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سياسة منح العالمات بمدرسة
()Wagner Middle School
للعام الدراسي 2018-2017
تتوافق سياسة منح العالمات لدينا بمدرسة ( )Wagner Middle Schoolمع مهمة مدرستنا التي تنص على إعداد التالميذ ليكونوا مفكرين نقديين
ومستقلين يتصفون بالمسئولية في المرحلة الالحقة لسنواتهم في مدرسة (.)Wagner
إننا نؤمن بأن الهدف من تقدير العالمات هو إظهار فهم التالميذ واتقانهم للمهارات في المواد الدراسية في أي وقت ما .يعطى التالميذ الفرصة
إلظهار االتقان من خالل عدة مقاييس لألداء في كل مادة دراسية.
تعكس العالمات مزيجا ً من عمل الفصل ،والواجب المنزلي ،والتقييمات التكوينية ،والتقييمات النهائية ،باإلضافة إلى عادات العمل للتالميذ في كل
مادة دراسية.
االطار الزمني للعالمات
تصدر مدرسة ( )Wagner Middle Schoolتقرير كشف العالمات ثالث مرات في العام ،مع عالمة نهائية تعطى في آخر تقرير كشف عالمات
يتم إصداره .كما تصدر مدرسة ( )Wagnerتقارير داخلية ثالث مرات في العام .في نهاية كل عام دراسي ،يتم إدخال العالمات النهائية في كشف
عالمات التلميذ(ة) للمدرسة المتوسطة وتخدم كعالمة دائمة لمادة دراسية ما في سجل التلميذ(ة).
مقياس العالمات
تتراوح العالمات النهائية التراكمية لكل فصل دراسي من  .100-60تعتبر عالمة  65أو أكثر عالمة ناجحة.
عادات العمل
تتضمن سياسة منح العالمات لكل مادة دراسية فئة تسمى عادات العمل وتعادل  %5من درجة التلميذ(ة) لكل فصل دراسي .سوف يتم تقييم التالميذ
في كل مادة دراسية باستخدام قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.
التكليفات المتأخرة
وفي كل مادة دراسية سيتم قبول التكليفات المتأخرة لمدة أسبوع بعد موعد التقديم ،مع تطبيق خصم من عالمة عادات العمل .بعد أسبوع واحد ،لن
يتم إعطاء أي عالمة للتكليفات المتأخرة بما في ذلك التكليفات األساسية والواجب المنزلي .بالنسبة للتكليفات األساسية (المشاريع ،والتقييمات
الجمعية ،والتقييمات التكوينية) ،سوف يتصل المعلمون بالعائالت عندما ال يسلم التالميذ التكليف في الوقت المحدد.
سيتم إعطاء التالميذ الذين كانوا غائبين عن الفصل ألسباب مقبولة ومتحقق منها ،عدد مساوي من األيام لتعويض التكليفات التي تم اعطاؤها أثناء
فترة الغياب .يتعين تقديم التكليفات التي حل موعدها في يوم غياب التلميذ(ة) في يوم عودته إلى المدرسة.
يتحمل التالميذ مسئولية التحدث إلى المعلم بخصوص تعويض أي عمل غير منجز ،بما فيه العمل الفائت أثناء الغياب المبرر.
التوقعات األخرى التي يتم اعتمادها في عموم المدرسة عند منح العالمات
لن يكون هناك في أي من المواد الدراسية واجبات منزلية لتحصيل تقديرات إضافية.
سوف يسمح بالتعديالت (بما فيه التصحيحات أو إعادة خوض التقييم) فقط للتقييمات التكوينية التي سبق أن اتخذ القرار بشأنها من قبل قسم المادة
الدراسية .لدى التالميذ أسبوع واحد بعد اعادة التقييمات من أجل إكمال التعديالت بشكل مستقل .وبعد أن يتم تقديم التعديالت إلى المعلم ،سيتم
إدخال درجة مع َّدلة للتقييم التكويني في نظام ( .)PupilPathإن الهدف من التقييمات النهائية هو إظهار اتقان التلميذ(ة) النهائي للمعايير مما يجعل
إعادة خوض االمتحانات والتعديالت غير مناسبة.
)T&I-26931 (Arabic

إن أي غش في الناحية األكاديمية ،مثل السرقة األدبية ،أو جعل شخص ما يكمل الواجب المنزلي بالنيابة عنك ،أو النسخ من تلميذ(ة) آخر ،سيتم
إحالته إلى مساعد المدير المسؤول عن المستوى الصفي من أجل اتخاذ االجراءات التأديبية ،والتي قد تشمل خسارة العالمة الممنوحة للتكليف.
فرص لمناقشة تقدم التلميذ(ة)
سيتم عقد اجتماعات اآلباء والمعلمين مرتين في العام على األقل .يمكن أيضا ً التواصل مع المعلمين والموجهين واالداريين بواسطة البريد
اإللكتروني لمناقشة تقدم التلميذ(ة) في أي وقت خارج الوقت المحدد لالجتماعات .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للعائالت تحديد مواعيد لالجتماع مع
الموظفين بعد ظهر أيام الثالثاء بدءاً من الساعة  .2:40الرجاء إعطاء المدرسة  48ساعة لإلجابة على الطلبات.
سياسات منح العالمات في أقسام المواد الدراسية
سياسة منح العالمات في مادة مهارات اللغة اإلنكليزية ()ELA
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

الواجب المنزلي

%10

سيكون هناك  10عالمات على األقل للواجبات المنزلية في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه
العالمات تدوينات التلميذ في دفتر القارئ والكاتب ،وإدخاالت التلميذ(ة) في سجل القراءة ،واالنطباعات
الكتابية .يمكن أن يتم الواجب المنزلي من حيث إنجازه أو دقته.

أعمال الفصل

%25

سيكون هناك  10عالمات على األقل ألعمال الفصل بالفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات
تدوينات التلميذ(ة) في دفتر القارئ والكاتب ،والمناقشات ،وعملية الكتابة.

التقييمات التكوينية

%25

سيكون هناك  5عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات تدوينات
التلميذ(ة) في دفتر القارئ والكاتب ،واالجتماعات ،وسجل القراءة ،ومراجعات الكتب ،وبطاقات الخروج،
والمشاريع.

التقييمات النهائية

%35

سيكون هناك  4عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات الفقرات الكتابية
المنشورة ،وتدوينات التلميذ(ة) في دفتر القارئ والكاتب ،وعملية الكتابة ،واالجتماعات ،والمشاريع.

عادات العمل

%5

سوف يتم تحديد العالمات وفق قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسة منح الدرجات في مادة الرياضيات
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

الواجب المنزلي

%10

سوف يكون هناك  10عالمات على األقل للواجبات المنزلية في الفصل الدراسي الواحد .يمكن أن يتم
تكليفات الواجب المنزلي لك ٍل من اإلنجاز والدقة.

العمل في الفصل/
والمشاركة النشيطة

%10

سيكون هناك  8عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد من أعمال الفصل .ستتصمن هذه العالمات
عالمة تكليفات اإلنجاز الفوري ( ،)Do Nowsوبطاقات الخروج ( ،)Exit Ticketsوصفحات العمل،
وإدخاالت الملف /الدفتر ،والعمل في مجموعات صغيرة حسب قاعدة معتمدة .سيتم تقييم عالمة المشاركة
النشيطة مرتين في الفصل الدراسي باستخدام أداة التقييم الذاتي للتلميذ(ة) وقاعدة التقييم من قبل المعلم(ة).

التقييمات التكوينية
والنهائية

%40

سيكون هناك  5عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .ستتكون هذه العالمات من ك ٍل من التقييمات
التكوينية (االختبارات القصيرة) والنهائية (في منتصف الوحدة الدراسية وبعد انهاءها).

المهام

%35

سيكون هناك  4عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .ستتضمن هذه العالمات عالمة مخصصة
لمسألة الشهر ،والتكليفات ،وأقسام ملف األعمال ،والمشاريع.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسة منح العالمات في مادة الدراسات االجتماعية
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الوصف

الفئة

النسبة المئوية

الواجب المنزلي

%15

سوف يكون هناك  10عالمات على األقل للواجبات المنزلية في الفصل الدراسي الواحد .يمكن أن يتم
الواجب المنزلي من حيث إنجازه أو دقته.

التقييمات التكوينية

%40

سيكون هناك  12عالمة على األقل في الفصل الدراسي الواحد .ستتضمن هذه العالمات تقييمات األداء،
واالختبارات القصيرة ،والمشاريع ،وقسائم الخروج ،وتكليفات عمل الفصل.

التقييمات النهائية

%40

سيكون هناك  3عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .ستتضمن هذه العالمات االمتحانات،
والمشاريع ،وتكليفات الوحدات الدراسية ،وتقييمات األداء.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسة منح العالمات في مادة العلوم
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

الواجب المنزلي

%10

سوف يكون هناك  10عالمات على األقل للواجبات المنزلية في الفصل الدراسي الواحد .يمكن أن يتم
الواجب المنزلي من حيث إنجازه أو دقته.

أعمال الفصل

%15

سيكون هناك  3عالمات على األقل ألعمال الفصل بالفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات
إدخاالت الملف /الدفت ر ،وأنشطة المخبر ،والعمل الجماعي ،والمناقشة ،واإلنجاز الفورين وقسائم الدخول
والخروج.

التقييمات التكوينية

%25

سيكون هناك  3عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات االختبارات
القصيرة ،وقسائم الدخول والخروج ،والمشاريع.

التقييمات النهائية

%45

سيكون هناك  3عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات التقييمات
والمشاريع.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسة منح العالمات في مادة اللغة األجنبية
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

الواجب المنزلي

%10

سوف يكون هناك  10عالمات على األقل للواجبات المنزلية في الفصل الدراسي الواحد .سوف تتضمن هذه
العالمات صفحات العمل اليومية ،وتكليفات الكتابة ،وتكليفات متصلة باإلعالم .وسيتم تقييمها من حيث
اإلنجاز و الدقه.

أعمال الفصل

%25

سيتضمن هذا تكليفات اإلنجاز الفوري "" ،Do Nowوتكليفات الفصل ،والمشاركة النشيطة في الفصل
(التحدث باالسبانية ،والتطوع ،والعمل بالشراكة).

التقييمات التكوينية
والجمعية

%40

سيكون هناك  3العالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه التقييمات االختبارات
القصيرة ،واالختبارات ،وتقييمات الكتابة ،وتقييمات المحادثة ،وعالمات الدفتر.

المشاريع

%20

سيكون هناك مشروع واحد على األقل في الفصل الدراسي الواحد .سيعتمد هذا المشروع على المواد التي
تعلمها في الوحدة الدراسية.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سيكون هناك امتحان الكفاءة في اللغة االسبانية في نهاية الصف  7والصف  .8سوف يعقد امتحان الكفاءة
في شهر حزيران /يونيو .سيتم ابالغ المدارس الثانوية بنتائج هذه االمتحان لتالميذ الصف  ،8وسوف يتم
تضمينها في كشف الدرجات الرسمي للتلميذ(ة).
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سياسة منح العالمات في مادة الفنون المرئية
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

أعمال الفصل

%40

مشاركة فعالة في التكليفات.

أعمال فنية

%40

 1درجة على األقل في الفصل الدراسي الواحد .أصالة المفهوم والتصميم المرئي للعمل الفني (التوازن،
واللون ،والتكوين ،والحيز) ،تطبيق مفاهيم غرفة الصف على العمل الفني ،وحرفية العمل الفني (التخطيط،
والجهد ،والتقنية ،والدقة ،واالتقان ،وطريقة التقديم) ،والمشاركة في الفصل /والنقد.

الكتابة الفنية

%15

 1درجة على األقل في الفصل الدراسي الواحد .انطباعات فنية كتابية واجابات كتابية للمشاريع

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسة تقدير العالمات في مادة الموسيقى
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

مهارات الفرقة الموسيقية

%50

سيكون هناك  8عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .سوف يتم إعطاء العالمات أسبوعيا ً.

امتحانات العزف
وعروض األداء

%35

سيكون هناك درجة واحدة  1على األقل في الفصل الدراسي الواحد.

االمتحانات الكتابية

%10

سيكون هناك درجة واحدة  1على األقل في الفصل الدراسي الواحد.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسة منح العالمات في مادة الفنون المسرحية
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

الواجب المنزلي
واالنطباعات الكتابية في
دفتر الكتابة

%25

سيكون هناك درجتين اثنتين  2على األقل في الفصل الدراسي الواحد.

أعمال الفصل

%30

سيكون هناك  5عالمات على األقل للمشاركة في الصف بنا ًء على عدد األسابيع في الفصل الدراسي.

عروض األداء النهائية،
والمشاريع ،والتقييمات.

%40

سيكون هناك عالمتين على األقل لهذه الفئة بنا ًء على عروض األداء النهائية والوحدات الدراسية في الفصل
الدراسي.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

سياسية منح العالمات في مادة التربية البدنية
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

التكليف الكتابي

%25

بنا ًء على امتحانات نهاية الوحدة الدراسية ،امتحانين في كل فصل دراسي.

المهارات

%70

تقييم المهارات الحركية ،ومهارات التربية البدنية ،والمقدرة على العمل مع اآلخرين.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.

)T&I-26931 (Arabic

سياسة منح العالمات في مادة التكنولوجيا
الوصف

الفئة

النسبة المئوية

التقييم

%10

سيكون هناك عالمتين على األقل في الفصل الدراسي الواحد .قد تتضمن هذه العالمات التقييمات التكوينية
والنهائية.

أعمال الفصل

%40

سيكون هناك  3عالمات على األقل في الفصل الدراسي الواحد .سيتم تحديد هذه العالمات باستخدام قاعدة
معتمدة.

المشاريع

%45

سيكون هناك عالمتين على األقل في الفصل الدراسي الواحد.

عادات العمل

%5

سيتم تحديد العالمات حسب قاعدة معتمدة في عموم المدرسة.
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