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Arabisch 

 )الدورة الثالثةالثانوي (شھادة التعلیم 
 وأولیاء األمور للوالدینمعلومات 

 التقدیرم والتدریس والتعلّ 
غي ان یري وینب .اوثیق ارتباطامعا  التقدیرم والتعلیم والتعلّ  یرتبطالدرس الناجح في 

 .تنمیة لھمم وللتعلّ  ادعم التقدیرالطالب 

دد ح، ذلك علىالتعلیمیة. وبناء لى المناھج الدراسیة والوسائل عویستند التدریس 

ناء مھاراتھم. لبالطالب  ونتحدیو یشجعون نوالمعلمف المعلمون أھدافا للتدریس.

م یزودونھم بتعلیقاتھ، والتعلیممن المعلومات عن عملیة  مجموعات متنوعةلھم  ویقدمون

 الخطواتما ھي و الطالب أین یقفون وھنا یعرف. والسلوكواألداء  مالتعلّ  تطویرحول 

 المعلمین التحقق من وقت ألخر ما إذا كان األطفالوعلى  ھا الحقا.ونبعتّ یالتعلیمیة التي س

 أھداف التعلم.وأنھم سیصلون إلى المھارات المطلوبة  یحققون

 الشھادة؟كیف تبدو 
 ة: في نھایة كانون الثاني/ینایر ونھایة السنةمرتین في السنیُصدر المعلمون الشھادة 

 الدرجات وضعیتم والتقییم المنتظم في الفصول الدراسیة.  الدراسیة. واألساس لذلك ھو

 .الطوعیة منھا واالجباریة جمیع مجاالت المناھج الدراسیةفي 

الخدمات  وفي حالةعنھ.  ، یمكن االستغناءألسباب خاصةغیر ممكن  التقدیركان إذا 

 على تعلم الكتابةالمدرسیة و المقدمة في الدورات الطوعیة (مثل دورات الریاضة

 .درجات)، ال توجد اآللة الكاتبة ةلوح

مجاالت اختصاص االستماع والقراءة في الشھادة م المعلم یقیّ  ،اللغاتبخصوص 
یتم تسجیل إنجازات الریاضیات في والدراسیة.  ةفي نھایة السنوالتحدث والكتابة 

 الحساب والجبر وكذلك في الھندسة. 
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 التالیة:یتم وضع درجات للمواد  "الطبیعة واإلنسان والمجتمع"مادة في 
 الطبیعة والتكنولوجیا (البیولوجیا والكیمیاء والفیزیاء) -

 الجغرافیامن لكل  درجاتتوضع ( "مجتمعاتاألزمان والو مادة "األماكن -

 تاریخ)الو

 االقتصاد والعمل والمیزانیة -

 الدیانات والثقافات واألخالق. -

ة عن اطروح بكتابةالطالب م ویقالثانوي،  للصف الثالثفي دروس المشروع 

 ھذ العمل بالدرجات. وسوف یُـقیّـم. المشروع

 إلى اي مديرعن ـبّ ـعـإذ ت. مااألداء الفني العام في مجال  1إلى  6من الدرجات تمثل          

 الدراسیةة الى األھداف في النصف األول أو الثاني من السنحد التالمیذ أوصل 

یجة نت تلیسي وھ. للمعلم المھنىالتقدیرلى عالشھادة  الدرجة فيوتستند  ة.المرجوّ 

لى مصادر إ المعلم تقییم ویستند .عقدھا التي تم التحریریةاالمتحانات  درجاتلمتوسط 

، التلمیذ لاعمأ ،حریریةسبیل المثال، االمتحانات الشفویة والت علىللمعلومات:  ةمختلف

 م والمحادثات.تعلّ الرؤى من حوارات المالحظات وكذلك وال محاضراتال

 :الجدول التالي یوضح تعریف الدرجات في الشھادة         
 

 

 1[و]  2 3 4 5 6 ]الدرجةا[
 

 ]المعیار[
 ضعیف جدا ضعیف مقبول جید جید جدا

 الطالب...]اسم [

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 
في معظم األساسیة 

 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

حل الواجبات المدرسیة 
 (األداء)

یحل الواجبات ذات 
الصعوبة المتزایدة 

 بنجاح دائما
ذات  یحل الواجبات

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

ب الدؤو، العمل عدم االھتمامأو  الدراسةوالمشاركة النشطة في بذل الجھد ، فیھ نقصأو 

 ىعل الجوانب ستسجل. ھذه ثقة في الطالبأو عدم ال ثقةال، االھمال فیھالدقیق أو 

 .ماعياالجتالسلوك بند م، فضال عن والتعلّ  الشھادة في اطارالعمل منالصفحة الثانیة 

 . التقییممستویات أربع على التعلیمي والسلوك االجتماعيالعمل والسلوك  ویجري تقییم

 .الحالة العادیةیمثل (جید)  الیسارالعمود الثاني من  المسجل في
 

 نموذج الشھادة
 A. القسم Cو Bو Aأو  Bو Aالمستوي الثانوي:  على أقسام ةأو ثالث قسمانتشكل یو

لبات مستویات المتط على أقصىبحد واد م ثالثھو األكثر تطلبا. ویمكن تعلیم الطالب 

I وII وIII مستوي المتطلبات .I .ھو األكثر تطلبا 
 

یتم االحتفاظ بھ من قبل المعلم وشھادة. ال مجلدیتم جمع الشھادات الفردیة في 

أو في نھایة المرحلة االبتدائیة، یتم  ةتغییر المدرس دالفصل. عنالمسؤول عن 

 .صاحب الشھادة لتلمیذل ؤهإعطا
 

 یارة:ز یرجى المدرسیة،لمزید من المعلومات حول التقییم والشھادات والقرارات المتعلقة بالوظائف         

 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

