
 
 
 

 

 

 سؤال لكل اليوم، طلبةأولياء أمور السادة األفاضل 
 

يل الدخول إلى قاموا بتسجالثامن والصف الرابع في الصف نشكر تشجيعكم ألطفالكم على المشاركة في مبادرة سؤال لكل يوم. العديد من الطلبة من مختلف أنحاء أبوظبي 

  .والعلوم لكل أسبوعسؤال لكل يوم واإلجابة على أسئلة الرياضيات برنامج 

 دروس تهدفيوفر أن معلم يمكن للالمصممة خصيصا،  التدريسيةوبعض األفكار  باستخدام هذا التقرير .طلبتهمظهر نتائج يتم توفير تقرير للمعلمين يفي نهاية كل أسبوع 

 .األكثر صعوبة سائلكيفية التعامل وحل الم مععلى تطوير مهارات جديدة  طلبةإلى مساعدة ال

 

بة ورفع لالمشاركة في هذه االستراتيجية الهامة التي تم تنفيذها لتحسين نتائج تعلم الط لبةفي أبوظبي من جميع الط وزارة التربية والتعليم /والمعرفة التعليم دائرةتتوقع 

 .2021الدولية، كما جاء في األهداف الوطنية لرؤية  اإلختباراتفي مستوى أدائهم 

 مارس 21فبراير إلى  24 التدريبات اإلضافية منوتستأنف  فبراير 7في  سيتوقفسؤال لكل يوم برنامج 

 ؟هي اإلختبارات الفصلية عبر اإلنترنتما 

 .االنترنتفصلي عبر إجراء اختبار  8والصف  4 الصف طلبةجميع على في مجال تنمية المهارات،  الطلبة، وقياس تقدم لكل يومكعنصر من عناصر برنامج سؤال 

 .ذات طابع دوليسئلة اعلى اإلجابة في  الطلبةنهاية كل فصل دراسي بهدف مراقبة تحسن في ختبار االسيتم إجراء 

 صفيستقدم نتائج هذا التقييم معلومات عن التقدم الفردي وال حيث  .سيتم إجراء التقييم عبر اإلنترنت خالل وقت الدروس العادية على أجهزة الكمبيوتر في المدرسة

 .وزارة التربية والتعليم /والمعرفة التعليم دائرةإلى و إعطائها الطلبة  جميعل

 

 

 ؟الثامنوالصف الرابع الصف  لبةهل سيشارك جميع ط

ال يزال  .ات الفصلية عبر اإلنترنتختبارباالقيام ال في بعض المدارس الخاصة(التاسع والصف الخامس )أو الصف  الثامنوالصف الرابع الصف  طلبةيطلب من جميع 

 ي عبرالفصل إكمال االختبار الطلبةهؤالء مع ذلك يجب على سئلة، لكل يوم و اإلجابة على األسؤال  الدخول إلى برنامج يقوموا بتسجيل الذين لم  الطلبةهناك بعض 

 .في البرنامجن شاركويالذين  الطلبةمع لمقارنة نتائجهم  االنترنت

 

 عبر اإلنترنت؟ الفصليةختبارات اال أداء على يومفي سؤال لكل  الطلبةتساعد مشاركة هل 

داء أل استخدام االنترنتفي المزيد من الخبرة  اكتساب األسئلة التي تطرح معأنواع عن أكثر دراية أسئلة برنامج سؤال لكل يوم الذين أجابوا على  الطلبةسيكون 

 .لمحتوى الذي سيتم تقييمهعن ا المهارات المطلوبةتكون لديهم سبانتظام  سؤال لكل يومعلى  أجابواالذين  الطلبة .اإلختبار

 ازدياد عدد الطلبة المشاركين في برنامجومن المتوقع أيضا  فبراير ، 21إلى  10في الفترة من االختبار االلكتروني للفصل الدراسي الثاني  تطبيقمن المتوقع أن يتم 

 .االختبار االلكتروني للفصل الدراسي الثانيفي األسئلة لمحتوى وأنواع لذلك سيكون الطلبة أكثر استعداًدا .سؤال لكل يوم 

 

 عبر اإلنترنت؟ اإلختبار الفصلي ةهيكل يما ه

 .دقيقة إذا لزم األمر 70 مدة قد تصل إلى، لإلجابة على األسئلةوقتا كافيا  الطلبةيعطى حيث في العلوم،  سؤاالً  27في الرياضيات و  سؤاالً  27يتكون االختبار من 

 

 

 عبر اإلنترنت ؟ الفصلي ختباراإلبإجراء  الطلبةمتى سيقوم 

 .خالل هذه الفترة اختيار الوقت المناسب للصفوفالمدارس على  .مع عدم إمكانية للتمديدفبراير  21إلى  فبراير 10 متاحة من االختباراتستكون هذه 

 

 .اإلختبارات الفصلية عبر االنترنتقصارى جهدهم في  بذلعلى أطفالكم المبادرة وتشجيع  لهذه كمعلى دعم شكرا


