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Arabisch  
 والثانيوالصف األول ریاض األطفال  محادثات الوالدین والشھادة.

  األولى) الدورةالتعلیم االبتدائي ( من

  معلومات لآلباء واألمھات وأولیاء األمور
  

  ریدتـقـم واللّـ تعاللیم وـتعال
نحو تنمیة  بالدرجة األولىیتم توجیھ الدروس  السنوات األولى من المدرسةفي 

في ریاض األطفال  ویشكل جزءا ھاما من التدریس. ،ھ أھمیة كبريل باللع .األطفال

 مھام اسعلى أس یتعلم األطفال بشكل متزاید االبتدائیة،والسنوات األولى من المدرسة 

  .ومھنیة معینة

 على ند ھذاویست ارتباًطا وثیقًا. الناجحفي الدرس  ریدالتقم ووالتعلّ یرتبط التعلیم  

 ریسلتد حدد المعلمون أھدافًا ،ومن ھذا المنطلق والوسائل التعلیمیة. المناھج الدراسیة

 نھمویتحدو فالطاال المعلمون یشجع .المنھجي ومراحل التعلم اللعب مراحل من متنوع

في بناء كفاءاتھم بطرق مختلفة: حیث یقدمون مجموعة متنوعة من المرافقات في 

 ك.والسلو تطویر التعلم واألداء بتعلیقاتھم حول الطالب یزودونو التعلم؛عملیة 

ھي ف ینصب التركیز على المالحظات التي تستند إلى نقاط القوة لدى الطفل الفردي.

من وقت و .مالتعلّ توفر ھذه التعلیقات أدلة لمزید من  نفسھ،في الوقت و زة.ـبناءة ومحف

ھداف وكذلك األما إذا كان األطفال یحققون الكفاءات عیقوم المعلمون بالتحقق  آلخر،

 ،اللعب قطرن عـاستناًدا إلى المالحظات  المثال،م: على سبیل التعلّ من المطلوبة 

  والمناقشات. موضوابط التعلّ 

  والشھادة محادثات الوالدین
ن مو الدرجات.بال توجد شھادات  االبتدائي،في ریاض األطفال وفي الصف األول 

  الدرجات.ب الشھادات األطفالیتلقى سالصف الثاني االبتدائي 
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  والصف األول اإلبتدائيریاض األطفال 
أولیاء و أ الوالدینمحادثتان مع  تُعقـد في ریاض األطفال وفي الصف األول االبتدائي

وفي ھذه اإلجتماعات تناقش مدي تعلم  (عادةً مقابلة واحدة لكل فصل دراسي). األمور

ھذه تجري و .المحادثات مسؤول عن جدولة مواعیدالفصل ھو المعلم و .الطفل ونمو

  منطقیة من وجھة نظر المعلم وأولیاء األمور.ألسباب ذات أھمیة والمحادثات 

 انیةالمحادثة الثعقـد التخلي عن فللوالدین الحق في  األطفال،على مستوى ریاض و

  أن یوافق المعلم على ذلك. شریطة

یؤكد أولیاء األمور أن المحادثة  ،النموذج ابتوقیعھم على ھذ نموذج.لھذه المحادثات  

 فّ لالنماذج في مِ  وتحفظ ھذه عن إجراء مقابلة ثانیة. ونتخلیس مأو أنھ  قد تمت 

 .دائياإلبت ریاض األطفال أو في نھایة الصف األولفترة ن في نھایة االوالد ھتسلمی

ماذج النھذه یتم أرشفة نسخ من  ،المدرسة ىإلللطفل على الحضور اإللزامي  كدلیلو

  في إدارة المدرسة.

 الصف الثاني اإلبتدائي
 المعلم���ون یض���ع الدراس���ي،نھای���ة ك���انون الث���اني (ین���ایر) وف���ي نھای���ة الع���ام  ف���ي

أثن��اء المن��تظم الی��ومي التقی��یم  ھ��وال��درجات أس��اس ھ��ذا  لش��ھادات.اف��ي  ال��درجات

األلمانی�����ة  ھ�����ذا التقی�����یم للغ�����ةیوض����ع اإلبت�����دائي  الث�����اني الص�����ف ف�����ي .ةس����االدر

ف��ي أیض��ا  ف��ي الش��ھادة اللغ��ةم ـتُقیّ�� الع��ام الدراس��يف��ي نھای��ة و .فق��ط والریاض��یات

  والكتابة.ستماع والقراءة والتحدث إلا :التالیة اتمجاالت الخبر

  االستغناء عنھا. مكنی غیر ممكن، تقدیر الدرجاتخاصة،  بألسبا كان إذا 

م���دى  تعب���ر ع���ن إذ م���ا،اإلنج���از الفن���ي ف���ي مج���ال  1إل���ى  6م���ن  ال���درجاتتمث���ل 

ف����ي النص����ف األول  إل����ى األھ����داف التعلیمی����ة المطلوب����ة می����ذالتالأح����د  وص����ول

التق���دیر المھن���ي  ش���ھادة عل���ىالدرج���ة ف���ي التعتم���د  .الدراس���يوالث���اني م���ن الع���ام 

 متحان�����اتاالجمی�����ع  درج�����ات لیس�����ت نتیج�����ة حس�����اب متوس�����ط وھ�����ي .للمعل�����م
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عل����ى س����بیل  :للمعلوم����ات مختلف����ة مص����ادر عل����ى المعل����متقی����یم  یس����تند .الكتابی����ة

 المحاض�������رات ،أعم�������ال التلمی�������ذ والكتابی�������ة،االختب�������ارات الش�������فویة  المث�������ال،

  التعلم.ومناقشات من حوارات كذلك األفكار والمالحظات و

  الدرجات في الشھادة: الجدول التالي یوضح تعریف

ھاد إجت على سبیل المثال، :في تقییم مواد الدراسة يتراعَ ال  جوانبالعض ھناك ب

والمشاركة النشطة في الصف أو عدم االھتمام،  الجھدبذل  استثنائي أو نقص فیھ،

 سوفالجوانب ھذه  .في الشخصعدم الثقة الثقة أو ، او المھمل دقیقالالعمل الدؤوب 

 ضافة إلىإ والتعلم العملبند السلوك في  تحتمن الشھادة الصفحة الثانیة  علىتـُذكر 

  السلوك االجتماعي.بند 

ظ ھذا من قبل المعلم المسؤول ـفـحتویُ  لفرد في مجلد الشھادة.لیتم جمع مستندات الشھادة و 

د ھذا المجلیُعطي تغییر المدرسة أو في نھایة المرحلة االبتدائیة وفي حالة  عن الفصل.

  .فلللط

في  تقییماتال .مستویاتأربع  ىعلیتم تقییم سلوك العمل والتعلم وكذلك السلوك االجتماعي 

  .العادیةحالة الالعمود الثاني من الیسار (جید) تتوافق مع 

یمكن االطالع على مزید من المعلومات حول التقییم والشھادات والقرارات المتعلقة  
 بالحیاة الوظیفیة للمدرسة على:

 www.zh.ch/zeugnisse-volksschule  

 

 1[و]  2 3 4 5 6 ]الدرجة[
 

 ]المعیار[
 ضعیف جدا ضعیف مقبول جید جید جدا

 ..]الطفلاسم [

تحقیق األھداف 
 التعلیمیة للدرس

حقق أھداف التعلم 
الصعبة في معظم 

 مجاالت الكفاءة بأمان
یحقق أھداف التعلم في 

مجاالت الكفاءة جمیع 
وأیضا بعضا من 

 أھداف التعلم الصعبة

یحقق أھداف التعلم 
األساسیة في معظم 

 مجاالت الكفاءة
لم یصل بعد إلى تحقیق 

األھداف التعلیمیة 
األساسیة في العدید من 

 مجاالت الكفاءة

لم یصل الي تحقیق 
ألھداف التعلیمیة ا

األساسیة في معظم 
 مجاالت الكفاءة

المدرسیة حل الواجبات 
 (األداء)

یحل الواجبات ذات 
الصعوبة المتزایدة 

 بنجاح دائما
یحل الواجبات ذات 
الصعوبة المتزایدة 

 بنجاح جزئي
یحل الواجبات ذات 
المتطلبات األساسیة 

 بقدر كاف
یحل الواجبات ذات 
المتطلبات األساسیة 

 بقدر غیر كاف
الواجبات ذات  لال یح

 المتطلبات األساسیة 

https://www-zh-ch.translate.goog/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-unterricht/volksschule-zeugnisse-beurteilung.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui

