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 الطالب اسم – الثالثة األساسية للمرحلة األمور أولياء تقارير
 

 ،األمر ولي اسم السيدة/السيد
 :وبعد طيبة تحية

 

[. اإلعدادي التعليم] الثالثة األساسية المرحلة في التقييم بنتائج األمور أولياء إبالغ بكيفية يتعلق فيما القادمة التغييرات بعض بخصوص الخطاب هذا إليكم أبعث
 .  طفلكم تقدم حول أفضل سياقًا يوفر وأن «األمور أولياء على أيسر» الجديد نظامنا يكون أن ونرجو

 

 مرات ثالث المعلومات بهذه وسنوافيكم الدراسي، الفصل نهاية تقييمات في طفلكم عليها يحصل التي المئوية بالنسبة إبالغكم فسنواصل قبل، من نفعل كنا وكما
 .الحالي ونطاقه المستهدف بنطاقه النسبة هذه ارتباط بكيفية كذلك سنبلغكم ولكننا. سنويًا

 

   :فائدتان النطاقات والستخدام 
 

 ستسمح لكم بالتعرف على أداء طفلكم بالنسبة للمواد األخرى التي يدرسها (1
 ستعطيكم إشارة تقريبية عن المتوقع خالل شهادة الثانوية العامة بناًء على نتائجه في المرحلة األساسية الثالثة   (2

 

 :التالي النحو على العامة الثانوية شهادة بدرجات وترتبط مادة، كل في تحصيل نطاقات خمسة توجد
 

النطاقات  

األكاديمية 

للمرحلة 

األساسية 

 الثالثة

  النطاق األول  النطاق الثالث  

 النطاق ]أ[  النطاق الثاني  النطاق الرابع

النتائج 

المتوقعة 

للشهادة 

الثانوية 

 العامة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

  من المجموعة في هذه المادة، ولن يكون لدى أي طالب هدف في 5الطالب يقع في أعلى النطاق أ )أداء استثنائي(: يشير هذا النطاق إلى أنَّ مستوى ٪

 النطاق ]أ[، ولكنهم يستطيعون تحقيقه في أي اختبار من االختبارات.
  في شهادة  9إلى  7 النطاق األول: الطالب الذين كانت نتائج تقييمهم الحالي في النطاق األول يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق درجة تتراوح من

 الثانوية العامة في هذه المادة.
  في شهادة الثانوية 7إلى  5النطاق الثاني: الطالب الذين كانت نتائج تقييمهم الحالي في النطاق الثاني يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق درجة تتراوح من

 العامة في هذه المادة.
 في شهادة  5إلى  3يمهم الحالي في النطاق الثالث يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق درجة تتراوح من النطاق الثالث: الطالب الذين كانت نتائج تقي

 الثانوية العامة في هذه المادة.
  شهادة في 3إلى  1النطاق الرابع: الطالب الذين كانت نتائج تقييمهم الحالي في النطاق الرابع يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق درجة تتراوح من

 الثانوية العامة في هذه المادة.
 

 أن َّ المثال، سبيل على ذلك، يعني ال .النتائج توقع الصعب من كان العامة، الثانوية شهادات عن ابتعدت وكلما تقديرات، إّل   هي ما النطاقات هذه أن   العلم يرجى
 لنطاق الطالب تسجيل أن َّ كما. عشر الحادية السنة في 9 إلى 7 من تتراوح درجة على بالتأكيد سيحصل السابعة السنة في األول النطاق في يسجل الذي الطالب

 .ألخرىا المواد في النطاق نفس في سيكون أنه يعني ال معنية مادة في مرتفع حالي أو مستهدف
 

 أن وينبغي التوقعات من األدنى الحد ذلك ويشكل أدناه، وأدرجناه مادة كل في المستهدف للنطاق األدنى الحد احتسبنا فقد السابق، طفلكم تحصيل على وبناءًَّ 
 .العام نهاية تاختبارا في الطالب أداء على بناءًَّ ألخرى، سنة من المستهدفة النطاقات تتغير أن ويمكن. تجاوزها على الطالب يحرص

 

  



 

 

 الطالب اسم لـ الثالثة األساسية للمرحلة« المستهدفة النطاقات» 
 

 النطاق المستهدف المادة 

  اللغة اإلنجليزية

  الرياضيات

  العلوم

  الرسم

  علوم الكمبيوتر

  الرقص

  المسرح

  التصميم والتكنولوجيا

  الجغرافيا

  اللغة األلمانية

  التاريخ

  الموسيقى

  التربية البدنية

 

 .العام خالل تقييم مرحلة كل بعد لطفلكم «الحالي النطاق» عن سنبلغكم
 

 الشائعة األسئلة 
 

 لماذا تختلف النطاقات المستهدفة لطفي باختالف المواد؟  (1
 النطاق في هدًفا وتحقق موسيقية موهبة صاحب تكون أن المثال، سبيل على الممكن، من فمن وأداؤهم؛ الطالب استعداد ويختلف المواد، باختالف التقييم يختلف 

َّ تحقيقه، الطالب هذا يستطيع بما يتعلق فيما طموحة بأنها دائًما األهداف وتتصف. الثالث النطاق في هدًفا فتحقق الرياضة، في موهوبًا لست ولكنك األول،  أن َّ إال 
 .موحدة أنها يعني ال هذا

 

 كيف احتسبتم هذه األهداف؟  (2
 كينسينغتون بأكاديمية التحق عندما اجتازها التي والمطالعة المعرفية القدرات اختبارات في عليها حصل التي كالنتائج – لطفلكم السابق التحصيل على اطلعنا لقد 

 .السابقة السنوات خالل امةالع الثانوية شهادة في مماثلة نتائج على حصلوا الذين الطالب أداء قارنا ثم.  ألدريدج
 

 أعتقد أنه ينبغي استهداف طفلي ليكون في نطاق أعلى، فماذا أفعل؟  (3
 الدراسي العام خالل ذلك فسيتغير المستهدف، نطاقه من أعلى أداءًَّ يؤدي أنه على تدل والصيف والربيع الخريف فصل نهاية في طفلكم تقييم نتائج كانت إذا 

 .المقبل
 

 صنيف قائم على العلم؟هل أي من هذا الت  (4
 أهداف إلعداد بكثير أفضل وضع في فسنكون العامة، الثانوية شهادة مقررات دراسة في والبدء العاشرة السنة إلى طفلكم وصول فور ولكن. ال: الصادق الجواب 

 .المحتملة النهائية لدرجاته دقيقة وتنبؤات
 
 األولى كانون/ديسمبر 6 اإلثنين يوم من يبدأ والتاسعة والثامنة السابعة السنوات في للطالب« الخريف لفصل التقييم أسبوع» بأن َّ األمور أولياء بتذكير وسأختتم 

 أولياء لجميع اإللكتروني البريد عبر رسالة وسنرسل الدراسي الفصل من األخير األسبوع خالل بنتائجهم الطالب وسنخبر. األول كانون/ديسمبر 9 الخميس إلى

 هذا قبل شيء أي عن االستفسار في شخص أي رغب وإذا. بأطفالكم الخاص الخريف فصل تقرير في األول كانون/يناير مطلع في لنتائجا بتفاصيل األمور
 n.edwards@kaa.org.uk.: اإللكتروني البريد عبر مراسلتي في تترددوا فال الموعد،

 

 والتقدير،،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 
 إدواردز نيك

 والبيانات الزمنية الجداول إلعداد – المدير مساعد
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