
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 الثّالث فصاعًدا  يالّطّّلب الّذ يتّم تسجيل كلّ  

 في 

 وجذابة مثيرة تعليمية ةئبي باستخدام  وذلك ، دة محدّ  ووحدات  بمفاهيم معرفتهم إلثراء الفرصة ّلب للّط   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 التّعليميّة من  المفاهيم   مواتعلّ  قد همأنّ   من أكدالتّ   على بّّل الّط   االختبارات هذه تساعد -

الية. التّ   المفاهيم  إلى االنتقال  

 

 ما مدى أهميّة دورات سابيس عبر االنترنيت ؟

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

العام الّدراسّي.  خّلل  

بشكٍل أسبوعي معلومات الّطّّلب والتّمارين التّطبيقيّة واختبار األسئلة  إلكمال - •  

اإلنترنت عبر  البدء بالّدرس التّالي  قبل االستعداد  وتحسين لتقييم - •  

SABIS® WEB-ENHANCED AMS QUIZ - اختبارات سابيس المحسّ نة  

 ماهي اختبارات سابيس المحّسنة عبر االنترنيت  WEB- ENHANCED AMS؟

وتسمح للّطّّلب الّصّف الخامس وحتّى التّاسع بالتّحضير بشكل أفضل   SDP  األسبوعيّة عبر االنترنيت علىAMS    تتوفّر اختبارات -

األسبوعيّة.  AMS  المتحانات 

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

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

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

 

؟  WEB- ENHANCED AMS   لماذا نستخدم اختبارات 

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

 - لتقييم وتحسين األداء قبل البدء بدروس ومفاهيم األسابيع الجديدة.
 

. SDP على  االختبارات هذه إلى  الوصول  كيفية بلّ للطّ  ح يوضّ  تعليميّ  فيديو مقطع  مشاركة ستتمّ   



SABIS® ONLINE COURSES -  ۆ ك 
 
ن  ینل ۆ ئ س®یساب رسات    

 

 ۆ ك
 
 ؟ ی   چ نینل ۆ ئ سیساب رسات

 ر ەه ت  یسا ر ەسەل شەمە, ئنینل ۆ ئ سیساب رسات  ۆ ك   ەل ەشدار ەب ۆ تۆ ئ یكەیەو ێشەب ەو ەر ەسەب 3 یلۆپ یكییەقوتاب ر ە•ه

 تایجید یر ەپڵما ەل ەك ییەقوتاب
 

 (SDP) ەانیقوتاب یسیساب ڵ

 نۆ ئ ەرسۆ ك   مەئ•
 
  ر ەل ند ەتمەبیتا ت  ەباب ۆ ب نەبك اتر یز  انۆیخ ی ار یزان ەیو ەئ ۆ ب قوتات   ەنەدەباش د یكێتەرفەد ەنانیڵ

 ت 

  ف یكەیەو ێچوارچ نات  ێكارهەب
 وتووەشكێباش و پ بووت  ێ 

 

 ەار یپرس
 
  ف كات

 ەوان ت  تاۆ ك  یكار ێ 
 
 ؟  ی   چ سیساب كات

 نۆ ئ یكەیەوان ر ەه و ێن ە•ل
 
  ف یار یپرس نیڵ

  دا ییتاۆ ك   ەل ەیەه یكار ێ 

  ف ەك ەتەباب باش   ەب نەدەد قوتات   یهاوكار  ەارانیپرس مەئ•
  ر ەل بنێ 

 نۆ ئ رسات  ۆ ك  ت 
 
  ەكید یكێتەباب ر ەس ەنڕۆ ب ەیو ەئ شێپ نیڵ

 

  نگن؟یگر   نینل ۆ ئ سیساب رسات  ۆ ك  چ  ۆ ب

 نۆ ئ ەیتانەباب و ەئ ۆ ب ێبكر  ەو ەداچوونێپ ەیو ەئ ۆ •ب
 
  بووت    یێ   ف قوتات   شوتر ێپ ەیكید ت  ەباب ها ەو  ر ەو ه بوونێ   ف نیڵ

  ەفتانەه یكەیەو ێش ەب ێبدر  نجامەئ یار یزان ەیو ەكردنیو تاق نانێراه یار یپرس ەیو ەئ ۆ ب•

 نۆ ئ ەیوان ۆ ب ت   ەئاماد باش   ەب قوتات   ەیو ەئ ۆ ب•
 
 داهاتوو ت  یڵ

  )ل
  ف یكەو یدڤی دا ەێ 

  ف ێدر ەد شانیپ یكار ێ 
  ( SDPقوتات   ن  یسا ر ەسەل كات  ەار یپرس ر ەس ەبچن نۆ چ كات ەد قوتات   یێ 

SABIS® WEB-ENHANCED AMS QUIZ- 

  ف ەیو ەكدنێ  تاق
 س یساب ی AMS ەیفتانەه  ن  ینل ۆ ئ یكار ێ 

 نۆ ئ یكار ێ   ف ەیوانەكردنیتاق مە•ئ
 
  ر ەل ەستەردەب  AMS ەیفتانەه ت  یڵ

 یلۆپ قوتات   ەب داتەئ ەگێو ر  SDP قوتات   یر ەپڵما ت 

 AMS ەیفتانەه ەینیقەراست ەیو ەكردنیتاق نەبك ەئاماد انۆیباشێ  خ 5-9

 ب ییەن AMS ەینیقەراست ەیو ەكردنیتاق ەقوتابخان داخست   كات    ەل•
 
  ەنانینل ۆ ئ ەیوانەكردنیتاق مەئ تێتوانەد قوتات   مەڵ

 رابردوو   ەیفتەه ت  ینل ۆ ئ كات  ەوان ەل ەبوو ێ   ف  تێبەه ت  اینڵد ەیو ەئ ۆ ب ت   ێكارب  هەب

 نۆ ئ یكار ێ   ف ەیوانەكردنیتاق مەئ•
 
 ەینیقەراست ەیو ەكردنیتاق شێپ ەل ەیەفتەه  SDP قوتات   ت  یسا ر ەسەل تێبەد ەئاماد نیڵ

AMS 

 

  ف ەیو ەكردنیتاق چ  ۆ ب
 نۆ ئ یكار ێ 

 
 ؟   ێێ  ێكارب  هەب سیساب  AMS ن  ی ڵ

 یو ەكردنیتاق ۆ ب كردنەئاماد ۆ خ ۆ ب تێبكر  نانێرابردوو و راه ەیفتەه كات  ەتەباب ر ەسەب تێبكر  ەو ەداچوونێپ ەیو ەئ ۆ •ب

AMS  ( ەبوو  یێ   ف قوتات   باش   ەب كانەتەباب تێبەه ت  اینڵد ەقوتابخان داخستت   كات    ە)و ل ەفتانەه 

 داهاتوو  ەیفتەه كات  ەوان ۆ ب تێب ەباشێ  ئاماد قوتات   ەیو ەئ ۆ ب•

 

 

(   ل
  ف یكەو یدڤی دا ەێ 

  ف ێدر ەد شانیپ یكار ێ 
قوتات   ن  یسا ر ەسەل كات  ەار یپرس ر ەس ەبچن نۆ چ كات ەد قوتات   یێ  )   


