
SABIS® ONLINE COURSES 

What are the SABIS®Online Courses? 

 Each student from Grade 3 onwards is enrolled in the SABIS® Online Courses, available on each 
student’s SABIS® Digital Platform (SDP).   

 These online courses give the students the opportunity to enrich their knowledge for specific 
concepts and units, using an exciting, engaging and interactive learning environment. 

 

What are the SABIS® End-of-Lesson quizzes? 

 Every online course includes end of lesson quizzes.   

 These quizzes help students ensure that they have learned the concepts from the online courses 
before moving on to the next concepts.   

 

Why are the SABIS® Online Courses important? 

 To review concepts taught in the online teaching sessions and also concepts taught earlier in 
the year. 

 To complete practice questions and test your knowledge on a weekly basis.  

 To assess and improve readiness before thenext online lesson.  
 

A tutorial video will be shared that shows students how to access these quizzes on SDP. 

S 

 

SABIS® WEB-ENHANCED AMS QUIZ 

What are the SABIS® Web-Enhanced AMS Quizzes?  

 These online AMS weekly quizzes are available on the SDP and allow Grade 5-9 students to better 
prepare for their weekly AMS exams. 

 During the school closure, there are no AMS exams, but students can still use these online 
quizzes to ensure that they have mastered the concept taught in the online classes the previous 
week. 

 These quizzes are typically made available on the SDP a week prior to the scheduled AMS.  

 

Why use the SABIS® Web-Enhances AMS Quiz? 

 To review concepts from each week and practice sample questions to prepare for the weekly 
AMS (and during the school closure, to ensure that the concepts were mastered). 

 To assess and improve readiness before starting the new weeks’ concepts.  
 

A tutorial video will be shared that shows students how to access these quizzes on the SDP. 

 



SABIS® ONLINE COURSES 

 دورات سابيس عبر االنترنيت

 ماهي دورات سابيس عبر االنتريت؟

  .SDP (SABIS Digital Platform) عبر االنترنيت والمتاحة فيSABIS ن هم في الّصّف الّثالث فصاعًدا في يالّطّّلب الّذ يتّم تسجيل كلّ    

 وجذابة مثيرة تعليمية ةئبي باستخدام وذلك ، دةمحدّ  ووحدات بمفاهيم معرفتهم إلثراء الفرصة ّلبللطّ  اإلنترنت عبر الدورات هذه تتيح

 وتفاعلية.

 

 ماهي اختبارات سابيس في نهاية الّدرس؟

.رسالدّ  نهاية اختبارات اإلنترنت عبر ةتدريبيّ  دورة كلّ  تتضمن -  

 قبل اإلنترنت الّتي يتلقونها عبر وراتالدّ  واألهداف الّتعليمّية من المفاهيم مواتعلّ  قد همأنّ  من أكدالتّ  على بّّل الطّ  االختبارات هذه تساعد -

الية.التّ  المفاهيم إلى االنتقال  

 

 ما مدى أهمّية دورات سابيس عبر االنترنيت؟

 سابق وقت في تدريسها تمّ  تيالّ  المفاهيم وكذلك اإلنترنت عبر عليمالتّ  جلسات في تدريسها يتمّ  تيوالّنقاط الّتعليمّية الّ  المفاهيم مراجعة -

العام الّدراسّي. خّلل  

بشكٍل أسبوعي معلومات الّطّّلب األسئلة والّتمارين الّتطبيقّية واختبار إلكمال - •  

اإلنترنت عبر البدء بالّدرس الّتالي قبل االستعداد وتحسين لتقييم - •  

SABIS® WEB-ENHANCED AMS QUIZ - ةناختبارات سابيس المحسّ    

 ماهي اختبارات سابيس المحّسنة عبر االنترنيت WEB- ENHANCED AMS؟

وتسمح للّطّّلب الّصّف الخامس وحّتى الّتاسع بالّتحضير بشكل أفضل   SDP  األسبوعّية عبر االنترنيت علىAMS   تتوفّر اختبارات -

األسبوعّية.  AMS المتحانات 

 - خّلل فترة إغّلق المدارس ال توجد اختبارات AMS ولكن اليزال بإمكان الّطّّلب استخدام هذه االختبارات عبر االنترنيت للّتأّكد بأّنهم 

في الفصول عبر االنترنيت في األسبوع الّسابق.أتقنوا المفاهيم واألهداف الّتعليمّية الّتي درسوها   

المجدولة.    AMS قبل أسبوع منSDP تتوفّر هذه االختبارات عادًة على  -  

 

؟  WEB- ENHANCED AMS   لماذا نستخدم اختبارات

)الّتأكد من إتقان المفاهيم أثناء إغّلق المدرسة(   AMS  ّأسبوع وإنجاز أسئلة وتمارين تطبيقّية تحضيًرا مراجعة المفاهيم في كل - 
 

 - لتقييم وتحسين األداء قبل البدء بدروس ومفاهيم األسابيع الجديدة.
 

. SDP على االختبارات هذه إلى الوصول كيفية بّل للطّ  حيوضّ  تعليميّ  فيديو مقطع مشاركة ستتمّ   

SABIS® ONLINE COURSES - ئؤناليني  ®سابيس كؤرساتي  



 

 كؤرساتي سابيس ئؤنلين ضين ؟

  بةسةرةوة بةشَيوةيةكي ئؤتؤ بةشدارة لة كؤرساتي سابيس ئؤنّلين, ئةمةش لةسةر سايتي هةر  3هةر قوتابييةكي ثؤلي

 (SDP)قوتابييةكة لة مالَثةري ديجيتالَي سابيسي قوتابيانة 

  خؤيان زياتر بكةن بؤ بابةتي تايبةتمةند لة رَيي ئةم كؤرسة ئؤنّلَينانة دةرفةتَيكي باش دةدةنة قوتابي بؤ ئةوةي زانياري

 بةكارهَيناني ضوارضَيوةيةكي فَيربووني باش و ثَيشكةوتوو
 

 ثرسيارةكاني فَيركاري كؤتايي وانةكاني سابيس ضين ؟ 

  لة نَيو هةر وانةيةكي ئؤنّلَين ثرسياري فَيركاري هةية لة كؤتاييدا 

 شي بابةتةكة فَيربن لة رَيي كؤرساتي ئؤنّلَين ثَيش ئةوةي بِرؤنة سةر بابةتَيكي ئةم ثرسيارانة هاوكاري قوتابي دةدةن بة با

 ديكة 
 

 بؤضي كؤرساتي سابيس ئؤنلين طرينطن؟

  بؤ ئةوةي ثَيداضوونةوة بكرَي بؤ ئةو بابةتانةي ئؤنّلَين فَيربوون و هةر وةها بابةتي ديكةي ثَيشوتر قوتابي فَيري بووبَي 

  َنان و تاقيكردنةوةي زانياري ئةنجام بدرَي بة شَيوةيةكي هةفتانة بؤ ئةوةي ثرسياري راهي 

  بؤ ئةوةي قوتابي بة باشي ئامادةبَي بؤ وانةي ئؤنّلَيني داهاتوو 
 

 (SDP)لَيرةدا ظيديوةكي فَيركاري ثيشان دةدرَي فَيري قوتابي دةكات ضؤن بضنة سةر ثرسيارةكاني لةسةر سايتي قوتابي

  

SABIS® WEB-ENHANCED AMS QUIZ- 

 ي سابيس AMSتاقيركدنةوةي فَيركاري ئؤنآليني هةفتانةي 

 

  ئةم تاقيكردنةوانةي فَيركاري ئؤنّلَيني هةفتانةيAMS   بةردةستة لة رَيي مالَثةري قوتابيSDP  و رَيطة ئةدات بة قوتابي

 AMSباشتر خؤيان ئامادة بكةن تاقيكردنةوةي راستةقينةي هةفتانةي  9-5ثؤلي 

  لة كاتي داخستي قوتابخانة تاقيكردنةوةي راستةقينةيAMS  نيية بةالَم قوتابي دةتوانَيت ئةم تاقيكردنةوانةي ئؤنآلينانة

 بةكاربهَينَي بؤ ئةوةي دلَنيايي هةبَيت  فَيربووة لة وانةكاني ئؤنآليني هةفتةي رابردوو 

 يتي قوتابي ئةم تاقيكردنةوانةي فَيركاري ئؤنّلَين ئامادة دةبَيت لةسةر ساSDP   هةفتةية لة ثَيش تاقيكردنةوةي راستةقينةي

AMS 

 

 سابيس بةكاربهَينرَي ؟   AMSبؤضي تاقيكردنةوةي فَيركاري ئؤنلَيني 

  بؤ ئةوةي ثَيداضوونةوة بكرَيت بةسةر بابةتةكاني هةفتةي رابردوو و راهَينان بكرَيت بؤ خؤ ئامادةكردن بؤ تاقيكردنةوي

AMS   كاتي داخستني قوتابخانة دلَنيايي هةبَيت بابةتةكان بة باشي قوتابي فَيري بووة( هةفتانة )و لة 

  بؤ ئةوةي قوتابي باشتر ئامادة بَيت بؤ وانةكاني هةفتةي داهاتوو 
 

 )لَيرةدا ظيديوةكي فَيركاري ثيشان دةدرَي فَيري قوتابي دةكات ضؤن بضنة سةر ثرسيارةكاني لةسةر سايتي قوتابي( 

 


