٢ .٣ .٨أ القواعد الخاصة باالمتحانات واالختبارات )من الصف الثانى إلى العاشر(
أوال :االمتحانات
.١

االمتحانات وسيلة لتحديد المستوى العلمى كتابة ،يتحدد موعدھا عادة عند انتھاء وحدة دراسية ،أى
بعد فترات التدريس والتعمق والتدريب والتطبيق ،و تكون مدة االمتحان فى القسم األول من المرحلة
الثانوية )من الصف الخامس إلى السابع( حصة واحدة )وفى مادة اللغة األلمانية يمكن أن تصل مدة
االمتحانات إلى حصتين( وفى القسم المتوسط من المرحلة الثانوية )من الصف الثامن إلى العاشر( من
حصة إلى حصتين) ،وفى مادة اللغة األلمانية يمكن أن تصل مدة االمتحانات إلى ثالث حصص( ،فى
حالة عمل االمتحان فى أكثر من حصة واحدة يقوم المدرس المسئول بالتنسيق مع الزمالء والزميالت
بشأن اإلشراف على الطالبات أثناء االمتحان.

.٢

يتم تسجيل كافة االمتحانات بالمرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية فى ج11دول االمتحان11ات بحج رة
المدرسين.

.٣

يتم تعريف الطالبات بموعد االمتحان قبل أسبوع من تاريخه على األقل ،وذلك مع تحديد المادة العلمية
موضوع االمتحان ونوعه ،ويمكن لمدرسى المرحلة االبتدائية الخروج عن ھذا النظام ،والقرار ھنا
لكل مدرس طبقا لما يراه مناسبا من الناحية التربوية.

.٤

ويستمر سريان القاعدة التى تنص على أنه ال يسمح بتقديم ملحوظ11ات فردي11ة للطالب11ات بعد توزيع
األسئلة ،ويستثنى من ذلك الملحوظات الموجھة إلى جميع الممتحنات بشأن األخطاء والكلمات غير
المفھومة أو األجنبية فى صياغة األسئلة.

.٥

التليفون المحمول فى االمتحانات وامتحانات الشھادة اإلعدادية
قبل بداية االمتحان أو امتحان الشھادة اإلعدادية يجب وضع التليفونات المحمولة على مكتب المدرس،
على أن تكون كلھا مغلقة ،ومخالفة ھذه القاعدة أو االحتفاظ بجھاز تليفون محمول لم يتم تسليمه يعد
محاولة للغش.

.٦

يتم تقييم االمتحانات طبقا لجدول الستين درجة )بحد أدنى  %٥٠من الدرجات( ،ويتم تدوين النتيجة
كدرجة من  ٦٠مع التقدير المناسب مثل  ٥١درجة  /تقدير جيد ) ،(٢وال يسمح باستخدام تقديرات بينية
)مثل  (٣ - ٢أو اتجاھات ) +أو – أى مرتفع أو منخفض( ،وإلى جانب النتيجة يتم تدوين متوسط
الفصل فى ورقة االمتحان ،ويحتسب من الدرجة من  ٦٠ويدون كدرجة بعد تقريب األعشار.

.٧

يتم إعادة االمتحان للطالبات بعد تصحيحه فى أسرع وقت ممكن :فى المرحلة االبتدائية والقسم األول
من المرحلة الثانوية خالل أسبوعين وفى القسم المتوسط من المرحلة الثانوية ال يجوز تعدى الثالثة
أسابيع ،وال يسمح بأداء امتحان جديد إال بعد إعادة االمتحان السابق له للطالبات.

.٨

فى الصفوف من  ١٠ – ٢يجب أن يقوم ولى األمر ب1التوقيع على االمتحان الذى تحصل فيه الطالبة
على تقدير ضعيف ) (٥أو تقدير ضعيف جدا ) ،(٦وليس من الضرورى أن يقوم المدرس بجمع

االمتحانات من الطالبات بعد إعادتھا لھن ،بل يسمح للطالبات باالحتفاظ بھا ،وفى حاالت الخالف على
الدرجات يجب على الطالبة تقديم امتحاناتھا.
.٩

إذا كان الرسوب ھو نتيجة أكثر من ثلث الطالبات )أى تقدير  ٥ضعيف أو  ٦ضعيف جدا( يتم عرض
االمتحان واإلحصائية الخاصة به على مدير المرحلة االبتدائية أو مدير المدرسة ،ويقرر مدير المرحلة
االبتدائية وابتداء من الصف الخامس مدير المدرسة احتساب نتيجة االمتحان أو إلغاءه بعد التشاور مع
مدرس أو مدرسة المادة.

 .١٠يسمح بأداء ثالثة امتحانات على األكثر فى األسبوع الواحد )من االثنين إلى السبت( ،ويسمح بأداء
امتحان واحد فقط فى اليوم الدراسى ،وتحتسب امتحانات اإلعدادية ضمن أيام االمتحانات ،وال يسرى
ھذا على الطالبات الالتى يقمن بإعادة امتحان بسبب الغياب.
 .١١فى حالة عدم أداء الطالبة المتحان أو اختبار ألسباب خارجة عن إرادتھا ،ال يجوز أن يؤثر ذلك
بالسلب على درجتھا فى الشھادة ،وينبغى إذا اقتضى األمر أن تحصل الطالبة على فرصة إلعادة
االمتحان فى وقت قريب من الموعد األصلى أو لتقديم إثبات بديل لمستواھا العلمى ،واألمر ھنا متروك
لقرار مدرس المادة.
فى حالة الغياب تسرى القواعد الخاصة بذلك ،وفى حالة الغياب عن امتحان أو اختبار معلن عن موعده
بدون اعتذار تحصل الطالبة على تقدير ضعيف جدا ).(٦
 .١٠ال يسمح بأداء امتحان فى اليوم األول بعد أجازة مدتھا ثالثة أيام على األقل.
 .١١عدد االمتحانات يحدده الجدول السارى.

ثانيا :االختبارات
.١

تھدف االختب11ارات إلى تقييم الواجبات المنزلية أو المادة العلمية التى تم تدريسھا فى الحصتين
األخيرتين ،وعادة ال يتم تعريف الطالبات بموعد االختبارات ،وال يجب أن تتجاوز مدة االختبار ٢٥
دقيقة ،ويمكن زيادة المادة العلمية موضوع االختبار فى حالة االختبارات المعلن عن موعدھا ،ويجب
تدوين موعد االختبارات المعلن عن موعدھا فى الجدول المخصص لذلك ،تماما كما يحدث بالنسبة
لالمتحانات.

.٢

يتم تقييم االختبارات بنفس طريقة االمتحانات.

.٣

ال يسمح بأداء اختبار فى اليوم األول بعد أجازة مدتھا ثالثة أيام على األقل.

.٤

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

.٥

ال يوجد عدد محدد من االختبارات فى كل مادة.

.٦

إذا كان الرسوب ھو نتيجة أكثر من ثلث الطالبات )أى تقدير  ٥ضعيف أو  ٦ضعيف جدا( فى اختبار
معلن عن موعده يتم عرض ھذا االختبار واإلحصائية الخاصة به على مدير المرحلة االبتدائية أو مدير
المدرسة ،ويقرر مدير المرحلة االبتدائية وابتداء من الصف الخامس مدير المدرسة احتساب نتيجة
االختبار المعلن عن موعده أو إلغاءه بعد التشاور مع مدرس أو مدرسة المادة.

ثالثا :النظر إلى األخطاء اللغوية
يسرى ما يلى بشأن األخطاء اللغوية على االختبارات واالمتحانات فى المواد العلمية التى تدرس باللغة
األلمانية فى الصفوف من الخامس إلى التاسع:
ال تؤخذ األخطاء اللغوية فى االعتبار عند التقييم ،طالما أن المحتوى العلمى معروض بشكل سليم.
الربط غير السليم للجمل واألخطاء فى كتابة المصطلحات العلمية واألخطاء اللغوية األخرى التى
يترتب عليھا أخطاء فى المحتوى العلمى تؤخذ فى االعتبار عند التقييم.
قرار االجتماع العام ألعضاء ھيئة التدريس فى ٢٠٠٩/١٢/٩

