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  العاشر إلى ا"ول من للصفوف بالنسبة الدرجات بتحديد الخاصة القواعد أ٣ . ٣. ٨

  

  عامة معلومات  .١
 لتقييم ا&ساس ھى) والعملية والتحريرية الشفوية الدرجات (الطالبة عليھا تحصل التى الدرجات كل تعد

  .الدراسية المواد من كل فى درجاتھا

 خ4ل من النھائية الدرجة لتحديد يتبعھاس التى بالطريقة باتالطال تعريف المادة مدرس على وينبغى
 على الدراسة، بدء من والثانى ا&ول ا&سبوعين خ4ل وذلك طالبة، كل عليھا تحصل التى المختلفة الدرجات

    . الفصل دفتر فى بذلك قيامه مدرسال يدون أن

  

 ٤ تقدير ينتھى أن على ،ا(ختباراتو ا(متحانات درجات تحديد عند درجة الستين جدول فقط يسرى    .٢
 وزارة وافقت وقد ،%)٥٠ من النجاح نسبة تكونو درجة الستين لجدول طبقا أى (،درجة ٣٠ عند) مقبول(

  .العاشر إلى الثانى من الصفوف فى المواد كل على يسرى الذى النظام ھذا على والتعليم التربية

  )١ رقم جدول انظر(  

  

ً حسابيا الدرجات تحويل يجب ولكن اVختبار، أو اVمتحان فى ا"ساسية الدرجات من عدد أى استخدام يمكن    .٣
  .درجة الستين جدول إلى

 جدول بنتائج اVلتزام ضرورة مع بالمدرسة، الخاص التحميل سيرفر على للتحويل جدول يوجد: ملحوظة    
  .التحويل

  

 حساب يجب ذلك إلى باbضافة ،٦٠ من درجةو تقدير شكل على اVختبار أو ا(متحان نتيجة تدوين يجب    .٤
 بعد امتحان كل على تدوينهو ٦٠ من الدرجات على بناء اختبار كل وفى امتحان كل فى الفصل متوسط
  .ا&عشار تقريب

  

  امتحانات للمقارنة    .٥
  . وفي خ4ل نفس المدة الزمنية لفصلي الصف الواحد في نفس الوقت متطابقة تجرىاتي امتحانھ    

أن يتم في مثل ھذه الحاVت اVتفاق المسبق بين مدرسي المادة للفصلين حول موضوع اVمتحان على     
  .بعد تصحيح امتحان المقارنة تتم مناقشة جماعية لعملية التصحيح. وتصحيحه وذلك في بداية العام الدراسي

ف من العام الدراسي في يجرى امتحان مقارنة في كل نص: ٤ و ٣ و ٢بالنسبة للمرحلة اVبتدائية للصفوف     
  .اللغة ا&لمانية والرياضيات

  .يجرى امتحان مقارنة في النصف ا&ول من العام الدراسي في اللغة ا&لمانية: ٧ و ٦ و ٥بالنسبة للصفوف     

يجرى امتحان مقارنة في النصف ا&ول من العام الدراسي في اللغة ا&لمانية : ٨بالنسبة للصف     
  .والرياضيات

  

 من% ٥٠ اVستذكار تتطلب التى &سئلةا تغطى بحيث واVختبارات اVمتحانات أسئلة وضع يتم أن بغىين    .٦
  .١ رقم المتطلبات مجال ھو وھذا المتاحة، الدرجات

 من% ١٠ حوالى المجال ھذا درجات تمثل أن على ،٣ رقم المتطلبات مجال اVمتحان يشمل أن ينبغى    
  .المتاحة الدرجات

  .المتاحة الدرجات من% ٤٠ حوالى يغطى ٢ رقم المتطلبات المج فإن لذلك    
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  .المختلفة  المتطلباتمجاVت بتحديد المدرس يقوم أن الضرورى من وليس    

  .وا&ساليب والع4قات الحقائق استرجاع ١ رقم المتطلبات مجال ويشمل    

 ا&سئلة، من جديدة أنواع على مذاكرته تمت ما وتطبيق والتوضيح اVختيار ٢ رقم المتطلبات مجال ويشمل    
  .مستقل بشكل وذلك

  .الجوانب متعددة قضايا مع والخ4ق المستقل التعامل ٣ رقم المتطلبات مجال ويشمل    

  

 الدرجات بنظام اVستعانة يمكن والشفوية العملية الدرجات أو الكراسات أو التعبير موضوعات تقييم عند    .٧
 على ھذه التقييم طريقة تسرى وV) ٢ مرق جدول انظر. (يراتتقد وأنصاف تقديرات على يحتوى الذى

  .باVمتحانات التعبير موضوعات

  

  عرض ا(متحانات على مدير المدرسة    .٨

، )٣,٥التقدير ( درجة ٦٠ درجة عند احتساب الدرجة الكلية من ٣٧يبلغ المتوسط الحسابى ل4متحان     
  .ى من اVمتحانات بشكل عامويتناسب ھذا المتوسط مع ما يتوقع من أداء فى أ

فى حالة حصول أكثر من ثلث : وتسرى القاعدة التالية على اVمتحانات التى يكون تقييمھا أقل من ذلك    
 درجة فى أحد اVمتحانات أو اVختبارات المعلن عن موعدھا، يجب ٣٠الطالبات على درجات أقل من 

  .حان على إدارة المدرسةعرض ھذا اVمتحان باbضافة إلى نموذج &سئلة اVمت

  

 ا"خرى والدرجات با(متحانات يختص فيما بھا المعمول النسبة بتحديد مادة كل مدرسى مجموعة تقوم    .٩
المنزلية  والواجبات الشفوية والدرجات اVختبارات ا&خرى الدرجات وتشمل ،الشھادات درجات Vحتساب

 بمعايير الطالبات بتعريف المادة مدرس ويقوم ،العملية والدرجات وا&بحاث والتقارير الكراسات ونظام
  .الفصل دفتر فى بذلك ملحوظة يدون كما الدراسة، من ا&ول ا&سبوع فى الشھادة درجة احتساب

  

 منتصف شھادات قبلو مناسب بشكل وذلك الشفوية، بالدرجات الطالبات بتعريف المواد مدرسى جميع يقوم    .١٠
  .الدراسى العام ھايةن وشھادات الدراسى العام

 واللغة اbنجليزية واللغة والرياضيات ا&لمانية اللغة وھى ا&ساسية المواد مدرسو يقوم ذلك إلى باbضافة     
 قبل أى دراسى، عام نصف كل منتصف فى الشفوية بالدرجات الطالبات بتعريف العربية واللغة الفرنسية

  .ا&مور أولياء مقابلة يومى

 بالدرجة الطالبات تعريف ضرورة مدى حدة على حالة كل فى المواد مدرسو يقرر بتدائيةاV المرحلة فى    
  .تربوية Vعتبارات وذلك الشفوية،

              

 ا&سبوعين فى وذلك ،الشھادة درجات بشأن ا"مور أولياء مع بالتحدث ملزمين غير والمدرسات المدرسون    .١١
   .تالشھادا درجات لرصد موعد آخر قبل ا&خيرين

  .الشھادات اجتماعات عقد قبل النھائية بدرجاتھن الطالبات تعريف والمعقول الممكن من ولكن  

  

 الدرجة خ4ل من احتسابھا يتم أن على مادة، كل مدرسو عليھا يتفق التى  للنسبة طبقا الشھادة درجة تتحدد    .١٢
  ).التقدير -٦٠ من الدرجة (٣ -٣٩ مثل ،٦٠ من والدرجة بالتقدير الشھادة درجة تدون ثم ،٦٠ من

  

  :ا(بتدائية بالمرحلة التقييم    .١٣

  .شفاھي تقييم على بل درجات، على الطالبات تحصل V اVبتدائى ا&ول الصف فى    



 

 

 بالقـاهرة  شـارل بورومىالمدرسة األلمـانية سـان 

  مدرسة ألمانية أجنبية معتمدة          باب اللوق                                           

 8, Sharia Mohamed Mahmoud, Bab-el-Louk, Kairo 

    Tel.: 2790 00 88 – 2790 00 89      Fax: 2795 60 97 
 

    Internet: www.dsbkairo.de   

  اهرةـقال  –اب اللوق ـبب  –مد محمـود ـارع مـحـ ش٨

٢٧٩٥٦٠٩٧:   فـاكس٢٧٩٠٠٠٨٩  - ٢٧٩٠٠٠٨٨ : ت  

    Email: dsbbuero@dsbkairo.de 

  

  
 

 

Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo 
Bab-el-Louk                                 anerkannte deutsche Auslandsschule  

 
 

 

 فى درجاتھا تحديد مع كلية كدرجة ا&لمانية اللغة درجة تدوين يتم الرابع إلى الثانى من الصفوف فى    
  :التالية ا&ربعة المجاVت

  %٣٠    تحريريا اللغة استخدام    

  %٣٠    شفويا اللغة استخدام    

  %٢٠        القراءة    

  %٢٠      اbم4ء صحة    

  

  

  ١٨/٦/٢٠١٠ فى التدريس ھيئة &عضاء العام اVجتماع
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