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ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
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ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

تقریر الوالدین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالصف ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ

1 الشعور باالرتیاح
هي نسبة ارتياح ابنكم أو ابنتكم في المدرسة/ الصف ؟ ما

غير مرتاح ــ مرتاح جدا ــ 

ال يحب الذهاب للمدرسة يحب الذهاب للمدرسة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: 

2 نقاط القوة و االھتمامات:
اآلن ؟ ابنتكم أو بإبنكم الخاصة القوة ونقاط إهتمامات ترون كيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البيت في
 ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المدرسة في
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تقریر الوالدین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالصف ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ

1 الشعور باالرتیاح
هي نسبة ارتياح ابنكم أو ابنتكم في المدرسة/ الصف ؟ ما

غير مرتاح ــ مرتاح جدا ــ 

ال يحب الذهاب للمدرسة يحب الذهاب للمدرسة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: 

2 نقاط القوة و االھتمامات:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المدرسة في
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  
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تقریر الوالدین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالصف ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ

1 الشعور باالرتیاح
هي نسبة ارتياح ابنكم أو ابنتكم في المدرسة/ الصف ؟ ما

غير مرتاح ــ مرتاح جدا ــ 

ال يحب الذهاب للمدرسة يحب الذهاب للمدرسة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: 

2 نقاط القوة و االھتمامات:
اآلن ؟ ابنتكم أو بإبنكم الخاصة القوة ونقاط إهتمامات ترون كيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البيت في
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات
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 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

1

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

تقریر الوالدین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟
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ابنتكم .يها ابنكم / 
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ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 
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كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   
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كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟
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 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أي يحرز تقدما  

تقدم علميا كبيرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أي تقدما  يحرز 

تقدم كبيرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

3 االعتماد على الذات:
كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية 

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

 يحتاج للمساعدة  ال يحتاج للمساعدة   

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال يحرز أي يحرز تقدما  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

1

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة BIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

تقریر الوالدین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالصف ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ

1 الشعور باالرتیاح
هي نسبة ارتياح ابنكم أو ابنتكم في المدرسة/ الصف ؟ ما

غير مرتاح ــ مرتاح جدا ــ 

ال يحب الذهاب للمدرسة يحب الذهاب للمدرسة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: 

2 نقاط القوة و االھتمامات:
اآلن ؟ ابنتكم أو بإبنكم الخاصة القوة ونقاط إهتمامات ترون كيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البيت في
 ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البيت في
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ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

الذات: على االعتماد 3
على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية  كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

يحتاج للمساعدةال يحتاج للمساعدة  

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 التعلم
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أييحرز تقدما

تقدمعلميا كبيرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

الذات: على االعتماد 3
على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية  كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

يحتاج للمساعدةال يحتاج للمساعدة  

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعلم 4
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أييحرز تقدما

تقدمعلميا كبيرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال
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التعلم في بقية المواد الدراسية:

)إلى1لوا تقييمكم الخاص ) منسج المذكورة في الجدول التالي, 10 األعلىالتقييمأنعلمالكل مادة من المواد
=هو راض.غير 1=هواألدنىوالتقييمجداراض 10
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RL      BSالفرنسيةاللغة      EH      WE

اآلناألمريمكن تقييمال
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راض.غير 1=هواألدنى والتقييم جدا راض 10 = هو

BO       GW       GS       BU       PU       CH      ME

BE

RL      BSالفرنسيةاللغة      EH      WE

اآلناألمريمكن تقييمال

3

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة االنكليزية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد  BIFO ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعة

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة االنكليزية ؟

يحرز  تقدما ال يحرز أي

كبيرا تقدم

مالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ال أستطيع / النستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن

التعلم في بقية المواد الدراسية:

سج لوا تقييمكم الخاص ) من 1 إلى لكل مادة من الموادالمذكورة في الجدول التالي, 10) علما أن التقييم األعلى
هو راض 10= جدا  والتقييم األدنى هو غير 1= راض.

BO      GW       GS      BU       PU       CH     ME

BE

اللغة الفرنسية RL      BS     EH      WE

ال يمكن تقييم األمر اآلن
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نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم في بقية المواد الدراسية:

)إلى1لوا تقييمكم الخاص ) منسج المذكورة في الجدول التالي, 10 األعلى التقييم أن علمالكل مادة من المواد
=هو راض.غير 1=هواألدنىوالتقييمجداراض 10

BO       GW       GS       BU       PU       CH      ME

BE

RL      BSالفرنسيةاللغة      EH      WE

اآلناألمريمكن تقييمال

3

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة االنكليزية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم في بقية المواد الدراسية:

)إلى1لوا تقييمكم الخاص ) منسج المذكورة في الجدول التالي, 10 األعلىالتقييمأنعلمالكل مادة من المواد
راض.غير 1=هواألدنىوالتقييم جدا راض 10 = هو

BO       GW       GS       BU       PU       CH      ME

BE

RL      BSالفرنسيةاللغة      EH      WE

اآلناألمريمكن تقييمال

3

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة االنكليزية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم في بقية المواد الدراسية:

)إلى1لوا تقييمكم الخاص ) منسج المذكورة في الجدول التالي, 10 األعلىالتقييمأنعلمالكل مادة من المواد
=هو  راض. غير 1= هو األدنى والتقييم جداراض 10

BO       GW       GS       BU       PU       CH      ME

BE

RL      BSالفرنسيةاللغة      EH      WE

اآلناألمريمكن تقييمال

3

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة االنكليزية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم في بقية المواد الدراسية:

)إلى1لوا تقييمكم الخاص ) منسج المذكورة في الجدول التالي, 10 األعلىالتقييمأنعلمالكل مادة من المواد
=هو راض.غير 1=هواألدنىوالتقييمجداراض 10

BO       GW       GS       BU       PU       CH      ME

BE

RL      BSالفرنسيةاللغة      EH      WE

اآلن األمر يمكن تقييم ال

3

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة االنكليزية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم في بقية المواد الدراسية:

)إلى1لوا تقييمكم الخاص ) منسج المذكورة في الجدول التالي, 10 األعلىالتقييمأنعلمالكل مادة من المواد
=هو راض.غير 1=هواألدنىوالتقييمجداراض 10

BO       GW       GS       BU       PU       CH      ME

BE

RL      BS   الفرنسية اللغة      EH      WE

اآلناألمريمكن تقييمال

4

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

: 5 المدرسة والحیاة المھنیة 
ما هي تطلعاتكم وأمنياتكم فيما يتعلق بمستقبل إبنكم/ابنتكم المدرسي أو/و المهني ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتابعة المدرسة 

___________________________________________________________________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسة المهنية ـــ

دراسة خارجية ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإضافات اخرى ) تدريب عملي/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس واضحا

مشورةنتمنى الحصول على 

اخرى: مالحظات و مواضیع 6.
ـــــــــــــمثال: التطور الشخصي/العاطفي في المنزل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

: 5 المدرسة والحیاة المھنیة 
ما هي تطلعاتكم وأمنياتكم فيما يتعلق بمستقبل إبنكم/ابنتكم المدرسي أو/و المهني ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتابعة المدرسة 

___________________________________________________________________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسة المهنية ـــ

دراسة خارجية ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإضافات اخرى ) تدريب عملي/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس واضحا

مشورةنتمنى الحصول على 

.6 مواضیع و مالحظات اخرى:
ـــــــــــــمثال: التطور الشخصي/العاطفي في المنزل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

ويتم تمويله من قبل حكومة المقاطعةBIFOكشف المواهب هو مشروع لمجلس االستشارات المدرسية و معهد 

: 5 المدرسة والحیاة المھنیة 
ما هي تطلعاتكم وأمنياتكم فيما يتعلق بمستقبل إبنكم/ابنتكم المدرسي أو/و المهني ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتابعة المدرسة 

___________________________________________________________________________
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ليس واضحا
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اخرى: مالحظات و مواضیع 6.
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الذات: على االعتماد 3
على نفسه في القيام بالواجبات المدرسية  كم هي نسبة اعتماد ابنكم/ ابنتكم

) الوظائف، التعلم، األعمال المدرسية, االختبارات ( ؟

يحتاج للمساعدةال يحتاج للمساعدة  

في حل الواجباتفي حل الواجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعلم 4
نرجو منكم كتابة تقييمكم الشخصي للتقدم العلمي البنكم/ ابنتكم في مرحلة التعلم

( في حال عدم توفر نتيجة األعمال المدرسية يمكنكم االعتماد على شهادة العالمات األخيرة التي حصل عليها / حصلت عل
ابنتكم .يها ابنكم / 

كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم الرياضيات ؟

ال يحرز أييحرز تقدما

تقدمعلميا كبيرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال

التعلم:  
كيف تقيمون التقدم العلمي إلبنكم/ ابنتكم في تعلم اللغة األلمانية ؟

ال يحرز أيتقدمايحرز 

تقدمكبيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألننا ال نملك دراية كافية عن األمر اآلن ال أستطيع / ال
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