاط ،كما ميثل الطلبة الذين حققوا م�ستوى �أداء متو�سط بني ( )٤-٢٫١نقاط ،وبني ( )٢-١٫١نقطة ميثله الطلبة ذوي
م�ستوى األأداء املنخف�ض ،وامل�ستوى األأخري ( )١-٠نقطة ميثله الطلبة ذوي م�ستوى األأداء املنخف�ض جدا.

املقايي�س املعيارية مل�ستوى �أداء الطلبة
الدرجة

المستوى

١-٠

منخف�ض جدً ا

٢-١٫١

منخف�ض

٤-٢٫١

متو�سط

٦-٤٫١

عايل

٨-٦٫١

متقدم

وفيما ي�أتي تو�صيف املقايي�س املعيارية ألأداء الطلبة يف االختبارات الوطنية لكل مهارة:
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 .1توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف الرابع لمهارات القراءة والكتابة
الدرجة

المستوى

التوصيف

5-0

منخف�ض جدا
1-0

	ال ميتلك املهارات األأ�سا�سية يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة عن املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ال ميتلك املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري مفهومة.

10-6

منخف�ض
٢-١٫١

	ميتلك ً
قلياًل من املهارات األأ�سا�سية يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 ي�ستطيع اإلإجابة عن املفردات يف امل�ستوى املعريف الب�سيط وهو م�ستوى التذكر فقط.
	 ميتلك ً
قلياًل من املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة.

20-11

متو�سط
٤-٢٫١

	ميتلك بع�ض املهارات األأ�سا�سية يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن بع�ض املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	ميتلك بع�ض املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية.
(متو�سط يف :معجمه اللغوي ،وت�سل�سل �أفكاره وترابطها ،ويف تطبيق القواعد اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة �إلى حد ما وغري �شاملة.

30-21

عال
ٍ
٦-٤٫١

	ميتلك �أغلب املهارات األأ�سا�سية يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن �أغلب املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	ميتلك �أغلب املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية
(معجمه اللغوي جيد� ،أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،جيد يف تطبيق القواعد اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة و�شاملة �إلى حد كبري.

40-31

متقدم
٨-٦٫١

	متم ّكن من مهارات الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن جميع املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	متم ّكن من املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية
(معجمه اللغوي ممتاز ،متنوع� ،أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،متمكن من تطبيق القواعد
اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة و�شاملة.
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 .2توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف الرابع لمهارة الحساب
الدرجة

المستوى

التوصيف

4-0

منخف�ض جدا
1-0

لم يظهر امتالكه ألقل حد من المعارف والمهارات المطلوبة.

8-٥

منخف�ض
٢-١٫١

15-9

متو�سط
٤-٢٫١

23-16

عال
ٍ
٦-٤٫١

30-24

متقدم
٨-٦٫١

ال يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	قراءة وكتابة األأعداد ومتثيلها على خط األأعداد ،و�إجراء العمليات احل�سابية األأربعة عليها،
ومعرفة األأعداد الفردية والزوجية وال�سالبة ،وتقريب األأعداد �إلى �أقرب  10و ،100و�إيجاد
م�ضاعفات األأعداد و�أن�صافها والعمليات احل�سابية على الك�سور ،ومفهوم ال�ضرب والق�سمة،
وحتويل وحدات القيا�س ،وح�ساب الفرتات الزمنية ،ويحل م�سائل م�ألوفة من واقع احلياة اليومية
تتعلق بالنقود �أو القيا�سات ،ويكمل وي�ستخرج ويف�سر بيانات معرو�ضة يف متثيل �أو ر�سم بياين.
يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	قراءة وكتابة األأعداد ومتثيلها على خط األأعداد ،و�إجراء العمليات احل�سابية األأربعة عليها،
ومعرفة األأعداد الفردية والزوجية وال�سالبة ،وتقريب األأعداد �إلى �أقرب  10و ،100و�إيجاد
م�ضاعفات األأعداد و�أن�صافها والعمليات احل�سابية على الك�سور ،ومفهوم ال�ضرب والق�سمة،
وحتويل وحدات القيا�س ،وح�ساب الفرتات الزمنية ،ويحل م�سائل م�ألوفة من واقع احلياة اليومية
تتعلق بالنقود �أو القيا�سات ،ويكمل وي�ستخرج ويف�سر بيانات معرو�ضة يف متثيل �أو ر�سم بياين.
يحقق معظم المعارف والمهارات المطلوبة في:

	قراءة وكتابة األأعداد ومتثيلها على خط األأعداد ،و�إجراء العمليات احل�سابية األأربعة عليها،
ومعرفة األأعداد الفردية والزوجية وال�سالبة ،وتقريب األأعداد �إلى �أقرب  10و ،100و�إيجاد
م�ضاعفات األأعداد و�أن�صافها والعمليات احل�سابية على الك�سور ،ومفهوم ال�ضرب والق�سمة،
وحتويل وحدات القيا�س ،وح�ساب الفرتات الزمنية ،ويحل م�سائل م�ألوفة من واقع احلياة اليومية
تتعلق بالنقود �أو القيا�سات ،ويكمل وي�ستخرج ويف�سر بيانات معرو�ضة يف متثيل �أو ر�سم بياين.
يحقق جميع المعارف والمهارات المطلوبة في:

	قراءة وكتابة األأعداد ومتثيلها على خط األأعداد ،و�إجراء العمليات احل�سابية األأربعة عليها،
ومعرفة األأعداد الفردية والزوجية وال�سالبة ،وتقريب األأعداد �إلى �أقرب  10و ،100و�إيجاد
م�ضاعفات األأعداد و�أن�صافها والعمليات احل�سابية على الك�سور ،ومفهوم ال�ضرب والق�سمة،
وحتويل وحدات القيا�س ،وح�ساب الفرتات الزمنية ،ويحل م�سائل م�ألوفة من واقع احلياة اليومية
تتعلق بالنقود �أو القيا�سات ،ويكمل وي�ستخرج ويف�سر بيانات معرو�ضة يف متثيل �أو ر�سم بياين.
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رابعا:
ً
مواصفات االختبارات الوطنية
للمواد الدراسية للصف السابع
 .1مواصفات اختبار اللغة العربية:
يركز االختبار الوطني لل�صف ال�سابع على قيا�س مت ّكن الطلبة يف مهارتي :القراءة والكتابة بناء على املخرجات واملعايري
العامة (النتاجات التعليمية األأ�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 واآلآخر للكتابة اإلإبداعية .ويتم توزيع املفردات االختبارية يف كتيب واحد يتكون من جز�أين ،وفق
اجلدول اآلآتي:
الجزء

األأول

الثاين

املجموع

المهارة

نوع النص

نوع
المفردة

القراءة
(12درجة)

ن�ص معلوماتي

المستويات المعرفية
وأوزانها النسبية

الدرجة

التحليل

%25

3

الرتكيب
التقومي

%16
%9

الكتابة
( 8درجات)

مو�ضوعي
(اختيار)
مو�ضوعي
(اختيار)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مقايل
مقايل

2
1

تعبري �إبداعي

مقايل

الرتكيب

%100

8

القراءة
(12درجة)

ن�ص �أدبي

مو�ضوعي
(اختيار)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مقايل
مقايل
مقايل

الفهم

الكتابة
( 8درجات)

تعبري وظيفي

مقايل

الفهم
الفهم

2
%50

الفهم

الفهم

2
2

50
دقيقة

2
%50

2

الفهم
التحليل
تقومي

%34
%16

2
4
2

الرتكيب

%100

8

 40درجة

الزمن

50
دقيقة
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: مواصفات اختبار اللغة اإلنجليزية.2
English language National Test grade 7 measures students’ performance in two skills: reading and
writing. The test consists of two sections and will be in one test paper. Section one: reading informative and narrative texts. Section two: writing – descriptive and interactive (informal). The National
Test is designed based on national standards and outcomes identified in the Omani Curriculum and
Student's Assessment Document (SAH) and benchmarked against the Level A2 of the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Section

Section 1
Reading

Total
Score

Cognitive
level (CL)

RDG 1

Informative
short texts
7 short texts 7 multiple-choice
(signs, noitems, each with
tices, labels)
3 options.
each with
8-10 words

7 marks,
one mark
each

3 Retrieve
4 Inferences

Indicate which
of the three options is correct

RDG 2

Informative
text
8 short
texts each
with 25-35
words

8 True & False
statements

8 marks,
one mark
each

4 Retrieve
3Inferences
1 Evaluate

Indicate whether
each statement
is True or False

Narrative
text
(Length:
250 – 300
words)

Task 1:5 Whitems
Task 2: 5 statements of events

Item

Text Type

RDG 3

WRT 1

Descriptive
text

1 picture showing a scene or
situation.

Interactive
text
(informal)

(Possibly: input
material of some
kind, e.g., a short
text requiring a
response or a situation with three
bullet points)

Section 2
Writing

WRT 2

Item Type

10 marks,
one mark
each

Total of 5
marks

Total of
10 marks

5 Retrieve
4 Inferences
1 Evaluate

Level 2
Basic Application of
Concepts &
Skills

Level 2
Basic Application of
Concepts &
Skills

Student Task Duration

50 minutes

Task 1: Write
short answers to
each question
Task 2: Put the
statements
in the correct
order
Describe what is
happening in the
picture. Write a
text of at least
50 words
50 minutes
a text of at least
60 words
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اإلطار العام لالختبارات الوطنية

 .3مواصفات اختبار الرياضيات:
يركز االختبار الوطني لل�صف ال�سابع على قيا�س مدى مت ّكن الطلبة من املهارات األأ�سا�سية ملادة الريا�ضيات التي در�سها
الطلبة يف ال�صفوف من اخلام�س الى ال�سابع ،بناء على املخرجات التعليمية لهذه املهارات ،ووزعت مفردات االختبار وفق
جدول اآلآتي:
األوزان النسبية
لمحاور المحتوى ()%

%40
( 10مفردات)
%10
( مفردتان)
%13
( 3مفردات)
%13
( 3مفردات)
%24
( 6مفردات)

األأعداد
كتيب
االختبار

اجلرب
الهند�سة
القيا�س
اإلإح�صاء
واالحتماالت

املجموع

نوع األسئلة  /عدد
المفردات  /الدرجات

�س�ؤال مو�ضوعي
(من  12مفردة  12 /درجة
لكل مفردة درجة)
و�س�ؤال مقايل
(من  12مفردة 18 /
درجة .ترتاوح املفردات من
 3 - 1درجات)

%100

األوزان النسبية ألهداف التقويم
(المستويات المعرفة)

الزمن

معرفة %40
( 10مفردات  12 /درجة)
تطبيق %40
( 10مفردات  12 /درجة)

45
دقيقة

ا�ستدالل %20
( 4مفردات  6 /درجات)
 24( %100مفردة)

 24مفردة  30 /درجة

 .4مواصفات اختبار العلوم:
يركز االختبار الوطني لل�صف ال�سابع على قيا�س مدى مت ّكن الطلبة من املهارات األأ�سا�سية ملادة العلوم التي در�سها يف
ال�صفوف من اخلام�س الى ال�سابع ،بناء على األأهداف التعليمية لهذه املهارات .ويتكون االختبار من نوعني من األأ�سئلة
هما :األأ�سئلة املو�ضوعية (مفردات االختيار من متعدد) واألأ�سئلة املقالية (املزاوجة ،اإلإكمال ،ال�صواب واخلط�أ مع
التف�سري وذات اإلإجابات الق�صرية) ووزعت املفردات االختبارية وفق اجلدول اآلآتي:
األوزان النسبية
لمحاور (مجاالت)
المحتوى %

كتيب
االختبار

املجموع

الدرجة

األأحياء

%30

9

الكيمياء

%30

9

الفيزياء

%30

9

علوم
األأر�ض

%10

3

%100

30

نوع
األسئلة

املو�ضوعية
+
املقالية

عدد المفردات

 12مفردة لكل
مفردة درجة
+
 14مفردة لكل
مفردة ()2-1
درجات
26

الدرجة

األوزان النسبية
للمستويات
المعرفية %

 12درجة لألأ�سلة
املو�ضوعية
التطبيق %40
+
 18درجة لألأ�سئلة
اال�ستدالل %20
املقالية

الزمن

املعرفة %40

30

%100

45
دقيقة
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اإلطار العام لالختبارات الوطنية

خامسا:
ً
المقاييس المعيارية لألداء
في االختبارات الوطنية للصف السابع
المقاييس المعيارية لألداء في االختبارات الوطنية بالصف السابع:
حتدد االختبارات الوطنية خم�سة مقايي�س معيارية ملعرفة م�ستوى �أداء الطلبة ،وهي مقيا�س األأداء املتقدم وميثله الطلبة
الذين حققوا م�ستوى �أداء ( )٨-٦٫١نقاط ،واملقيا�س العايل ميثله الطلبة الذين حققوا م�ستوى �أداء ( )٦-٤٫١نقاط،
كما ميثل الطلبة الذين حققوا م�ستوى �أداء متو�سط ( )4 - 2.1نقاط ،يف حني ( )2-1.1نقطة ميثله الطلبة ذوي م�ستوى
األأداء املنخف�ض ،وامل�ستوى األأخري ( )1-0نقطة ميثله الطلبة ذوي م�ستوى األأداء املنخف�ض جدا.

املقايي�س املعيارية مل�ستوى �أداء الطلبة
الدرجة

المستوى

١-٠

منخف�ض جدً ا

٢-١٫١

منخف�ض

٤-٢٫١

متو�سط

٦-٤٫١

عايل

٨-٦٫١

متقدم

وفيما ي�أتي تو�صيف املقايي�س املعيارية ألأداء الطلبة يف االختبارات الوطنية لكل مادة:
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اإلطار العام لالختبارات الوطنية

 .1توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف السابع لمادة اللغة العربية
الدرجة

المستوى

التوصيف

5-0

منخف�ض جدا
1-0

	ال ميتلك �أغلب املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة عن املفردات يف �أغلب امل�ستويات املعرفية.
	ال ميتلك املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة وغري مفهومة.

10-6

منخف�ض
٢-١٫١

	ميتلك القليل من املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة �إال عن بع�ض املفردات يف كل امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ميتلك القليل من املهارات األأ�سا�سية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة:
اإلإبداعية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة.

20-11

متو�سط
٤-٢٫١

	الطالب متو�سط يف قراءة الن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن بع�ض املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	لديه مهارة متو�سطة يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية( .متو�سط
يف :معجمه اللغوي ،وت�سل�سل �أفكاره وترابطها ،ويف تطبيق القواعد اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة �إلى حد ما وغري �شاملة.

30-21

عال
ٍ
٦-٤٫١

	الطالب لديه قدرة كبرية على قراءة الن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن �أغلب املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	لديه مهارة كبرية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية (معجمه اللغوي
جيد� ،أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،جيد يف تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة و�شاملة �إلى حد ما.

40-31

متقدم
٨-٦٫١

	الطالب متم ّكن من قراءة الن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية بطالقة.
	 يجيب عن جميع املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	متم ّكن من كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية (معجمه اللغوي متنوع،
�أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،متمكن من تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة و�شاملة.
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اإلطار العام لالختبارات الوطنية

 .2توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف السابع لمادة اللغة اإلنجليزية
الدرجة

المستوى

التوصيف

5-0

منخف�ض جدا
1-0

	ال ميتلك �أغلب املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية والق�ص�صية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة عن املفردات يف �أغلب امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ال ميتلك املهارات األأ�سا�سية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية الو�صفية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة وغري مفهومة.

10-6

منخف�ض
٢-١٫١

	ميتلك القليل من املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية والق�ص�صية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة �إال عن بع�ض املفردات يف كل امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ميتلك القليل من املهارات األأ�سا�سية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية الو�صفية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة.

20-11

متو�سط
٤-٢٫١

	الطالب متو�سط يف قراءة الن�صو�ص املعلوماتية والق�ص�صية.
	 يجيب عن بع�ض املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والرتكيب.
	لديه مهارة متو�سطة يف كتابة املو�ضوعات التعبريية الو�صفية ،والوظيفية( .متو�سط يف :معجمه
اللغوي ،وت�سل�سل �أفكاره وترابطها ،ويف تطبيق القواعد اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة �إلى حد ما وغري �شاملة.

30-21

عال
ٍ
٦-٤٫١

	الطالب لديه قدرة كبرية على قراءة الن�صو�ص املعلوماتية والق�ص�صية.
	 يجيب عن �أغلب املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والرتكيب.
	لديه مهارة كبرية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية الو�صفية ،والوظيفية (معجمه اللغوي جيد،
و�أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،وجيد يف تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة ومدرو�سة و�شاملة �إلى حد ما.

40-31

متقدم
٨-٦٫١

	الطالب متم ّكن من قراءة الن�صو�ص املعلوماتية والق�ص�صية بطالقة.
	 يجيب عن جميع املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والرتكيب.
	متم ّكن من كتابة املو�ضوعات التعبريية الو�صفية ،والوظيفية (معجمه اللغوي متنوع ،و�أفكاره
مت�سل�سلة ومرتابطة ،ومتمكن من تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة ومدرو�سة و�شاملة.
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 .3توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف السابع لمادة الرياضيات
الدرجة

المستوى

التوصيف

4-0

منخف�ض جدا
1-0

لم يظهر امتالكه ألقل حد من المعارف والمهارات المطلوبة.

8-5

منخف�ض
٢-١٫١

15-9

متو�سط
٤-٢٫١

23-16

عال
ٍ
٦-٤٫١

30-24

متقدم
٨-٦٫١

ال يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	جمع وطرح و�ضرب وق�سمة األأعداد ال�صحيحة واألأعداد الع�شرية والك�سور الع�شرية ،وا�ستخدام
التعبريات واملعادالت وال�صيغ الب�سيطة ،وت�سمية الزوايا وتقديرها ،والتمييز بني الزوايا املتبادلة
والزوايا املتناظرة ،وحتويل امل�ضلعات وت�صنيفها ،والتمييز بني وحدات القيا�س (الكتلة والطول
وال�سعة) ،وا�ستخدام وحدات قيا�س الوقت ،وا�ستخراج املعلومات من البيانات ،ومعاجلتها،
وح�ساب احتمالية األأحداث ونتائجها.
يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	جمع وطرح و�ضرب وق�سمة األأعداد ال�صحيحة واألأعداد الع�شرية والك�سور الع�شرية ،وا�ستخدام
التعبريات واملعادالت وال�صيغ الب�سيطة ،وت�سمية الزوايا وتقديرها ،والتمييز بني الزوايا املتبادلة
والزوايا املتناظرة ،وحتويل امل�ضلعات وت�صنيفها ،والتمييز بني وحدات القيا�س (الكتلة والطول
وال�سعة) ،وا�ستخدام وحدات قيا�س الوقت ،وا�ستخراج املعلومات من البيانات ،ومعاجلتها،
وح�ساب احتمالية األأحداث ونتائجها.
يحقق معظم المعارف والمهارات المطلوبة في:

	جمع وطرح و�ضرب وق�سمة األأعداد ال�صحيحة واألأعداد الع�شرية والك�سور الع�شرية ،وا�ستخدام
التعبريات واملعادالت وال�صيغ الب�سيطة ،وت�سمية الزوايا وتقديرها ،والتمييز بني الزوايا املتبادلة
والزوايا املتناظرة ،وحتويل امل�ضلعات وت�صنيفها ،والتمييز بني وحدات القيا�س (الكتلة والطول
وال�سعة) ،وا�ستخدام وحدات قيا�س الوقت ،وا�ستخراج املعلومات من البيانات ،ومعاجلتها،
وح�ساب احتمالية األأحداث ونتائجها.
يحقق جميع المعارف والمهارات المطلوبة في:

	جمع وطرح و�ضرب وق�سمة األأعداد ال�صحيحة واألأعداد الع�شرية والك�سور الع�شرية ،وا�ستخدام
التعبريات واملعادالت وال�صيغ الب�سيطة ،وت�سمية الزوايا وتقديرها ،والتمييز بني الزوايا املتبادلة
والزوايا املتناظرة ،وحتويل امل�ضلعات وت�صنيفها ،والتمييز بني وحدات القيا�س (الكتلة والطول
وال�سعة) ،وا�ستخدام وحدات قيا�س الوقت ،وا�ستخراج املعلومات من البيانات ،ومعاجلتها،
وح�ساب احتمالية األأحداث ونتائجها.

اإلطار العام لالختبارات الوطنية
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 .4توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف السابع لمادة العلوم
الدرجة

المستوى

التوصيف

4-0

منخف�ض
جدا
1-0

لم يظهر امتالكه ألقل حد من المعارف والمهارات المطلوبة.

8-5

منخف�ض
٢-١٫١

15-9

متو�سط
٤-٢٫١

ال يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	 فهم الكائنات احلية يف بيئاتها املختلفة واخلاليا والكائنات احلية ،وج�سم االن�سان وكذلك �أجزاء
النبات ودورة حياة النبات الزهرية ،ال�سال�سل الغذائية واألأمطار احلم�ضية والية التباين والت�صنيف
واال�سئلة املفتاحية.
	التعرف على حاالت املادة املختلفة واملقارنة بينها اعتمادًا على خ�صائ�صها ،والتفريق بني التغريات
القابلة للعك�س والتغريات غري القابلة للعك�س ،واملواد القابلة للذوبان واملواد غري القابلة للذوبان وتف�سري
تغريات املادة واالنت�شار و�ضغط الغاز بناء على نظرية اجلزيئات.
	التعرف على م�صادر الطاقة املختلف و�أنواع القوى ،والتمييز بني مفهوم الطاقة وحفظها ،ومفهوم
الكتلة والوزن ،واملقارنة بني املواد املو�صلة والعازلة ،ور�سم دائرة كهربائية ،و�شرح كيفية تكون الظالل
وذكر �أمثلة على األأ�سطح التي تعك�س ال�ضوء.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع األأر�ض والف�ضاء.
يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	فهم الكائنات احلية يف بيئاتها املختلفة واخلاليا والكائنات احلية ،وج�سم االن�سان وكذلك �أجزاء
النبات ودورة حياة النبات الزهرية ،ال�سال�سل الغذائية واألأمطار احلم�ضية والية التباين والت�صنيف
واال�سئلة املفتاحية.
	التعرف على حاالت املادة املختلفة واملقارنة بينها اعتمادًا على خ�صائ�صها ،والتفريق بني التغريات
القابلة للعك�س والتغريات غري القابلة للعك�س ،واملواد القابلة للذوبان واملواد غري القابلة للذوبان وتف�سري
تغريات املادة واالنت�شار و�ضغط الغاز بناء على نظرية اجلزيئات.
	التعرف على م�صادر الطاقة املختلف و�أنواع القوى ،والتمييز بني مفهوم الطاقة وحفظها ،ومفهوم
الكتلة والوزن ،واملقارنة بني املواد املو�صلة والعازلة ،ور�سم دائرة كهربائية ،و�شرح كيفية تكون الظالل
وذكر �أمثلة على األأ�سطح التي تعك�س ال�ضوء.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع األأر�ض والف�ضاء.
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الدرجة

المستوى

23-16

عال
ٍ
٦-٤٫١

30-24

متقدم
٨-٦٫١
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التوصيف
يحقق معظم المعارف والمهارات المطلوبة في:

	فهم الكائنات احلية يف بيئاتها املختلفة واخلاليا والكائنات احلية ،وج�سم االن�سان وكذلك �أجزاء
النبات ودورة حياة النبات الزهرية ،ال�سال�سل الغذائية واألأمطار احلم�ضية والية التباين والت�صنيف
واال�سئلة املفتاحية.
	التعرف على حاالت املادة املختلفة واملقارنة بينها اعتمادًا على خ�صائ�صها ،والتفريق بني التغريات
القابلة للعك�س والتغريات غري القابلة للعك�س ،واملواد القابلة للذوبان واملواد غري القابلة للذوبان وتف�سري
تغريات املادة واالنت�شار و�ضغط الغاز بناء على نظرية اجلزيئات.
	التعرف على م�صادر الطاقة املختلف و�أنواع القوى ،والتمييز بني مفهوم الطاقة وحفظها ،ومفهوم
الكتلة والوزن ،واملقارنة بني املواد املو�صلة والعازلة ،ور�سم دائرة كهربائية ،و�شرح كيفية تكون الظالل
وذكر �أمثلة على األأ�سطح التي تعك�س ال�ضوء.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع األأر�ض والف�ضاء.
يحقق جميع المعارف والمهارات المطلوبة في:

	 فهم الكائنات احلية يف بيئاتها املختلفة واخلاليا والكائنات احلية ،وج�سم االن�سان وكذلك �أجزاء
النبات ودورة حياة النبات الزهرية ،ال�سال�سل الغذائية واألأمطار احلم�ضية والية التباين والت�صنيف
واال�سئلة املفتاحية.
	التعرف على حاالت املادة املختلفة واملقارنة بينها اعتمادًا على خ�صائ�صها ،والتفريق بني التغريات
القابلة للعك�س والتغريات غري القابلة للعك�س ،واملواد القابلة للذوبان واملواد غري القابلة للذوبان وتف�سري
تغريات املادة واالنت�شار و�ضغط الغاز بناء على نظرية اجلزيئات.
	التعرف على م�صادر الطاقة املختلف و�أنواع القوى ،والتمييز بني مفهوم الطاقة وحفظها ،ومفهوم
الكتلة والوزن ،واملقارنة بني املواد املو�صلة والعازلة ،ور�سم دائرة كهربائية ،و�شرح كيفية تكون الظالل
وذكر �أمثلة على األأ�سطح التي تعك�س ال�ضوء.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع األأر�ض والف�ضاء.
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سادسا:
ً
مواصفات االختبارات الوطنية
للمواد الدراسية للصف العاشر
 .1مواصفات اختبار اللغة العربية للصف العاشر:
يركز االختبار الوطني لل�صف العا�شر على قيا�س مت ّكن الطلبة يف مهارتي :القراءة والكتابة بناء على املخرجات واملعايري
العامة (النتاجات التعليمية األأ�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 .واآلآخر للكتابة اإلإبداعية .ووزعت املفردات االختبارية يف كتيب واحد يتكون من جز�أين ،وفق
اجلدول اآلآتي:
الجزء

األأول

الثاين

المهارة

نوع النص

نوع
المفردة

القراءة
 16درجة

ن�ص معلوماتي

مو�ضوعي
(اختيار)
 16درجة
مو�ضوعي
(�إكمال)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مقايل
مقايل
مقايل

الفهم

2

الفهم

2

الفهم

%50

الفهم

2
2

حتليل
الرتكيب
التقومي

الكتابة
 4درجات

%25
%12
%12

تعبري �إبداعي

مقايل

الرتكيب

%100

الفهم

القراءة
 16درجة

ن�ص �أدبي

تعبري وظيفي

الكتابة 4
درجات
املجموع

المستويات المعرفية
وأوزانها النسبية

الدرجة

4
2
2

60
دقيقة

4

مو�ضوعي
(اختيار)
مو�ضوعي
(�إكمال)
مقايل
مقايل

الفهم

%50

التحليل
التحليل

%50

4
4

مقايل

الرتكيب

%100

4

 40درجة

الزمن

4
4

60
دقيقة
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: مواصفات اختبار اللغة اإلنجليزية.2
English language National Test grade 10 measures students’ performance in two skills: reading
and writing. The test consists of two sections and will be in one test paper. Section one: reading
informative and Evaluative texts. Section two: writing – interactive and narrative texts. The National Test is designed based on national standards and outcomes identified in the Omani Curriculum
and Student's Assessment Document (SAH) and benchmarked against the Level B1 of the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Section

Section 1
Reading

Total
Score

Cognitive
level

Student Task Duration

RDG 1

Informative
short texts
7 short texts 7 multiple-choice
(signs, noitems, each with
tices, labels)
4 options.
each with
10-15 words.

7marks,
one mark
each

3 Retrieve
4 Inferences

Indicate which of
the four options
is correct.

RDG 2

Informative
short texts
6 short pair
matching
texts with
same topic.

6 pair matching
texts. The first
texts, each with
25-35 words. For
the second texts,
each with 40 -50
words.

6 marks,
one mark
each

6 inferences

Match the pair
texts

Evaluative
Text
(Length:
400-450
words.)

Task 1: 6 Whitems
Task 2: 6 gap-fill
items (table,
diagram, chart,
etc.)

12 marks,
one mark
each

3 Retrieve
4 inferences
3 evaluate

Task 1: Write a
SHORT answer
to each question.
Task2: complete
each gap (no
more than 2
words)

Interactive
Text Informal

(Possibly: input
material of some
kind, e.g., a short
text requiring a
response or a situation with three
bullet points )

10 marks

(application
& Strategic
Thinking &
Complex Reasoning)

Write a text of at
least 100 words

Narrative
Text

A set of instructions for
the writing of a
narrative text.
With Other input
material as necessary)

Item

Text Type

RDG 3

WRT 1
Section 2
Writing

WRT 2

Item Type

60 minutes

60 minutes

15 marks

(application
& Strategic
Thinking &
Complex Reasoning)

Write a narrative
text of at least
120 words
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 .3مواصفات اختبار الرياضيات:
يركز االختبار الوطني لل�صف العا�شر على قيا�س مدى مت ّكن الطلبة من املهارات األأ�سا�سية ملادة الريا�ضيات التي در�سها
يف ال�صفوف من الثامن الى العا�شر ،بناء على األأهداف التعليمية لقيا�س هذه املهارات ،و ُتوزع مفردات االختبار وفق
جدول اآلآتي:
األوزان النسبية
لمحاور المحتوى ()%

%16
( 5مفردات)
%16
( 5مفردات)
%16
( 5مفردات)
%16
( 5مفردات)
%36
( 10مفردات)

األأعداد
كتيب
االختبار

اجلرب
الهند�سة
القيا�س
اإلإح�صاء
واالحتماالت
%100

املجموع

نوع األسئلة  /عدد
المفردات  /الدرجات

�س�ؤال مو�ضوعي
(من  15مفردة  15 /درجة
لكل مفردة درجة)
و�س�ؤال مقايل
(من  15مفردة  35 /درجة
ترتاوح املفردات من 4 - 1
درجات)

األوزان النسبية ألهداف التقويم
(المستويات المعرفة)

الزمن

معرفة %40
( 12مفردة  20 /درجة)
تطبيق %40
( 12مفردة  20 /درجة)

90
دقيقة

ا�ستدالل %20
( 6مفردات  10 /درجات)
 30( %100مفردة)

 30مفردة 50 /درجة

 .4مواصفات اختبار مواد العلوم (األحياء والكيمياء والفيزياء):
يركز االختبار الوطني لل�صف العا�شر على قيا�س مدى مت ّكن الطلبة من املهارات األأ�سا�سية ملواد العلوم (األأحياء والكيمياء
والفيزياء) التي در�سها يف ال�صفوف من الثامن للعا�شر ،بناء على األأهداف التعليمية (معايري النجاح) لهذه املهارات.
ويتكون االختبار من نوعني من األأ�سئلة :األأ�سئلة املو�ضوعية (مفردات االختيار من متعدد) ،واألأ�سئلة املقالية (مفردات
املزاوجة واالكمال وال�صواب واخلط�أ وذات اإلإجابة الق�صرية و املفتوحة)  ،و ُتوزع مفردات االختبار وفق جدول املوا�صفات
اآلآتي:
الدرجة

األوزان النسبية
مواد العلوم
المحتوى ()%

الدرجة

اجلزء1

األأحياء

%33.3

20

اجلزء 2

الكيمياء %33.3

20

اجلزء3

الفيزياء %33.3

20

املجموع

%100

60

* ال ي�سمح با�ستخدام اآلآلة احلا�سبة.

نوع
األسئلة

عدد المفردات

الدرجة

األوزان النسبية
المستويات
المعرفية %

الزمن

 30مفردة اختيار
من متعدد لكل  30درجة لألأ�سئلة املعرفة %40
املو�ضوعية
مفردة درجة
املو�ضوعية
التطبيق %40
+
+
+
 15مفردة
املقالية
 30درجة لألأ�سئلة اال�ستدالل  90 %20دقيقة
املقالية
مقالية لكل مفردة
( )3-1درجة.
45

60

%100
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سابعا:
ً
المقاييس المعيارية لألداء
في االختبارات الوطنية للصف العاشر
المقاييس المعيارية ألداء الطلبة
في االختبارات الوطنية للصف العاشر
حتدد االختبارات الوطنية خم�سة مقايي�س معيارية ملعرفة م�ستوى �أداء الطلبة ،وهي مقيا�س األأداء املتقدم وميثله الطلبة
الذين حققوا م�ستوى �أداء بني ( )٨-٦٫١نقاط ،واملقيا�س العايل ميثله الطلبة الذين حققوا م�ستوى �أداء بني ()٦-٤٫١
نقاط ،كما ميثل الطلبة الذين حققوا م�ستوى �أداء متو�سط بني ( )٤-٢٫١نقاط ،وبني ( )٢-١٫١نقطة ميثله الطلبة ذوي
م�ستوى األأداء املنخف�ض ،وامل�ستوى األأخري ( )١-٠نقطة ميثله الطلبة ذوي م�ستوى األأداء املنخف�ض جدا.

املقايي�س املعيارية مل�ستوى �أداء الطلبة
الدرجة

المستوى

١-٠

منخف�ض جدً ا

٢-١٫١

منخف�ض

٤-٢٫١

متو�سط

٦-٤٫١

عايل

٨-٦٫١

متقدم

وفيما ي�أتي تو�صيف املقايي�س املعيارية ألأداء الطلبة يف االختبارات الوطنية لكل مهارة:
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 .1توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف العاشر لمادة اللغة العربية
الدرجة

المستوى

التوصيف

5-0

منخف�ض جدا
1-0

	ال ميتلك �أغلب املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة عن املفردات يف �أغلب امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ال ميتلك املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة وغري مفهومة.

10-6

منخف�ض
٢-١٫١

	ميتلك القليل من املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة �إال عن بع�ض املفردات يف كل امل�ستويات املعرفية.
	ميتلك القليل من املهارات األأ�سا�سية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية
والوظيفية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة.

20-11

متو�سط
٤-٢٫١

	الطالب متو�سط يف قراءة الن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن بع�ض املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	لديه مهارة متو�سطة يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية( .متو�سط
يف :معجمه اللغوي ،وت�سل�سل �أفكاره وترابطها ،ويف تطبيق القواعد اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة �إلى حد ما وغري �شاملة.

30-21

عال
ٍ
٦-٤٫١

	الطالب لديه قدرة كبرية على قراءة الن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	 يجيب عن �أغلب املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	لديه مهارة كبرية لكتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية (معجمه اللغوي
جيد ،و�أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،وجيد يف تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة و�شاملة �إلى حد ما.

40-31

متقدم
٨-٦٫١

	الطالب متم ّكن من قراءة الن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية بطالقة.
	 يجيب عن جميع املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	متم ّكن من كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :اإلإبداعية ،والوظيفية (معجمه اللغوي متنوع،
و�أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،ومتمكن من تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة و�شاملة.
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 .2توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف العاشر لمادة اللغة االنجليزية
الدرجة

المستوى

التوصيف

٦-0

منخف�ض جدا
1-0

	ال ميتلك �أغلب املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية والتقوميية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة عن املفردات يف �أغلب امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ال ميتلك املهارات األأ�سا�سية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :الو�صفية والوظيفية
والق�ص�صية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة وغري مفهومة.

١٢-٧

منخف�ض
٢-١٫١

	ميتلك القليل من املهارات يف الفهم القرائي للن�صو�ص املعلوماتية واألأدبية.
	ال ي�ستطيع اإلإجابة �إال عن بع�ض املفردات يف كل امل�ستويات املعرفية املختلفة.
	ميتلك القليل من املهارات األأ�سا�سية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :الو�صفية
والوظيفية والق�ص�صية.
	�إجابات الطالب غري دقيقة وغري �شاملة.

٢٥-١٣

متو�سط
٤-٢٫١

	الطالب متو�سط يف قراءة الن�صو�ص املعلوماتية والتقوميية.
	 يجيب عن بع�ض املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	لديه مهارة متو�سطة يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :الو�صفية ،والوظيفية والق�ص�صية.
(متو�سط يف :معجمه اللغوي ،وت�سل�سل �أفكاره وترابطها ،ويف تطبيق القواعد اللغوية).
	�إجابات الطالب دقيقة �إلى حد ما وغري �شاملة.

٣٧-٢٦

عال
ٍ
٦-٤٫١

	الطالب لديه قدرة كبرية على قراءة الن�صو�ص املعلوماتية والتقوميية.
	 يجيب عن �أغلب املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	لديه مهارة كبرية يف كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :الو�صفية ،والوظيفية والق�ص�صية
(معجمه اللغوي جيد ،و�أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،وجيد يف تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة ومدرو�سة و�شاملة �إلى حد ما.

٥٠-٣٨

متقدم
٨-٦٫١

	الطالب متم ّكن من قراءة الن�صو�ص املعلوماتية والتقوميية بطالقة.
	 يجيب عن جميع املفردات يف امل�ستويات املعرفية املختلفة :الفهم ،والتحليل ،والتقومي،
والرتكيب.
	متم ّكن من كتابة املو�ضوعات التعبريية املختلفة :الو�صفية ،والوظيفية والق�ص�صية (معجمه
اللغوي متنوع ،و�أفكاره مت�سل�سلة ومرتابطة ،ومتمكن من تطبيق القواعد اللغوية)
	�إجابات الطالب دقيقة ومدرو�سة و�شاملة.
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 .3توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف العاشر لمادة الرياضيات
الدرجة

المستوى

التوصيف

4-0

منخف�ض جدا
1-0

لم يظهر امتالكه ألقل حد من المعارف والمهارات المطلوبة.

١٢-٥

منخف�ض
٢-١٫١

٢٥-١٣

متو�سط
٤-٢٫١

ال يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	حل م�سائل متنوعة يف األأعداد وتطبيقاتها واألأ�س�س ،واملجموعات وحل املعادالت اجلذرية ،وحل
نظام من املعادالت با�ستخدام امل�صفوفات ،وجمعها ويطرحها.
	تطبيق قواعد األأ�س�س ،وحل م�سائل يف كثريات احلدود ،واملقادير اجلربية ،وحل معادالت من
الدرجة األأولى والثانية ،وحل �أنظمة املعادالت من متغريين ور�سم الدوال اخلطية ،وايجاد قيمة
متغري بداللة متغري �آخر ،وا�ستخراج املعلومات من الر�سوم البيانية ،والتحقق �أن الزوج املرتب
يعترب حال للمعادلة.
	ت�صنيف األأ�شكال ،وحتديد حاالت التطابق للمثلثات و�إن�شاء امل�ضلعات ،وحل م�سائل يف القطع
امل�ستقيمة املتو�سطة ،واملن�صفة للزوايا واألأعمدة املقامة من منت�صفها ،وا�ستخدام نظرية
فيثاغور�س حل�ساب �أطوال األأ�ضالع ،ومعرفة الن�سب األأولية للزوايا وحل م�سائل عليها ،وايجاد
م�ساحة وحجم املج�سمات مبعلومية �أبعادها.
	حل م�سائل على مقايي�س النزعة املركزية ،ومقايي�س الت�شتت ،وحل م�سائل يف االحتماالت ،ور�سم
ال�صندوق وامل�ؤ�شر ،و�إن�شاء خط االنت�شار.
يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	حل م�سائل متنوعة يف األأعداد وتطبيقاتها واألأ�س�س ،واملجموعات وحل املعادالت اجلذرية ،وحل
نظام من املعادالت با�ستخدام امل�صفوفات ،وجمعها ويطرحها.
	تطبيق قواعد األأ�س�س ،وحل م�سائل يف كثريات احلدود ،واملقادير اجلربية ،وحل معادالت من
الدرجة األأولى والثانية ،وحل �أنظمة املعادالت من متغريين ور�سم الدوال اخلطية ،وايجاد قيمة
متغري بداللة متغري �آخر ،وا�ستخراج املعلومات من الر�سوم البيانية ،والتحقق �أن الزوج املرتب
يعترب حال للمعادلة.
	ت�صنيف األأ�شكال ،وحتديد حاالت التطابق للمثلثات و�إن�شاء امل�ضلعات ،وحل م�سائل يف القطع
امل�ستقيمة املتو�سطة ،واملن�صفة للزوايا واألأعمدة املقامة من منت�صفها ،وا�ستخدام نظرية
فيثاغور�س حل�ساب �أطوال األأ�ضالع ،ومعرفة الن�سب األأولية للزوايا وحل م�سائل عليها ،وايجاد
م�ساحة وحجم املج�سمات مبعلومية �أبعادها.
	حل م�سائل على مقايي�س النزعة املركزية ،ومقايي�س الت�شتت ،وحل م�سائل يف االحتماالت ،ور�سم
ال�صندوق وامل�ؤ�شر ،و�إن�شاء خط االنت�شار.

29

اإلطار العام لالختبارات الوطنية

الدرجة

المستوى

٣٧-٢٦

عال
ٍ
٦-٤٫١

٥٠-٣٨

متقدم
٨-٦٫١

التوصيف
يحقق معظم المعارف والمهارات المطلوبة في:

	حل م�سائل متنوعة يف األأعداد وتطبيقاتها واألأ�س�س ،واملجموعات وحل املعادالت اجلذرية ،وحل
نظام من املعادالت با�ستخدام امل�صفوفات ،وجمعها ويطرحها.
	تطبيق قواعد األأ�س�س ،وحل م�سائل يف كثريات احلدود ،واملقادير اجلربية ،وحل معادالت من
الدرجة األأولى والثانية ،وحل �أنظمة املعادالت من متغريين ور�سم الدوال اخلطية ،وايجاد قيمة
متغري بداللة متغري �آخر ،وا�ستخراج املعلومات من الر�سوم البيانية ،والتحقق �أن الزوج املرتب
يعترب حال للمعادلة.
	ت�صنيف األأ�شكال ،وحتديد حاالت التطابق للمثلثات و�إن�شاء امل�ضلعات ،وحل م�سائل يف القطع
امل�ستقيمة املتو�سطة ،واملن�صفة للزوايا واألأعمدة املقامة من منت�صفها ،وا�ستخدام نظرية
فيثاغور�س حل�ساب �أطوال األأ�ضالع ،ومعرفة الن�سب األأولية للزوايا وحل م�سائل عليها ،وايجاد
م�ساحة وحجم املج�سمات مبعلومية �أبعادها.
	حل م�سائل على مقايي�س النزعة املركزية ،ومقايي�س الت�شتت ،وحل م�سائل يف االحتماالت ،ور�سم
ال�صندوق وامل�ؤ�شر ،و�إن�شاء خط االنت�شار.
يحقق جميع المعارف والمهارات المطلوبة في:

	حل م�سائل متنوعة يف األأعداد وتطبيقاتها واألأ�س�س ،واملجموعات وحل املعادالت اجلذرية ،وحل
نظام من املعادالت با�ستخدام امل�صفوفات ،وجمعها ويطرحها.
	تطبيق قواعد األأ�س�س ،وحل م�سائل يف كثريات احلدود ،واملقادير اجلربية ،وحل معادالت من
الدرجة األأولى والثانية ،وحل �أنظمة املعادالت من متغريين ور�سم الدوال اخلطية ،وايجاد قيمة
متغري بداللة متغري �آخر ،وا�ستخراج املعلومات من الر�سوم البيانية ،والتحقق �أن الزوج املرتب
يعترب حال للمعادلة.
	ت�صنيف األأ�شكال ،وحتديد حاالت التطابق للمثلثات و�إن�شاء امل�ضلعات ،وحل م�سائل يف القطع
امل�ستقيمة املتو�سطة ،واملن�صفة للزوايا واألأعمدة املقامة من منت�صفها ،وا�ستخدام نظرية
فيثاغور�س حل�ساب �أطوال األأ�ضالع ،ومعرفة الن�سب األأولية للزوايا وحل م�سائل عليها ،وايجاد
م�ساحة وحجم املج�سمات مبعلومية �أبعادها.
	حل م�سائل على مقايي�س النزعة املركزية ،ومقايي�س الت�شتت ،وحل م�سائل يف االحتماالت ،ور�سم
ال�صندوق وامل�ؤ�شر ،و�إن�شاء خط االنت�شار.
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 .4توصيف المقاييس المعيارية ألداء الطلبة في االختبار الوطني
للصف العاشر لمادة العلوم (الفيزياء-الكيمياء-االحياء)
الدرجة

المستوى

التوصيف

٨-0

منخف�ض
جدا
1-0

لم يظهر امتالكه ألقل حد من المعارف والمهارات المطلوبة.

١٥-٩

منخف�ض
٢-١٫١

٣٠-١٦

متو�سط
٤-٢٫١

ال يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	فهم الكائنات احلية والعمليات احليوية بها ،واخلاليا ووظائفها ،والتكاثر والتنف�س والتمثيل ال�ضوئي
والنقل ،وامل�سائل اخلا�صة بالوراثة ،و�صحة اإلإن�سان وت�أثري الغذاء والية اله�ضم وانتقال املواد يف اخلاليا
	كتابة املعادالت املختلفة اخلا�صة بالتفاعالت الكيميائية ،والتفريق واملقارنة بني �أنواع التفاعالت
الكيميائية ،والتعرف على العنا�صر واملركبات وتركيبها وطبيعة املادة والفلزات والروابط الكيميائية،
وكيفية بناء اجلدول الدوري للعنا�صر .والتعرف على الكمية ومدخل للكيمياء الع�ضوية ومو�ضوعات
�سرعة التفاعل وخ�صائ�ص وتفاعالت األأحما�ض والقواعد
	معرفة تكوين االمالح والتحليل الكيميائي وت�أثري الغالف اجلوي لألأر�ض وخماطر الكهرباء
	فهم املو�ضوعات املتعلقة بال�صوت وال�ضوء واملغناطي�سية ومنوذج احلركة اجلزيئة
	التفريق بني مفهوم الكتلة والوزن ،ومفهوم احلركة اخلطية والطاقة .والعد�سات املحدبة والن�شاط
واال�ضمحالل اال�شعاعي ون�صف العمر وفيزياء النواة.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع ال�شغل والقدرة وح�ساب التيار وفرق اجلهد واملقاومة وعزم القوة وال�ضغط.
يحقق الحد المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة في:

	فهم الكائنات احلية والعمليات احليوية بها ،واخلاليا ووظائفها ،والتكاثر والتنف�س والتمثيل ال�ضوئي
والنقل ،وامل�سائل اخلا�صة بالوراثة ،و�صحة اإلإن�سان وت�أثري الغذاء والية اله�ضم وانتقال املواد يف اخلاليا
	كتابة املعادالت املختلفة اخلا�صة بالتفاعالت الكيميائية ،والتفريق واملقارنة بني �أنواع التفاعالت
الكيميائية ،والتعرف على العنا�صر واملركبات وتركيبها وطبيعة املادة والفلزات والروابط الكيميائية،
وكيفية بناء اجلدول الدوري للعنا�صر .والتعرف على الكمية ومدخل للكيمياء الع�ضوية ومو�ضوعات
�سرعة التفاعل وخ�صائ�ص وتفاعالت األأحما�ض والقواعد
	معرفة تكوين االمالح والتحليل الكيميائي وت�أثري الغالف اجلوي لألأر�ض وخماطر الكهرباء
	فهم املو�ضوعات املتعلقة بال�صوت وال�ضوء واملغناطي�سية ومنوذج احلركة اجلزيئة
	التفريق بني مفهوم الكتلة والوزن ،ومفهوم احلركة اخلطية والطاقة .والعد�سات املحدبة والن�شاط
واال�ضمحالل اال�شعاعي ون�صف العمر وفيزياء النواة.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع ال�شغل والقدرة وح�ساب التيار وفرق اجلهد واملقاومة وعزم القوة وال�ضغط.
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الدرجة

المستوى

٤٥-٣١

عال
ٍ
٦-٤٫١

٦٠-٤٦

متقدم
٨-٦٫١
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التوصيف
يحقق معظم المعارف والمهارات المطلوبة في:

	فهم الكائنات احلية والعمليات احليوية بها ،واخلاليا ووظائفها ،والتكاثر والتنف�س والتمثيل ال�ضوئي
والنقل ،وامل�سائل اخلا�صة بالوراثة ،و�صحة اإلإن�سان وت�أثري الغذاء والية اله�ضم وانتقال املواد يف اخلاليا
	كتابة املعادالت املختلفة اخلا�صة بالتفاعالت الكيميائية ،والتفريق واملقارنة بني �أنواع التفاعالت
الكيميائية ،والتعرف على العنا�صر واملركبات وتركيبها وطبيعة املادة والفلزات والروابط الكيميائية،
وكيفية بناء اجلدول الدوري للعنا�صر .والتعرف على الكمية ومدخل للكيمياء الع�ضوية ومو�ضوعات
�سرعة التفاعل وخ�صائ�ص وتفاعالت األأحما�ض والقواعد
	معرفة تكوين االمالح والتحليل الكيميائي وت�أثري الغالف اجلوي لألأر�ض وخماطر الكهرباء
	فهم املو�ضوعات املتعلقة بال�صوت وال�ضوء واملغناطي�سية ومنوذج احلركة اجلزيئة
	التفريق بني مفهوم الكتلة والوزن ،ومفهوم احلركة اخلطية والطاقة .والعد�سات املحدبة والن�شاط
واال�ضمحالل اال�شعاعي ون�صف العمر وفيزياء النواة.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع ال�شغل والقدرة وح�ساب التيار وفرق اجلهد واملقاومة وعزم القوة وال�ضغط.
يحقق جميع المعارف والمهارات المطلوبة في:

	فهم الكائنات احلية والعمليات احليوية بها ،واخلاليا ووظائفها ،والتكاثر والتنف�س والتمثيل ال�ضوئي
والنقل ،وامل�سائل اخلا�صة بالوراثة ،و�صحة اإلإن�سان وت�أثري الغذاء والية اله�ضم وانتقال املواد يف اخلاليا
	كتابة املعادالت املختلفة اخلا�صة بالتفاعالت الكيميائية ،والتفريق واملقارنة بني �أنواع التفاعالت
الكيميائية ،والتعرف على العنا�صر واملركبات وتركيبها وطبيعة املادة والفلزات والروابط الكيميائية،
وكيفية بناء اجلدول الدوري للعنا�صر .والتعرف على الكمية ومدخل للكيمياء الع�ضوية ومو�ضوعات
�سرعة التفاعل وخ�صائ�ص وتفاعالت األأحما�ض والقواعد
	معرفة تكوين االمالح والتحليل الكيميائي وت�أثري الغالف اجلوي لألأر�ض وخماطر الكهرباء
	فهم املو�ضوعات املتعلقة بال�صوت وال�ضوء واملغناطي�سية ومنوذج احلركة اجلزيئة
	التفريق بني مفهوم الكتلة والوزن ،ومفهوم احلركة اخلطية والطاقة .والعد�سات املحدبة والن�شاط
واال�ضمحالل اال�شعاعي ون�صف العمر وفيزياء النواة.
	حل األأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع ال�شغل والقدرة وح�ساب التيار وفرق اجلهد واملقاومة وعزم القوة وال�ضغط.
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