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Arabisch 

شھادة للصف الثالث إلى الصف السادس االبتدائي ال
 (الدورة الثانیة)

 معلومات لإلباء وأولیاء األمور
 ریدالتقم والتدریس والتعلّ 

وینبغي ان  .اوثیق ارتباطامعا  دیرتقم والالتعلیم والتعلّ  یرتبطالدرس الناجح في 

 .لھم نمیةللتعلم وت ادعمدیر التق األطفالیري 

حدد ، ذلك علىالتعلیمیة. وبناء لى المناھج الدراسیة والوسائل عویستند التدریس 

اتھم. ناء مھارلبالطالب  ونتحدیو یشجعون نوالمعلمف المعلمون أھدافا للتدریس.

یزودونھم ، وعن عملیة التعلیم من المعلومات متنوعةمجموعات لھم  ویقدمون

 فونالطالب أین یق وھنا یعرف. والسلوكواألداء  مالتعلّ  تطویربتعلیقاتھم حول 

ن المعلمین التحقق موعلى  ھا الحقا.ونبعتّ یالخطوات التعلیمیة التي سما ھي و

 إلىیصلون ھم سوأنالمھارات المطلوبة  یحققونوقت ألخر ما إذا كان األطفال 

 التعلم.أھداف 

 كیف تبدو الشھادة؟
: في نھایة كانون الثاني/ینایر ونھایة ةمرتین في السنصدر المعلمون الشھادة یُ 

الدراسیة. واألساس لذلك ھو التقییم المنتظم في الفصول الدراسیة. یتم  ةالسن

الصف شھادة باستثناء ( جمیع مجاالت المناھج الدراسیة.في  وضع الدرجات

 ات)والریاضی ةمانیلاأل اللغةدرجات  علىفقط حتوي ت ھيفاالبتدائي.  الثالث

اللغات، یتم تقییم مجاالت االختصاص التالیة في الشھادة في نھایة وبخصوص 

الدراسیة: االستماع والقراءة والتحدث والكتابة. في الصف الثالث  ةالسن

 .اإلنجلیزیةاللغة في السمع والتحدث فقط  على تقییمیتم ال االبتدائي،
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 ةفي حالوعنھ.  یمكن االستغناء غیر ممكن، كان التقییم إذاة، ألسباب خاصو

الطوعیة (مثل دورات الریاضة المدرسیة)، ال  المناھجالمقدمة في  الخدمات

 .درجات ضعتو

إلى اي إذ تعبرعن . مااألداء الفني العام في مجال  1إلى  6من الدرجات تمثل 

األھداف  الى ةأو الثاني من السنفي النصف األول وصل أحد التالمیذ  مدي

 يوھ .للمعلم المھنىالتقدیرلى عالشھادة  الدرجة فيوتستند  ة.المرجوّ  الدراسیة

 تقییم تندویس .عقدھاالتي تم  التحریریةاالمتحانات  درجاتنتیجة لمتوسط  تلیس

 سبیل المثال، االمتحانات الشفویة علىلمعلومات: من ا ةإلى مصادر مختلف المعلم

رؤى من المالحظات وكذلك وال محاضرات، الل التلمیذاعمأ ،حریریةوالت

 والمحادثات.م تعلّ الحوارات 

 :الجدول التالي یوضح تعریف الدرجات في الشھادة

 

 اجتھادسبیل المثال،  على :تقییم مواد الدراسة في ال تراَعى جوانبال بعض ھناك

 ،عدم االھتمامأو  الدراسةوالمشاركة النشطة في بذل الجھد ، نقص فیھأو  قوى

وانب الج. ھذه الطالب فيثقة أو عدم ال ثقةال، فیھ االھمالالدقیق أو الدؤوب العمل 

بند  م، فضال عنوالتعلّ  الشھادة في اطارالعمل منالصفحة الثانیة  ىعل ستسجل

 .االجتماعيالسلوك 

 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 
جمیع مجاالت الكفاءة 

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 
 االت الكفاءةمج

حل الواجبات المدرسیة 
 (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 
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ویجري تقییم العمل والسلوك التعلیمي وكذلك السلوك االجتماعي في أربع 

) مع في العمود الثاني من الیسار (جید تسجل. وتتطابق التقییمات التي مستویات

 .الحاالت العادیة
 

 نموذج الشھادة
 المعلم المسؤول عن الفصل ویحتفظشھادة. ال مجلدفي  التلمیذیتم جمع شھادات 

لى إ یُسلمأو في نھایة المرحلة االبتدائیة،  ةعند تغییر المدرسو. المجلدبھذا 

 .صاحبھ

المتعلقة بالشئون لمزید من المعلومات حول التقییم والشھادات والقرارات 
 انظر: درسیة،الم

 www.zh.ch/zeugnisse-volksschule  

 

 

 

 

 

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

