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   تقييم وإعداد التقارير الدليل 
 
المدرسة الثانوية ف  

 

ي سيعتمد 
 عليها ؟هذا التقرير متى سيحصل أولياء األمور عىل  التقرير و ما هي األمور  التى

 

  األوقات الـتسيحصل طلبة القسم 
 
  مدرسة ويس جرين الدولية عىل تقارير ف

 
: الية الثانوي ف  

؟ عىل ماذا سيعتمد ؟   متى

  شهر نوفمبر    العمل المنجز التعلم  مخرجاتالحضور ، 
 
 1 2020ف

والعمل المنجز الحضور ، درجة التقييم ، مخرجات التعلم   
 

  شهر يناير 
 
 2 2021ف

  والعمل المنجز  الحضور ،درجة التقييم ، مخرجات التعلم 
 

  شهر مارس 
 
 3 2021ف

، العمل الحضور ، درجة نهاية العام الدراس   ، مخرجات التعلم 
  100ودرجة السلوك /  المنجز 

  شهر يونيو 
 
 4 2021ف

 

التقدم ؟ مستوى  ف سيتم وضع عالمات التقييم وكيف سيتم قياسكي  
 

مئوية النسبة ال متوسطحساب ، سيتم  أداء جميع التقييمات عند االنتهاء من . يقوم الطلبة بإنجازه تقييم الذي كل نسبة مئوية لسيتم منح 

  .الطالب تقييم ل

  
 .العام ، مع مرور تقييمات أكبر صعوبة أكتسبها الطلبة سيخضعون إىل  بناًء عىل المعرفة والمهارات التى

  تم المحافظة  لبةُيتوقع من الط
  قاموا ب عىل النسبة المئوية التى

 
أو لكل مادة الدراس  بداية العام الذي قاموا به مع  القياس  ختبار اال تحقيقها ف

 .أعىل منها  مئوية  تحقيق نسبة

 

 لوجه؟تعلًما أو علًما عن بعد يتلقى تكان تعلمه ، سواء  أثناء ما مقدار الجهد الذي يبذله الطالب 
ً
 وجها

 

   مادةالتعلم لكل عىل سلوكيات درجة  منح  ، يتم  تقييم الفصل الدراس  باإلضافة إىل بيانات 
 لوجه و / أو  تمنح لطلبة، والتى

ً
 :عن بعد التعلم وجها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء  سلوكيات التعلم 

ا هذا الطالب هو م 
ً
ثال ي و  ، بشكل منتظم مهامهنجاز إل تعلم متحمس للغاية ويسىع جاهد بارتكاب األخطاء  كبى

من خالل دروس التعلم   لجماع  هذه الفئة  تحقق االستفادة العظىم من فرص التعلم ا. من أجل إحراز التقدم

ا يبحثون بانتظام عن فرص ت هموجًها لوجه و / أو دروس  التعلم عن بعد  ، و 
ً
لقدراتهم  من أجل  قييم أيض

  قدًما 
 .بشكل مستقلبإنجاز المهام  المض 

 التوقعاتيفوق 

  الدر  
 دروس  أثناء س ويتحمل مسؤولية تعلمه و يتعامل هذا الطالب مع التعلم بطريقة إيجابية ، ويشارك ف 

 لوجه و / أو التعلم 
ً
  بعض  لو اضطروا حتى  لبذل الجهد  هذه الفئة مستعدة . دروس التعلم عن بعد وجها

ف 

.  ةجيدجماع  وفردي بصورة   يعملون بشكل هم أخطاء.  الرتكاباألحيان   

 يحقق التوقعات 

 

ا   
ً
  الدر  ا هذا الطالب قادرً يكون  أحيان

ما لم  عدم القيام بذلك  حبذ غالًبا ما ي و ، س و عىل المشاركة بنشاط ف 

ا دائًما . هذا الطالب ليس دروس التعلم عن بعد  وجًها لوجه و / أو   التعلم دروس أثناء،  ُيطلب منه
ً
 مستعد

 دعم المعلم . بشكل كببر عىل يعتمد  لتحمل المخاطر أو العمل بشكل مستقل و 

ي الحد األدنى  تلت 

 للتوقعات 

 

  كثبر من األحيان   
  دروس برغبة هذا الطالب  يشعر ال ف 

  المشاركة بنشاط ف 
عبر وجًها لوجه و / أو التعلم  ف 

ا  تعلم اآلخرينهذه الفئة وعىل  يؤثر هذا سلًبا عىل تعلم قد . دروس التعلم عن بعد 
ً
يعتمدون بشكل   هم . أيض

مشاركة الفعالة لل يبذلون قصارى جهدهم و  لهم ،  دعم  أعضاء هيئة التدريسعىل  و  مساعدة الغبر كببر عىل 

  
  فرص التعلم التعاون 

. ف   

ا من  ً  كثير
أدنى

 التوقعات



 عن بعد أو وجًها لوجه؟تعلمه  كانسواء  جودة عمل الطالب ، معايبر  ما ه  
 

  يبذلها  جهود الهذا هو مزيــــج من . المنجز هو العمل  الذي تم إدراجه هنا المجال اآلخر ، إن 
  التى

قييمات التالواجب الدراس  ، تتكون من الطالب ، والتى

ة  األخرى  االختبارات، اريــــع المقدمة التكوينية ، المش   آخر .  عملأي  ، و  دفبى الواجبات ،  القصبر
 
وجًها  دروس التعلم ينطبق عىل تقييم  طلبة هذا  إضاف

 :دروس التعلم عن بعد طلبة  لوجه و / أو 

 

  العمل المنجز 

  ينجزها  . يبدو أن هذه الفئة تحقق  مجموعة أهداف 
يشعر هذا الطالب بالفخر دائًما  اتجاه  األعمال التى

التعلم. ويوضح إنجازهم  أنهم قاموا بالتعامل مع مالحظات المعلم التكوينية باستمرار وترصفوا بناًء عىل 
ومون بتقديم أعمالهم  بطريقة توضح نهًجا جيد  عىل األقل. يقبتقدير عىل إحراز تقدم ما مكنهم توجيهاته ، 

 للتعلم.  
ً
ا ومستقًل

ً
   بمستوى عاٍل كما واثق

 
وع وأ ي عمل إضاف من الكفاءة يقومون دائًما بإتمام  عمل المشر

  يقومون بها   ويقدمونه
  الوقت المحدد  . إن  تمبر  وجودة المهام التى

 
  الفصل  تعزز ف

 
 .التقدم الذي يحققونه ف

 

تيفوق التوقعا  

  معظم األحيان  بالعمل الذي ينجزه ويبدو أنه حقق أهداف التعلم. هناك دليل عىل أن
 
 هيفتخر هذا الطالب ف

ا  بالعمل قاماالستجابة  لمالحظات  المعلم التكوينية و ب قامقد 
ً
مقدرته عىل تحقيق   عزز توجيهاته ، مما ل وفق

وع  وأي عمل إضهذا الطالب تقدم جيد. يقوم  ا لمعيار بإنجاز المشر
ً
  مستقل وفق

 
التقدم الجيد الذي  يعزز اف

  الفصل
 
 .حققه  ف

حقق التوقعاتي  

 لهذه الفئة  المستوى المتوقع. يمكن دونعمله المنجز هو ، و  دائًما  المطلوب  هذا الطالب العمل جز ال ين
   ،  للمعلم  التكوينيةالمالحظات  توجيهات مزيد من الجهود لضمان مشاركتهم والعمل بناء عىل البذل 

والتى
ا من أجل  ستنعكس عىل أعمالهم 

ً
وع قد من التقدم.  تحقيق مزيد    و أيفتقر المشر

الذي يقوم   العمل اإلضاف 
به مما يؤدي إىل الحد من قيمة العمل الذي يقومون إىل التفاصيل والعمق والجهد  بتقديمه الطلبةهؤالء 
 .يؤثر عىل تقدمهم وبالتاىل  

  يحقق
ى
الحد األدن

توقعاتلل  
 

  الفصل أدن  من العمل 
 استجابةهناك أدلة محدودة عىل و . التوقعات المرجوة مستوى الذي ينجزه الطالب ف 

 حيث يقوم  دائًما  ققهالذي يحاألكاديىم    التكوينية ، مما يحد من التقدملمالحظات المعلم الطالب هذا 
وع  بإنجاز    مستقل المشر

م هذه الفئة  التوقعاتدون بمستوى  وأي عمل إضاف  بالمواعيد  المرجوه . ال تلبى 
 .تقديم العملب قد ال تقوم النهائية أو 

ا من  ً  كثير
أدنى

 التوقعات

  
 

  للدوام المدرس  ؟   
  / ابنتى

 كيف يبدو  حضور ابت 

 

هيئة الشارقة للتعليم الخاص يتعلق من  برمز خاص النسبة المئوية يشار إىل هذه . بداية العام الدراس   ابنك / ابنتك للدروس منذ نسبة حضور ب نوافيكس

ا إخطار أولياء األمور  حضور الطالب ، و نسبة ب
ً
 .أبنائهم   غياب أيام بعدد  سيتم أيض

 متفوق  Outstanding وما فوق   98%

96%-97% Very Good ا
ً
 جيد جد

94%-95% Good  جيد 

92%-93% Acceptable  مقبول 

90%-91% Weak  ضعيف 

ا Very Weak %89 أقل من 
ً
 ضعيف جد

 

ألبنائها ؟   التعليمي  كيف يمكن للعائلة أن تقوم  بتقديم الدعم  

 

 

ا   ئه /ها عىل مالحظات تشبر أن أدا ابنك / ابنتك تقرير  إذا تضمن ً  كثبر
  أو أدن 

  مادةمن التوقعات  أدن 
 
  ،  ةمعين ف

فسيقوم معلم المادة المعت 

 .الخصوصهذا ب الالزم البنك / البنتك لدعم وذلك من أجل تقديم  ا، صيل هذا األمر المناقشة تف معك بالتواصل  

ا . الدراسية حصص ال حضور كافةو لحضور الصباح  اتسجيل نرجو منكم تشجيع ابنائكم عىل 
ً
بعض  تخصيص،ويتوجب عىل الطلبة أيض

  ذلك اليوم  الوقت مساًء ل
 
  قاموا بتعلمها ف

تحقيق وحدات السابقة بانتظام لضمان المهارات معلومات و  متابعة والعمل عىل مراجعة المواد التى

 . أهداف التعلم 

www.quizlet.com  يحتاج الطلبة دائًما إىل رائع موقع  هذا الموقع هو  
لتعزيز وممارسة المصادر التعليمية المتنوعة لمختلف المواد  التى

 . حفظها  ومراجعتها 

http://www.quizlet.com/

