
  
  

 قسم الّتعلیم الرسمي                               
 

 

 
  إجراءات اإلنتقال من المرحلة اإلبتدائیة الى المرحلة المتوّسطة/ وما قبل المرحلة الثانویة

 استمارة تحضیریة لإلجتماع
 

یكون الحدیث حول الوضع اإلجتماع التقییمي ما بین معلمي الّصف وأنتم األھل وكذلك ولدكم، سخالل 
    المدرسي الجاري المتعلّق بولدكم حتى الّصف الّسادس. 

 
أنتم األھل تعرفون ولدكم وتقیمونھ من وجھة نظركم. البیانات التالیة من خاللكم تساھم بتحدید نقطة 

م وما بین معلمي الصف وولدكم. تلك البیانات مبنیّة على الشروط المطلوبة إنطالق لإلجتماع ما بینك
 للمستوى األول من المرحلة المتوّسطة. 

 

 ولدنا 
......................................................................................... 

حّد ى ال
نعم ما  

الى حّد 
 ما كالّ 

ینجزالیوم المدرسي وكذلك الدراسة والواجبات المدرسّیة بنفسھ ودون مساعدة  …
 إلى حّد كبیر 

  

   ال یجد صعوبة بالتعاطي مع أوضاع جدیدة. .…

   باستطاعتھ تقسیم الوقت. …

   یقوم بإنجاز أعمالھ بشكل كامل وبعنایة.  …

    وباستطاعتھ تبریر رأیھ أیضا". یبدي رأیھ الّشخصي خالل النقاشات  …

   .یحب الدرس ویجد سھولة فیھ …

   لدیھ استعداد أن یدرس كثیرا".  …

   لدیھ القدرة على التركیز لفترة طویلة على عمل معّین.   …

لدیھ قدرة على مالحظة المضمون وباستطاعتھ استعادة ما تعلّم حتى بعد فترة …
 طویلة. 

  

   .باستطاعتھ إبداع أفكار خالّقة وتنفیذ بعضھا. …

   حشریة كبیرة للمعرفة في عّدة مجاالت مختلفة.  ھلدی . …
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   .لدیھ قدرة على الّتحمل …

 .یثق بقدرتھ في بعض األمور وال ُیحبط بسرعة عند وجود صعوبات …
 

  

وقتا" كافیا" لممارسة ھوایة معّینة أو لإلنشغال في یجد الى جانب المدرسة  …
 وقت الفراغ. 

  

 نحن كأھل نرى ولدنا بعد ثالث سنوات …

 لیم مھني عباتجاه ت  

 باتجاه متابعة التّعلیم المدرسي 

 في المرحلة الثانویة باتجاه البكالوریا 

  

 
 

 مالحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luzern, 14. August 2017 
124843 
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