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 2020/ 6/ 11-2توجيهات وارشادات خاصة باالختبارات املركزية للفرتة من 
 

 ،،األعزاء أبناءنا ، أولياء األمور الكرام
 

للتنفيذ دون مواجهة أي نود التنويه إلى عدة مالحظات مهمة قبل البدء باالختبار الختامي ويرجى أخذها بعين االعتبار 
 :تحديات تعيق عملية االختبار لدى ابناءنا الطلبة

 
 االستعداد جيداً لالختبار ودراسة المادة المقررة من المنهاج.▪ 
 
 تشغيل الجهاز والتأكد من االتصال باإلنترنت بشكل جيد والتأكد من شحن الجهاز.▪ 
 
 للمشاكل التقنيّة.عدم الدخول لالختبار قبل الوقت المخصص تفاديًا ▪ 
 
 عدم إدخال كلمة السر على أكثر من جهاز واالنتظار حتى بدء االختبار واستعمال جهاز واحد.▪ 
 
 إغالق أي تطبيقات أو برامج مفتوحة على الجهاز المستخدم لتنفيذ االختبار.▪ 
 
 حيث أنّه أكثر متصفح مناسب لالختبار. chromeاستعمال متصفح ▪ 
 
 بدء االختبار حيث أنه سيكون متاح فقط خالل الوقت المحدد لكل مادة.االلتزام بوقت ▪ 
 
 االنتباه جيّدًا للوقت المخصص لالختبار والوقت المخصص لكل سؤال.▪ 
 
 التأكد من إجابة السؤال قبل االنتقال للسؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال.▪ 
 
 اإلجابة عنه أو تغيير اإلجابة ويجب االنتقال للسؤال التالي مباشرة. عند انتهاء الزمن المخصص للسؤال ال يمكن▪ 
 

 عند االنتقال للسؤال التالي ال يمكن العودة للسؤال السابق.▪  
 
 التأكد من تسليم اإلجابات بشكل كامل وصحيح وظهور اإلشعار بالتسليم.▪ 
 

 .االختبار وقت قبل دخلت حال في المتصفح ️✖وليس إغالق  log out) الضغط على زر الخروج )▪ 

 
كما قامت إدارة المدرسة بتشكيل لجنة دعم مباشر بالتزامن مع وقت تنفيذ االختبارات. حيث سيتواجد فريق دعم فني 

 لحل مشاكل دخول الطلبة لالختبار في حينها، وذلك من خالل غرف اجتماع خاصة على برنامج جوجل ميت.
 ووم.الطلبة المعنيين قبل االختبار على منصة جوجل كالس ر وسيتم ارسال روابط هذه الغرف لصفوف

 ف الثامن يومي الثالثاء والخميس.الحصة األولى من الصف الخامس الى الص ييتفرغ معلموس
 ومعلمي الحصة الثانية للحلقة الثالثة يوم االربعاء. 

 حيث يجب على الطالب اغالق التيمز وفتح المنصة فقط للتجهز لالختبار. 
كما هو  ،دهم في غرف الدعم اثناء تنفيذ االختباراتيتفرغ جميع معلمي الحاسوب في الحصص أعاله لغاية تواج

 .موضح بالجدول أدناه
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 التاريخ المادة الصف
حصة 

 االختبار

وقت بدء 

 االختبار
 لجنة الدعم زمن االختبار

 دقيقة30 15:20   02/06/2020 لغة عربية الرابع
Afnan Alkafri, 

Huda Almelhem 

 02/06/2020 لغة عربية الخامس
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Renad Aldaoud, 
Amir Shaban 

 02/06/2020 لغة عربية السادس
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Afnan Alkafri, 
Moshira Ahmed, 
Aida Elyamany 

 02/06/2020 لغة عربية السابع
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Tariq Ali, 
Jalal Alkhawam, 
Moshira Ahmed, 
Aida Elyamany, 
Ahmed Kamel 

 02/06/2020 لغة عربية الثامن
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Hasan Bali, 
Shatha Baroody, 

Ahmed Kamel 

             

 دقيقة30 15:20   04/06/2020 لغة إنجليزية الرابع
Afnan Alkafri, 
Esraa Alkafri 

 04/06/2020 إنجليزيةلغة  الخامس
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Renad Aldaoud, 
Nada Alnaji, 
Noor Banat 

 04/06/2020 لغة إنجليزية السادس
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Afnan Alkafri, 
Iman Abdelkader, 
Moznah Abdean 

 04/06/2020 لغة إنجليزية السابع
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Tariq Ali, 
Jalal Alkhawam, 

Iman Abdelkader, 
Moznah Abdean, 

Dima Alshikh 

 04/06/2020 لغة إنجليزية الثامن
الحصة 

 األولى
 دقيقة30 11:10

Hasan Bali, 
Mervat Moaty, 
Maha Abdou, 
Dima Alshikh 
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 التاريخ المادة الصف
حصة 

 االختبار

وقت بدء 

 االختبار
 لجنة الدعم زمن االختبار

 03/06/2020 لغة عربية التاسع
الحصة 

 الثانية
 دقيقة30 12:00

Hasan Bali, 
Moshira Ahmed, 
Iman Elkashlan, 

Mahmoud Husain, 
Ahmed Kamel 

 03/06/2020 لغة عربية العاشر
الحصة 

 الثانية
 دقيقة30 12:00

Tariq Ali, 
Afnan Alkafri, 

Iman Elkashlan, 
Mahmoud Husain 

الحادي 

 عشر
 03/06/2020 لغة عربية

الحصة 

 الثانية
 دقيقة30 12:00

Jalal Alkhawam, 
Renad Aldaoud, 
Shatha Baroody, 

Iyad Salem 

 03/06/2020 لغة عربية الثاني عشر
الحصة 

 الثانية
 دقيقة30 12:00

Jalal Alkhawam, 
Renad Aldaoud, 

Shatha Baroody, 
Iman Elkashlan, 

Iyad Salem 

 


