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ن شتاند    5معلومات �خصوص إجراء ل	�
لم�ذات

َّ
الم�ذ والت

َّ
  للت

ن شتاند  � إجراء ل	�
�� �

ف الخامس االبتدا�� �  5ُ(شارك تالم�ذ وتلم�ذات الصَّ
. وهو ع*ارة عن اخت*ارات �� غة األلمان�ة وال>;اض�ات، ُمنذ 7دا6ة العام الدرا�2

?
الل

م�Cم من ُمتا7عة المواضيع 
D
ماتCم أو ُمعل

D
ن نتائج االخت*ارات ُمعل

D
مك

ُ
رجات لقاء هذە االخت*ارات. ت Mم ال تحصلون عK الدَّ  خالل ولNنَّ

P
متموها ُمس*قا

?
� تعل

RSال
Mم ما زلتم تحتاجون مُ 

َّ
� من الُممكن أن

RSة والمواضيع ال ة لتحقيق المدرسة االبتدائ�َّ ور;َّ �W هذە االخت*ارات �
 ُمشاركتCم الجّ�دة ��

َّ
 فيها. لهذا فإن

ً
ساعدة

  الهدف الم`شود منها. 
 . �bٍل خاCشe ٍل صحيح أوCشe أجبتم عليها سواء �

RSم الخاص 7األسئلة ال�ة التقي ون�َّ R	Nبوا7ة إل �
ماتCم ��

D
م�Cم أو ُمعل

D
َسل هذە المعلومات 6ُدِخل ُمعل

ُR	وس

غ (إm المعهد  � ُمقاطعة 7اِدن فورِتمب	�
ه لsس بrمCان IBBWالُمختص بتحل�الت العمل�ة التعل�م�ة ��

َّ
� أن

�Sم مع المعهد. وهذا 6عuدون ُمشاركة أسماء .(
مها uل شخص منCم.  � قدَّ

RSاإلجا7ات ال Kالع ع ماتCم من االطِّ
D
م�Cم أو ُمعل

D
  أي شخص سوى ُمعل

 لMم لتعاونCم{ 
P
كرا

ُ
  ش

ن شتاند معلومات �خصوص إ    5جراء ل	�

  لألهل وأول�اء األمور

ن شتاند  غ تطبيق إجراء ل	� � ُمقاطعة 7اِدن فورِتمب	�
� هذا  5مع 7دا6ة العام الدرا�2 تمَّ ��

 طفلMم ��
َّ
ف الخامس. uما أن eشCٍل إلزا�� لتالم�ذ وتلم�ذات الصَّ

� هذا 
عل�م اإلجراءالعام الدرا�2 سsُشارك �� ة التَّ دuم ��� وِّ � ُR	س .

P
ن شتاند أ6ضا ة 7خصوص إجراء ل	� . uما 6ُمكنCم الحصول 5ات هذە بrجا7اٍت عن أسئلة ُمهمَّ

:  المعلوماتعK الم�;د من  �mالتا �
و�� R	Nم الرا7ط االلCعند ز;ارت  

 bw.de-www.lernstand5 .  

ن شتاند  ما هو إجراء   ؟5ل	�
ن شتاند  �  5ل	�

لم�ذات. �� الم�ذ والتِّ � ا��سبها التَّ
RSه إجراء 6ُمكن من خالله تحد6د المهارات ال

َّ
� أن

�Sم. هذا 6ع
�
عل م الستقصاء حالة التَّ الخطوة األوm  ُمصمَّ

ة. و�ناًء عK نتائج ذلك  � المرحلة االبتدائ�َّ
لم�ذات �� الم�ذ والتِّ � ا��سبها التَّ

RSل س�تم تحد6د المهارات الC7 ة طوة الثان�ة إجراءات تع�;�;ة خاصَّ
ُ

ن الخ س�تضمَّ
ة المدرس�َّ  � الحصَّ

� من إ�مال بناء المهارات �� ن طاقم المعلم��
D
مك

ُ
ة ت � مواد تع�;�;َّ   ة. تلم�ذ وتلم�ذة عK حدة. ولهذا الغرض س�تم تجه	�

ن شتاند  عل�م،  3الفقرة  114عK المادة  5(س�ند تطبيق إجراءل	� � هذا اإلجراءمن قانون التَّ
لم�ذات �� الم�ذ والتِّ ة.  ح�ث تكون 7ذلك ُمشاركة التَّ  إلزام�َّ

ن شتاند  غ ( 5تمَّ تط�;ر ل	� � ُمقاطعة 7اِدن فورِتمب	�
� المعهد الُمختص بتحل�الت العمل�ة التعل�م�ة ��

غ �� ) بناًء عK تCل�ف IBBWلُمقاطعة 7اِدن فورِتمب	�
� مع الموا�*ة العلم�ة. من وزارة الثقافة والش*اب وال>;اضة. تمَّ  ة التط�;ر بت`سيٍق مت��   ت عمل�َّ

� إجراء
رجات �� ن شتاند  لن يتم تقي�م اإلجا7ات وتوز;ــــع الدَّ لم�ذات.   5ل	� الم�ذ والتِّ  من تقي�م أداء التَّ

P
ه لsس ُجزءا

َّ
  uما أن

& إجراء
ن شتاند  ما الذي س-تم اخت*ارە )'   ؟5ل	�

ق إجراء ن شتاند  سُ�طبَّ � م*حث  5ل	�
ع �� � تتمتَّ

RSة) ال ة (أو ما ُ(س�َّ 7المهارات األساس�َّ ة وم*حث ال>;اض�ات. س�تم اخت*ار المهارات الجوه>;َّ غة األلمان�َّ
?
الل

عاون مع ُعلماء وعالمات و�ناًء عK معاي ة هذە 7التَّ م. تمَّ اخت�ار المهارات األساس�َّ
�
عل � س��ل االستمرار بنجاح التَّ

ة �� عل�م7أهم�َّ � uافة  1	� التَّ
المعمول بها ��

ف الرابع.  � لُتناِسب نها6ة الصَّ
حاد األلما��

ِّ
  ُمقاطعات االت

 المها
َّ
ات". إن ة "األعداد والعمل�َّ � م*حث ال>;اض�ات سُتفَحص ُجزئ�َّ

ة "القراءة" و�� ة س�تم فحص ُجزئ�َّ غة األلمان�َّ
�
� م*حث الل

ة المفحوصة �� رات األساس�َّ
 
P
 جدا

P
 واضحا

P
حا¡� ُجزءا

ُ
ن شتاند ت  ل	�

َّ
ة. أي أن � المرحلة االبتدائ�َّ

لم�ذات �� الم�ذ والتِّ � ا��سبها التَّ
RSة ال جاح المدر�2  5من المهارات األساس�َّ ال 6خت	¢ النَّ

� من المد ة تلم�ٍذ أو تلم�ذٍة ما لمالئمة ن�ع ُمع��َّ � تقي�م أهل�َّ
لم�ذات. ولن يتم استخدام النتائج عK اإلطالق ��   ارس. للتالم�ذ والتِّ

ق إجراء ن شتاند  لماذا سُ�طبَّ   ؟5ل	�
ن شتاند  فوف الخامسة الجد6دة.  5تمَّ تط�;ر ل	� � الصَّ

لم�ذات �eعة �� الم�ذ والتِّ � تقي�م مهارات التَّ
ة �� Mم�ل�َّ � المدارس التَّ

�� � لدعم طاقم الُمدرس��
ة ا عل�م�َّ � من اخت�ار العروض التَّ ن طاقم الُمدرس��

?
لم�ذات عK حدة وتنف�ذ و�مساعدة النتائج يتمك الم�ذ والتِّ ف المدر�2 أو للتَّ لُمالئمة سواء لُمجَمل الصَّ

ة لتحقيق الهدف منها.  ة المدرس�َّ � الحصَّ
  هذە العروض ��

ن شتاند  ة.  5ومن خالل ذلك، ُ(ساهم ل	� ة إm مدرسة تCم�ل�َّ لم�ذات من المدرسة االبتدائ�َّ الم�ذ والتِّ � ¥سه�ل انتقال التَّ
��  

                                            
1  �

عل�م المعمول بها �� د معاي	� التَّ
ِّ

حد
ُ
لم�ذات الحصول عليها خالل ُجزء   ت الم�ذ والتِّ � لMل م*حٍث عK حدة ماهّ�ة المهارات الواجب عK التَّ

حاد األلما��
ّ
ة ُمقاطعات االت

ّ
م uاف

�
عل ة التَّ � من مس	� ُمع��َّ

� المُ KMKح�ث تمَّ اعتمادها من ِقَ*ل ُمؤتمر وزراء الثقافة (. المدر�2 
قافة ��

َّ
حاد وزراء ووز;رات الث

ّ
ة. ) وات حاد6َّ

ّ
 قاطعات االت
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ن شتاند  وك�ف س-تم العمل ب7جراء م56    ؟5ل	�
ن شتاند  يتم العمل بrجراء ص واجب واحد  5ل	� فوف، 7ح�ث 6ُخصَّ � لجميع الصُّ � كتابي�� ن واجب�� � أو الثالث. وهو يتضمَّ

خالل األسب�ع المدر�2 الثا��
ات.  غة األلمان�ة وواجب آخر لم*حث ال>;اض�َّ

�
  لم*حث الل

ل
ِّ
الم�ذ والت

َّ
  م�ذات االستعداد لذلك؟هل @جب ع> الت

ن شتاند  6خت	¢ إجراء � االستعد 5ل	�
ورة أو منطق �� �W وجد

ُ
ة ط�;لة. لذلك فال ت ة زمن�َّ R	مدار ف Kذات ع�لم الم�ذ والتِّ � ا��سبها التَّ

RSة ال اد المهارات األساس�َّ
ن شتاند  إلجراء � إتمام الواج*ات المفرو  -فضً» عن ذلك-. ُير©¢ منCم 5ل	�

رصة جّ�دة دعم طفلMم ��
ُ
� اعت*ار هذا اإلجراء كف

ضة عل�ه 7حماسة وعنا6ة uما ��
� المدرسة الجد6دة. 

م بنجاح ��
�
عل � التَّ

  لالستمرار ��
ن شتاند  ن شتاند  5ق*ل تطبيق إجراء ل	� ة وط>;قة س	� ل	� ح األهداف المرجوَّ ��e � ل طاقم الُمعلم��

َّ
لم�ذات.  5س�تكف الم�ذ والتِّ   للتَّ

ة ال & إجراءك�ف سEتم عمل�َّ
ن شتاند  تقي�م )'   ؟5ل	�

 R	Nبوا7ة إل �
دة، وسُ�دِخل 7عدها النتائج الواردة من ذلك �� قي�م الُموحَّ  إلرشادات التَّ

P
فقا ح االخت*ارات و¬ � سُ�صحِّ مَّ سُ�تاح طاقم الُمعلم��

ُ
ة. ث ة محم�َّ ون�َّ

ف المدر�2 7مجمله  ة 7الصَّ  إm النتائج سواء الخاصَّ
ً
ة   أو C7ل تلم�ٍذ وتلم�ذٍة عK حدة.  للمدارس الوصول ُم*ا®�

& س-تم جمعها وما I& مجاالت استخدامها؟
  ما I& طب�عة الب�انات ال56

غ ( � ُمقاطعة 7اِدن فورِتمب	�
ة فقط، 7عد حجب مصدرها. IBBWس�حصل المعهد الُمختص بتحل�الت العمل�ة التعل�م�ة ��

َّ
  ) عK المعلومات uاف

حيح. سُ�دِخل وس�تم ¥سج�ل لMل تلم�ذ وتلم�ذة التَّ  � لم تتم إجابتها 7الشCل الصَّ
RSٍل صحي̄ح وتلك الCشe ذة�لم لم�ذ أو أجابتها التِّ � أجابها التَّ

RSمار;ن ال
لم�ذات للحصول عK صورة الم�ذ والتِّ  ادخال أسماء التَّ

P
ون�ة. uما بrمCانهم أ6ضا R	Nالبوا7ة اإلل �

� هذە المعلومات �� م��
D
أوضح عند ادخال  طاقم الُمعل

هال
َّ
، uما أن � ة 7طاقم الُمعلم�� رة 7موجب uلمة المرور الخاصَّ

َّ
� هذە الحالة ُمشف

لم�ذات �� الم�ذ والتِّ رَسل لمعهد معلومات هاته. تكون أسماء التَّ
ُ
ا لن ت

)IBBW .
P
  )، 7ح�ث تكون الب�انات الُمرَسلة لهذا المعهد مجهولة المصدر ح°ا

ن شتاند  )IBBWس�تم استخدام الب�انات من ِقَ*ل معهد ( ة  5لضمان جودة واستمرار تط�;ر ل	� خَرى. ¥س�ند المرجع�َّ
±
ة أ 7اإلضافة إm أغرا̄ض علم�َّ

ة من ِقَ*ل معهد ( خص�َّ �  1الفقرة  6) عK أحCام المادة IBBWالقانون�ة لُمعالجة الب�انات الشَّ
الحرف هــ من الالئحة األساس�ة لحما6ة الب�انات ��

� ارت*
�� � حاد األورو�¢

ّ
غ.  3الفقرة  114اٍط مع المادة االت � مقاطعة 7اِدن فورِتمب	�

عل�م ��   من قانون التَّ

  ك�ف س-تم إعالم األهل وأول�اء األمور بNتائج أطفالهم؟
� النتائج الُمن�ثقة عن  ن شتاند اخت*ارات سُ�ناِقش طاقم الُمعلم��  7اعت*ارuم األهل وأول�اء األمور. uما  5ل	�

P
لم�ذات uما معCم أنتم أ6ضا الم�ذ والتِّ مع التَّ

صة ة الُمخصَّ ة الزمن�َّ R	حها و�عد انقضاء الف�ل 7عد االنتهاء من تصح � لم�ذات من أخذ االخت*ارات إm الم	� الم�ذ والتِّ ن التَّ
?
  لخوضها إن رغبوا 7ذلك.  س�تمك

ة االحتفاظ بها؟أين يتم    االحتفاظ �الب�انات وXم تطول ف	5

 مع معهد (
P
ا ون�َّ R	Nة إل ون�َّ R	Nالبوا7ة اإلل �

�� � م��
µ
� 6ُدخلها طاقم الُمعل

RSانات ال�س�تم ُمشاركة البIBBW mمجهولة المصدر 7اإلضافة إ R¶*ث ت�7ح (
دد  � هذا الصَّ

ف جميع الب�انات الواردة ��
َ

حذ
ُ
� المعهد. ت

� االحتفاظ بها ��
ر إلزام قانو��

َّ
� حال توف

ورة االحتفاظ بها أو يتم تقي�د ُمعالجتها �� �W 7عد انقضاء
  لالحتفاظ 7الب�انات. 

ف المسؤول عن اإلجا�ة ع> أي استفسارات �خصوص س�اسة حما@ة الب�انات؟
\

  من @كون الموظ
قة eس�اسة 

D
وجُّ 7خصوص االستفسارات الُمتعل ©¢ منCم التَّ � ُمقاطعة 7اِدن حما6ة الب�انات، ف	�ُ

ه إm المعهد الُمختص بتحل�الت العمل�ة التعل�م�ة ��

غ ( � (IBBWفورِتمب	�
و�� R	N¢ ز;ارة الموقع اإلل	ع (bw.de/support-www.ibbw.kultus م ). هذا قدُّ  التَّ

P
ة أ6ضا ، وتتوفر لدC6م اإلمCان�َّ

mاوى إCة المعلومات.  7الش ض الُمقاطعة الُمختص eس�اسة حما6ة الب�انات وُح>;َّ   ُمفوَّ
  
  
  
  
  
 


