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  تبعة في المرحلة ا�بتدائيةالمضوابط ال ٢٢ .٤. ٨
  )ًاستكما� للضوابط العامة(

  التسجيل باللون ا"حمر  .١

  .بالنسبة للصف ا�ول ا"بتدائي " يتم التسجيل باللون ا�حمر في دفتر الفصل في الثثة أشھر ا�ولى

  )٣٠/٩/٢٠١٤ا"جتماع العام ا�ول (

  ا*نذار  .٢

المرة الرابعة من ط العامة " يرسل إخطار كتابي في المرحلة ا"بتدائية إلى ولي ا�مر حتى ًاستثناء للضواب
. عند التسجيل مرة خامسة يرسل إنذار ومع المرة السادسة يعقد اجتماع فصل. التسجيل باللون ا�حمر

  )ا"جتماع العام ا�ول(

  تحية العلم  .٣

ي في تحية العلم ويقفن بالقرب من مدخل المبنى الخاص تشترك طالبات الصفين ا�ول والثاني ا"بتدائ
تشترك الصفوف من . قف طالبات الصفين الثالث والرابع في أماكنھن في فناء المدرسةت. بالمرحلة ا"بتدائية

  )ا"جتماع العام ا�ول. ( في أداء تحية العلم بالتبادل ا�سبوعي للفصول٤ إلى ٢

  )٢٣. ٨.٤ انظر(مبدأ العمل الحر   .٤

ن تكون أيمكن . ٤ – ٢ للصفوف من تانمقررالحر، وھما عمل للن بالمدرسة ا�لمانية للراھبات حصتاتوجد 
ھذه الحصص أثناء حصص التقوية حيث يتواجد مدرسين في الفصل، على أ" تكون أثناء حصص الواجبات 

  .المنزلية

يقوم .  لمادة الرياضياتيمكن تخصيص حصة من ھاتين الحصتين. القيام بحصص العمل الحر إجبارية
  .موعد حصتي العمل الحرتحديد في بداية العام الدراسي بمدرسو اللغة ا�لمانية 

  الحف6ت الشھرية  .٥

) ب(ثم تليھا فصول ) أ(تبدأ في شھر سبتمبر الفصول . تكون ھذه الحفت في آخر خميس من كل شھر
  ." يقام حفل شھر أبريل. جيدبإقامة حفل عيد الميد الم) ب(تقوم الفصول . بالتبادل

 يكون مدرس الفصل ھو المسئول عن ھذه الحفت .بإقامة حفل الصيف في شھر يونيو) أ(تقوم الفصول 
  )١٥/٩/٢٠١٤ا"جتماع العام الثاني . (ويمكن لباقي المدرسين تقديم المساعدة

  التقييم في المرحلة ا�بتدائية  .٦

. ٤ و ٣ر ھذا في نتيجة اللغة ا�لمانية، كما أنه غير ملزم للصفوف  يؤث و"٤ و ٣يتم ھذا التقييم في الصفوف 
  )ا"جتماع العام الثاني. (يقوم المدرسون المعنييون باgتفاق على ھذا التقييم كل عام دراسي
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  استعارة ا�سطوانات المدمجة ل>ف6م  .٧

 كل يوم خميس على أن تكون ويقوم مدرس الفصل بتوزيعھا. ٤ – ١توزع ا"سطوانات على الصفوف من 
ا"جتماع ( . عند تلف أو ضياع أي اسطوانة فقطً مصرياً جنيھا١٠٠يتم دفع . مدة ا"ستعارة حتى يوم اgثنين

  )العام الثاني

  كراسة معاني الكلمات  .٨

  .تلتزم كل طالبة بتخصيص كراسة خاصة لمعاني الكلمات

  امتحانات المقارنة  .٩

  . لفصلي الصف الواحد في نفس الوقت وفي خل نفس المدة الزمنيةھي امتحانات متطابقة تجرى

يتم في مثل ھذه الحا"ت ا"تفاق المسبق بين مدرسي المادة للفصلين في بداية العام الدراسي حول موضوع 
  .ا"متحان وتصحيحه

  .بعد تصحيح امتحان المقارنة تتم مناقشة جماعية لعملية التصحيح

يجرى امتحان مقارنة في كل نصف من العام الدراسي في : ٤ و ٣ و ٢ائية للصفوف بالنسبة للمرحلة ا"بتد
  .اللغة ا�لمانية والرياضيات

  

٣/١/٢٠١٤  

  فالتر ريتر


