
Istrana, ______________ 
  

 ”ITALIANO LINGUA 2“ استمارة  موجهة الى آباء التالميذ المشارآين في ورشات
  

  اآلباء األعزاء،
  

 استمارة لمعرفة رأي أسر التالميذ الذين شارآوا، خالل السنة الجارية،  في واحد Istranaيهيئ  المعهد المتضمن ل 
  ...............................................من مختلف دروس االيطالية 

  
  .االستمارة مجهولة، لهذا اليجب وضع اسم التلميذ او األب

داخل أجل .......................... نطلب مشارآتكم عن طريق استمارة سريعة الملء، و التي يجب ارجاعها للمدرس
................................................  

  .وبتكم على تنظيم خدمة تربوية و ديداآتيكية دائما فعالةستساعدنا أج
  

  .نشكرآم على مشارآتكم
  

  المسير المدرسي
  
  
  

  لالجابة يكفي التشطيب على واحدة من الخانات المناسبة لرايكم : ارشادات
  

  تنظيم الوقت
  ؟)الدروس، التمارين الكتابية في البيت(ة /هل آان مناسبا لاللتزامات التلميذ

 
    قليال شيئاما                    را          آثي  

 
 توقيت العمل •

 هل الوقت المخصصة لالنشطة آان مناسبا؟
 

   قليال شيئاما                    آثيرا            
 
  نوعية االنشطة المقترحة •

 التحصيل على المعلومات االساسية؟/هل آانت االنشطة مفيدة للمراجعة او الدعم
 

   قليال شيئاما                    آثيرا            
 
  تقبل هذه النشطة •

  هل أعجبتكم االنشطة المقترحة و الطريقة التي قدمت بها؟
 

   قليال شيئاما                    آثيرا            
 
 

 2008/2009اقتراحات او طلبات بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 



  
  ”ITALIANO LINGUA 2“استمارة  موجهة الىالتالميذ المشارآين في ورشات 

  
  

ا بتقييم لهذه االنشطة و مساعدتنا االستمارة مجهولة، لهذا اليجب وضع اسم من يملئها ، يمكن ان توافين : ارشادات
  .العطاء خدمة تربوية و ديداآتيكية دائما فعالة

  
   لالجابة يكفي التشطيب على واحدة من الخانات لكل سؤال 

  
   تنظيم الوقت

  هل مكنك توقيت الورشة من الدراسة و القيام بالتمارين اليومية؟
 

   قليال  شيئاما                    آثيرا            
 
 توقيت العمل •

 هل الوقت الذي اعطاك المدرس لالنشطة آان؟
 

        غير آافي         آافيا        حسنا            
 
  معرفة االيطالية  •

 هل تعتقد ان مستواك في اللغة االيطالية تحسن عندما انخرطت في هذه الورشة؟
 

    ال     نعم            
 

   ما هي درجة  هذا التحسن؟اذا أجبت بنعم ،
 

   قليال شيئاما                    آثيرا            
 

  هل ساعدك انخراطك في دروس اللغة االيطالية على فهم باقي المواد؟
 

    قليال شيئاما                    آثيرا            
 
  تقبل هذه النشطة •

  العمل؟هل أعجبتكم االنشطة المقترحة و طريقة 
 

   قليال شيئاما                    آثيرا            
 

 2008/2009اقتراحات او طلبات بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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