
 

 

 

 م 4/2020/ 7

 

  اولياء األمور الكرام    السادة
 

نوجه الشكر الجزيل لكل ولي أمر تعاون مع المعلمين والمعلمات في هذه الفترة اإلحترازية للتعلم   
كم بأنه ما زال المعلمون والمعلمات مجتهدين في إعداد الدروس والتواصل معكم من ئعن بعد ، ونود أن نطمن

نجاز أفضل ألبنائكم.  أجل تحصيل وا 
ية أساليب التقويم التي سترصد للطالب متمثلة فيما يلي : في النشرة التالية آلسنلقي الضوء لكم   

 طلبة الحلقة األولى : ➢
اإلحترازية وتحسب عالمة يتم رصد مدى اتقان الكفايات التعليمية الواردة في المنهاج خالل الفترة 

 االساسية.مع مالحظة مدى إتقان الطالب للكفايات  26/2/2020حتى  عالمة شهر فبرايرالطالب 
رصد عالمة الفصل الدراسي الثاني محصلة عالمة شهر فبراير مع عالمة الكفايات في الفترة وت

 االحترازية .
 الحلقة الثانية والثالثة والرابعة حتى األول الثانوي :  ➢

 ، إنتظام في الحضور، اختبار قصير في فترة شهر فبراير.% سلوك 20المالحظة المنظمة 
تطبيقات ، سيتم اختيار أفضلها من ما تم تقديمه طوال الفترة  4نشطة بمعدل % التطبيقات واأل80

 االحترازية للتعلم عن بعد .
 الثاني والثالث ثانوي:  ➢

 ، إنتظام الحضور ، اختبار قصير خالل شهر فبراير. % السلوك10المالحظة المنظمة 
أفضلها من ماتم تقديمه طوال الفترة تطبيقات ، سيتم اختيار  4% بمعدل 60التطبيقات واألنشطة 

 زية للتعلم عن بعد.االحترا
 % تحتسب درجتها في مقررين اساسين كحد اقصى 30المشروع 

 % تطبيقات80% المالحظة المنظمة ، 20وعليه يتم احتساب باقي المواد 



 

 

 
 
 

 بحيث سيشمل التطبيقات : 
 انشطة )كـاوراق عمل ( -
 قوقل فورم الكتروني -
 وتكليفات )مبادرة(مهام  -
 ونذكر بالمالحظات التالية :  ❖
الطالب الذي يتخلف عن أداء هذه المهام سيتم رفع اسمه للوزارة للنظر في امره حيث تولى الوزارة  .1

 اهتمامًا كبيرًا بمتابعة جميع الطلبة.
ل مثبه الطلبة  تم ارسال وصالت للتعلم عن بعد على وسائل التواصل المتنوعة مع المهام المكلف .2

 قناة الفالح التعليمية، الواتس اب . 
لعقد الحلقات  او غيره من البرامج التفاعلية وذلك ZOOMلبة ببرنامج السيتم التواصل مع الط .3

 .النقاشية إن احتاج الطلبة إليها لزيادة الفهم واالستفسار
باستخدام الهاتف النقال عن يمكن للطالب المتعذر عليهم استخدام القنوات المتنوعة حل األنشطة  .4

ليتم االحتفاظ بها في ملف  BDFترسل بطريقة  وسهولة على ان يسرالواتس اب بكل  طريق
 الطالب.

الشهر األول من الفصل لجميع المراحل يتم احتساب درجات  )فن ، رياضه...الخ( أما عن المواد اإلثرائية
 .الثاني

 ندعو هللا بالتوفيق والسداد لطلبتنا

 شاكرين لكم كريم التعاون وتفهمكم لضرورات المرحلة

 التي نمر بها فالمسؤولية هي مسؤولية الجميع

 داعين هللا أن يحفظ البحرين وأهلها من كل وباء

األمراض واالسقام ويجنبناوبالء   
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