
 

  )العاشر إلى الثانى الصف من (وا�ختبارات با�متحانات الخاصة القواعدأ ٢. ٣. ٨
  

  ا�متحانات: أو�
  
 أى دراس�ية، وح�دة انتھ�اء عن�د ع�ادة موعدھا يتحدد ،كتابة العلمى المستوى لتحديد وسيلة ا	متحانات  .١

 المرحل�ة م�ن ا3ول الق�سم ىف� ا	متحان مدة تكون و والتطبيق، والتدريب والتعمق التدريس فترات بعد
 م�دة ت�صل أن يمك�ن ا3لماني�ة اللغ�ة م�ادة وف�ى (واح�دة ح�صة) السابع إلى الخامس الصف من (الثانوية

 من) العاشر إلى الثامن الصف من (ويةالثان المرحلة من المتوسط القسم وفى) حصتين إلى ا	متحانات
 ف�ى ،)ح�صص ث�Cث إلى ا	متحانات مدة لتص أن يمكن ا3لمانية اللغة مادة وفى (حصتين، إلى حصة
 وال�زميCت ال�زمCء مع بالتنسيق المسئول المدرس يقوم واحدة حصة من أكثر فى ا	متحان عمل حالة
  .ا	متحان أثناء الطالبات على اNشراف بشأن

  

 رةبحج�� ا�متحان11ات ج11دول ف��ى الثانوي��ة والمرحل��ة ا	بتدائي��ة بالمرحل��ة ا	متحان��ات كاف��ة ت��سجيل ي��تم  .٢
  .المدرسين

  

 العلمي�ة المادة تحديد مع وذلك ا3قل، على تاريخه من أسبوع قبل ا	متحان بموعد الطالبات تعريف يتم  .٣
 ھن�ا والق�رار النظ�ام، ھ�ذا ع�ن الخ�روج ا	بتدائي�ة المرحل�ة لمدرسى ويمكن ،ونوعه ا	متحان موضوع

  .التربوية الناحية من مناسبا يراه لما طبقا مدرس لكل

  

 بع��د توزي��ع ملحوظ11ات فردي11ة للطالب11اتستمر س��ريان القاع��دة الت��ى ت��نص عل��ى أن��ه 	 ي��سمح بتق��ديم وي��  .٤
ا3سئلة، ويستثنى من ذلك الملحوظ�ات الموجھ�ة إل�ى جمي�ع الممتحن�ات ب�شأن ا3خط�اء والكلم�ات غي�ر 

  .المفھومة أو ا3جنبية فى صياغة ا3سئلة

  

  لشھادة ا:عداديةالتليفون المحمول فى ا�متحانات وامتحانات ا  .٥

 يجب وضع التليفونات المحمولة على مكتب الم�درس، قبل بداية ا	متحان أو امتحان الشھادة اNعدادية  
على أن تكون كلھا مغلقة، ومخالفة ھذه القاعدة أو ا	حتف�اظ بجھ�از تليف�ون محم�ول ل�م ي�تم ت�سليمه يع�د 

  .محاولة للغش

 

 النتيج�ة ت�دوين وي�تم ،)ال�درجات م�ن% ٥٠ أدن�ى بحد (درجة ينالست لجدول طبقا ا	متحانات تقييم يتم  .٦
 بينية تقديرات باستخدام يسمح و	 ،)٢ (جيد تقدير / درجة ٥١ مثل المناسب التقدير مع ٦٠ من كدرجة

 متوس��ط ت��دوين ي��تم النتيج��ة جان��ب وإل��ى ،)م��نخفض أو مرتف��ع أى – أو (+ اتجاھ��ات أو) ٣ - ٢ مث��ل(
  .ا3عشار تقريب بعد كدرجة ويدون ٦٠ من الدرجة من يحتسبو ا	متحان، ورقة فى الفصل

  

 ا3ول والق�سم ا	بتدائي�ة المرحلة فى: ممكن وقت أسرع فى تصحيحه بعد للطالبات ا�متحان إعادة يتم  .٧
 الثCث�ة تع�دى يج�وز 	 الثانوي�ة المرحل�ة م�ن المتوس�ط الق�سم وفى أسبوعين خCل الثانوية المرحلة من

  .للطالبات له السابق ا	متحان إعادة بعد إ	 جديد امتحان بأداء حيسم و	 ،أسابيع

  

 الطالب�ة في�ه تح�صل ال�ذى ا	متح�ان عل�ى ب1التوقيع ا3مر ولى يقوم أن يجب ١٠ – ٢ من الصفوف فى  .٨
 بجم��ع الم��درس يق��وم أن ال��ضرورى م��ن ول��يس ،)٦ (ج��دا ض��عيف تق��دير أو) ٥ (ض��عيف تق��دير عل��ى



 على الخCف حا	ت وفى ،بھا ا	حتفاظب للطالبات يسمح بل ،لھن إعادتھا دبع الطالبات من ا	متحانات
  .امتحاناتھا تقديم الطالبة على يجب الدرجات

  

 ع�رض يتم) جدا ضعيف ٦ أو ضعيف ٥ تقدير أى (الطالبات ثلث من أكثر نتيجة ھو الرسوب كان إذا  .٩
 المرحلة مدير ويقرر المدرسة، مدير أو ا	بتدائية المرحلة مدير على به الخاصة واNحصائية ا	متحان
 م�ع التشاور بعد إلغاءه أو ا	متحان نتيجة احتساب المدرسة مدير الخامس الصف من وابتداء ا	بتدائية
  .المادة مدرسة أو مدرس

  

 ب�أداء وي�سمح ،)ال�سبت إل�ى ا	ثن�ين م�ن (الواح�د ا3س�بوع ف�ى ا3كث�ر على امتحانات ثCثة بأداء يسمح  .١٠
 ي�سرى و	 ا	متحان�ات، أيام ضمن اNعدادية امتحانات وتحتسب ،الدراسى اليوم فى فقط واحد امتحان

  .الغياب بسبب امتحان بإعادة يقمن الCتى الطالبات على ھذا

  

 ذل��ك ي��ؤثر أن يج��وز 	 ،إرادتھ��ا ع��ن خارج��ة 3س��باب اختب��ار أو 	متح��ان الطالب��ة أداء ع��دم حال��ة ف��ى  .١١
 Nع��ادة فرص��ة عل��ى الطالب��ة تح��صل أن ا3م��ر اقت��ضى إذا وينبغ��ى ھادة،ال��ش ف��ى درجتھ��ا عل��ى بال��سلب

 متروك ھنا وا3مر العلمى، لمستواھا بديل إثبات لتقديم أو ا3صلى الموعد من قريب وقت فى ا	متحان
  .المادة مدرس لقرار

 موعده عن معلن اختبار أو امتحان عن الغياب حالة وفى ،بذلك الخاصة القواعد تسرى الغياب حالة فى  
  ).٦ (جدا ضعيف تقدير على الطالبة تحصل اعتذار بدون

  

  . ا3قل على أيام ثCثة مدتھا أجازة بعد ا3ول اليوم فى امتحان بأداء يسمح 	  .١٠

  

  .السارى الجدول يحدده ا	متحانات عدد  .١١

  

  ا�ختبارات  :ثانيا
  

 الح��صتين ف��ى تدري��سھا ت��م الت��ى العلمي��ة الم��ادة أو المنزلي��ة الواجب��ات تقي��يم إل��ى ا�ختب11ارات تھ��دف  .١
 ٢٥ ا	ختب�ار م�دة تتج�اوز أن يج�ب و	 ،ا	ختب�ارات بموعد الطالبات تعريف يتم 	 وعادة ،ا3خيرتين

 ويج�ب موع�دھا، ع�ن المعلن ا	ختبارات حالة فى ا	ختبار موضوع العلمية المادة زيادة ويمكن ،دقيقة
 بالن�سبة يح�دث كم�ا تمام�ا ل�ذلك، المخ�صص الج�دول ف�ى موع�دھا عن المعلن ا	ختبارات موعد تدوين

  .لCمتحانات

  

  .ا	متحانات طريقة بنفس ا�ختبارات تقييم يتم  .٢

  

  .ا3قل على أيام ثCثة مدتھا أجازة بعد ا3ول اليوم فى اختبار بأداء يسمح 	  .٣

  

  .امتحان فيه يجرى الذى اليوم نفس فى موعده عن معلن اختبار بأداء يسمح 	  .٤

  

  .مادة كل فى ا�ختبارات من محدد عدد يوجد 	  .٥

  



 اختب�ار ف�ى) جدا ضعيف ٦ أو ضعيف ٥ تقدير أى (الطالبات ثلث من أكثر نتيجة ھو الرسوب كان إذا  .٦
 مدير أو ا	بتدائية المرحلة مدير على به الخاصة واNحصائية ختبارا	 ھذا عرض يتم موعده عن معلن

 نتيج�ة احت�ساب المدرس�ة م�دير الخ�امس ال�صف م�ن وابت�داء ا	بتدائي�ة حل�ةالمر مدير ويقرر المدرسة،
  .المادة مدرسة أو مدرس مع التشاور بعد إلغاءه أو موعده عن المعلن ا	ختبار

  

   اللغوية اJخطاء إلى النظر  :ثالثا
  

 باللغة تدرس التى العلمية المواد فى وا	متحانات ا	ختبارات على اللغوية ا3خطاء بشأن يلى ما يسرى  
  :التاسع إلى الخامس من الصفوف فى ا3لمانية

  .سليم بشكل معروض العلمى المحتوى أن طالما التقييم، عند ا	عتبار فى اللغوية ا3خطاء تؤخذ 	  

 الت��ى ا3خ�رى اللغوي�ة وا3خط��اء العلمي�ة الم�صطلحات كتاب��ة ف�ى وا3خط�اء للجم��ل ال�سليم غي�ر ال�ربط  
  .التقييم عند ا	عتبار فى تؤخذ العلمى لمحتوىا فى أخطاء عليھا يترتب

 

  ٩/١٢/٢٠٠٩ فى التدريس ھيئة 3عضاء العام ا	جتماع قرار

 


