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 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :(   الفترة الثانً الصف)  توحٌد  المادة : 

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 م
 األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 
 الفترة األولى معاٌٌر م

                      

1 
 .بٌان معانً هللا الواحد ودلٌله 4                       

2 
 . بٌان معانً هللا الرحمن الرحٌم ودلٌله 2                       

3 
 . بٌان معانً هللا السمٌع البصٌر ودلٌله 3                       

4 
 . ذكر لماذا خلقنا هللا مع الدلٌل 4                       

5                         

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التقوٌم

 ر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكث

 معتمد على األداءتقوٌم  تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب والممارسة بالمعٌارالتعرٌف (

 التقوٌم (

خذذالل األسذذابٌع  ٌتذذابعو ٌذذدرسلذذذا ٌجذذب أن 

 ٌقوم فً الفترة المحددة له .و

 



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       الثانٌة   :الفترة (   الثانً الصف)  توحٌد  المادة : 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 ) تقوٌم نهاٌة الفترة ( األسبوع الثامن

 مستوى األداء

 
 الفترة الثانٌة معاٌٌر م

                      

1 
 بٌان أن عبادة هللا شرف عظٌم 5                       

2 
 ذكر معنى العبادة ودلٌلها وأمثلتها 6                       

3 
 بٌان أعظم ما أمر هللا به مع الدلٌل 7                       

5 
 هللا عنه مع الدلٌل ىبٌان أعظم ما نه 8                       

6                         

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

من 
أسالٌب 
 التقوٌم

 أسلوبالمتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكثر من خالل 

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل للمعٌار متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

التلمٌذة التً أتقنت المعٌار ال تعود 

المعلمة إلى تقوٌمها مرة أخرى 

ولكنها مطالبة بمراجعتها من باب 

األمانة أما التلمٌذة التً لم تتقن 

المعٌار فترحل لها مع فترات التقوٌم 

وتدرب علٌها من قبل المعلمة وتعطى 

 فرصة للممارسة .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ثالثة ال   :الفترة (   الثانً الصف)  توحٌد  المادة : 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس الخامساألسبوع  األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 الفترة ( األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

  

من أسالٌب 
 التقوٌم

 ٌمها أسلوب ) أو أداة ( التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقو

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌبات الواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 الثالثةمعاٌٌر الفترة  م

 الحرص على عبادة هللا واجتناب الشرك  9

40 
 ومولده، وسلم، علٌه هللا صلى النبً نسب بٌان

 مع وفضله ووفاته، وهجرته، ،وبعثته، وصفاته
    .الدلٌل

 بٌان صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع الدلٌل  44

 بٌان دعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وما تتضمنه، مع الدلٌل  42

 ذكر الحكمة من إرسال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مع الدلٌل . 43

 

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف (

 والممارسة التقوٌم (

خذذذذالل  ٌتذذذذابعو ٌذذذذدرسلذذذذذا ٌجذذذذب أن 

 ٌقوم فً الفترة المحددة له .األسابٌع و

 



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       رابعة ال   :الفترة (   الثانً الصف)  توحٌد  المادة : 

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 
 الفترة الرابعة معاٌٌر  م

                      

1 
 بٌان وجوب محبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ودلٌلها وثمرتها  14                       

2 
 ذكر محبة الصحابة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته مع التمثٌل . 15                       

3 
 بٌان حقوق النبً ملسو هيلع هللا ىلص . 16                       

5 
 بٌان ما ٌجب على المسلم نحو القرآن العظٌم مع الدلٌل  17                       

6                         

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

من أسالٌب 
 التقوٌم

 التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( 

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

لمعلمة تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها ا

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

التلمٌذة التً أتقنت المعٌار ال 

تعود المعلمة إلى تقوٌمها مرة 

أخرى ولكنها مطالبة بمراجعتها 

األمانة أما التلمٌذة التً من باب 

لم تتقن المعٌار فترحل لها مع 

فترات التقوٌم وتدرب علٌها من 

قبل المعلمة وتعطى فرصة 

 للممارسة .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :الفترة    (  الثانً  الصف)     رٌاضٌاتالمادة : 

 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

مستوى 

 األداء

                       

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌبات الواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًملف االنجاز ، السجل المصصومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، 

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة األولى م

 (.4000المنزلٌة لرلم فً عدد ضمن )تحدٌد المٌمة  4

2 
حل مسائل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع إتباع 

 الخطوات األربع . 

4 
( باستعمال المجموعة 400تمدٌر عدد مجموعة من األشٌاء ضمن )

 من عشرة .

 (.4000ترتٌب األعداد ضمن ) 5

 المفزي على لوحة المئة .تحدٌد األنماط ووصفها وتكوٌنها بالعد  7

8 
إٌجاد ناتج الجمع بـ ) استعمال خاصٌة اإلبدال ، استعمال خاصٌة 

الجمع مع الصفر ، العد التصاعدي على خط األعداد ، استعمال حمائك 
 جمع العدد ونفسه ، تكوٌن العدد عشرة (.

 جمع ثالثة أعداد بإعادة ترتٌبها . 9

40 
تنازلً على خط األعداد ، استعمال إٌجاد ناتج الطرح بـ ) العد ال

خاصٌتً طرح الصفر وطرح الكل ، استعمال حمائك جمع العدد ونفسه 
 ، استعمال حمائك الجمع (.

44 
تكوٌن مجموعة حمائك الجمع والطرح المترابطة واستعمالها فً جمل 

 الجمع والطرح .
 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التموٌم (

 ٌتذذذابعو ٌذذذدرسلذذذيا ٌجذذذب أن 

ٌمذذذذوم فذذذذً خذذذذالل األسذذذذابٌع و

 الفترة المحددة له .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       الثانٌة   :الفترة    (  الثانً  الصف)   رٌاضٌاتالمادة : 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 تموٌم نهاٌة الفترة (األسبوع الثامن ) 

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 ة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابع

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .........................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الثانٌة م

2 
حل مسائل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة 

 مع إتباع الخطوات األربع . 

 لراءة البٌانات الممثلة بالصور واألعمدة . 44

 تحدٌد الحدث األكٌد والحدث المستحٌل . 45

 وصف الحوادث وفك إمكانٌة ولوعها . 46

20 
أرلام على األكثر بإعادة  3طرح عددٌن مكون كل منها من 

 التجمٌع و بدونه.

 التحمك من صحة ناتج الطرح باستعمال الجمع . 24

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

عٌار التلمٌية التً أتمنت الم

ال تعود المعلمة إلى 

تموٌمها مرة أخرى ولكنها 

مطالبة بمراجعتها من باب 

األمانة أما التلمٌية التً لم 

فترحل لها مع  المعٌارتتمن 

فترات التموٌم وتدرب 

علٌها من لبل المعلمة 

 . وتعطى فرصة للممارسة



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ثالثة ال   :الفترة    (  الثانً  الصف)    رٌاضٌاتالمادة : 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 الفترة ( األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15 
                       

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوب المعٌارخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الثالثة  م

2 
حل مسائل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع إتباع 

 الخطوات األربع . 

 (.4000ترتٌب األعداد ضمن ) 5

22 
 40رٌاالت ،  5عد مجموعة من األوراق النمدٌة يات الفئات ) لاير ، 

 لاير ( لتحدٌد لٌمتها وللحكم على إمكانٌة شراء شًء ما  50رٌاالت ، 

 ( لاير 400استعمال أورالاً نمدٌة مختلفة المٌمة لتكوٌن ) 23

 ترتٌب األعمال الٌومٌة حسب ولت حدوثها . 24

25 
ت الكاملة ، بنصف الساعة ، بربع الساعة ، لراءة الساعة ) بالساعا

 أللرب خمس دلائك ( وكتابة الولت اليي تشٌر إلٌه الساعة .

 تمدٌر الزمن ووصف األحداث بالثوانً والدلائك والساعات . 26

 ( ولراءتها وكتابتها  42تمثٌل كسور الوحدة ) الممامات الل او تساوي  27

 الكسور .التعبٌر عن الكل باستعمال  29

 الممارنة بٌن كسري وحدة . 30

34 
التعبٌر بالكسور عن شًء واحد أو أكثر من األشٌاء المتماثلة ضمن 

 مجموعة.

 كتابة األعداد كمئات وعشرات وآحاد وتمثٌلها . 32

34 
تمٌٌز المجسمات ) المكعب ، الكرة ، المخروط ، االسطوانة ، متوازي 

من األشكال الهندسٌة ووصفها المستطٌالت ، الهرم ( عن غٌرها 
 بحسب عدد األوجه والرؤوس واألحرف فٌها .

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       رابعة ال   :الفترة    (  الثانً  الصف)  رٌاضٌات المادة :

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

4                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

40                                            

44                                            

42                                            

43                                            

44                                            

45                                            

46                                            

47                                            

48                                            

49                                            

20                                            



 

 

 م
 الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (األسبوع 

مستوى 

                       األداء

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوب المعٌارخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الرابعة م

2 
حل مسائل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع 

 إتباع الخطوات األربع . 

35 
تمٌٌز األشكال الهندسٌة المستوٌة ) المربع ، المستطٌل ، 

المثلث ، الدائرة ، شبه المنحرف ، السداسً ( ووصفها حسب 
 أضالعها ورؤوسها .عدد 

 الممارنة بٌن شكلٌن مستوٌٌن وبٌن مجسمٌن . 36

37 
تكوٌن أشكال هندسٌة جدٌدة بتركٌب أشكال أو بفصل بعضها 

 عن بعض .

38 
لٌاس الطول وتمدٌره باستعمال ) وحدات غٌر لٌاسٌة ، مسطرة 

 السنتمٌترات (.

 الممارنة بٌن مساحات أشكال مختلفة وترتٌبها . 39

 استعمال نمايج مربعة الشكل إلٌجاد المساحة . 40

44 
لٌاس السعة وتمدٌرها باستعمال ) وحدات غٌر لٌاسٌة ، 

 المللٌترات واللترات (.

42 
لٌاس الوزن وتمدٌره باستعمال ) وحدات غٌر لٌاسٌة ، 

 الجرامات والكٌلو جرامات (.
 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :الفترة    (  الثانً  الصف)     علوم المادة :

 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

مستوى 

 األداء

                       

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 ر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكث

 معتمد على األداءتموٌم  تدرٌبات الواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًالمصصومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل 

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة األولى م

4 
تطبٌك الطرٌمة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة 

 العلوم بصورة مبسطة .

 تفسٌر اعتبار النباتات مخلولات حٌه . 2

 تعداد حاجات النباتات . 3

 للبذرة مع بٌان مصدرها .وصف مبسط  4

 ترتٌب مجموعة صور لمراحل دورة حٌاة نبات ما . 5

6 
تصنٌف الحٌوانات والممارنة بٌنها تبعاً لصفاتها الجسمٌة من 

 خالل لراءة الصور .

 ترتٌب مراحل دورة حٌاة حٌوان ما من خالل الصور . 7

 .الممارنة بٌن دورة حٌاة حٌوانٌن مختلفٌن من خالل الصور  8

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التموٌم (

 ٌتذذذابعو ٌذذذدرسلذذذذا ٌجذذذب أن 

ٌمذذذذوم فذذذذً خذذذذالل األسذذذذابٌع و

 الفترة المحددة له .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       الثانٌة   :الفترة    (  الثانً  الصف)  علومالمادة : 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 تموٌم نهاٌة الفترة (األسبوع الثامن ) 

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 ة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابع

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .........................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الثانٌة م

4 
تطبٌك الطرٌمة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة 

 العلوم بصورة مبسطة .

 توضٌح كٌفٌة استخدام بعض الحٌوانات لمواطنها  9

44 
تكوٌن سلسلة غذائٌة فً موطن ما بترتٌب مجموعة من 

 الصور .

 والمفترس فً السلسلة الغذائٌة .تحدٌد الفرٌسة  42

 تعداد بعض أنواع المواطن . 43

 تسمٌة بعض أشكال الٌابسة . 45

 تعداد بعض مصادر الماء على األرض . 46

 تمدٌم كتابة حول ترشٌد استهالن الماء . 47

 تعداد بعض األنواع المختلفة من التربة . 49

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

ال عٌار التلمٌذة التً أتمنت الم

تعود المعلمة إلى تموٌمها مرة 

أخرى ولكنها مطالبة 

بمراجعتها من باب األمانة أما 

 المعٌارالتلمٌذة التً لم تتمن 

فترحل لها مع فترات التموٌم 

وتدرب علٌها من لبل المعلمة 

 . وتعطى فرصة للممارسة



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ثالثة ال   :الفترة    (  الثانً  الصف)   علومالمادة : 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 الفترة ( األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15 
                       

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوب المعٌارخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الثالثة  م

4 
تطبٌك الطرٌمة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة 

 العلوم بصورة مبسطة .

 ذكر سبب حدوث اللٌل والنهار . 20

 عمل نموذج بسٌط ٌوضح حركة الشمس فً السماء . 24

 ربعة من خالل لراءة الصور الممارنة بٌن خصائص الفصول األ 22

 ذكر سبب حدوث الفصول األربعة . 23

 ترتٌب أطوار الممر من خالل مجموعة من الصور . 24

 تعداد مكونات النظام الشمسً . 25

26 
الممارنة بٌن خواص بعض المواد الصلبة من خالل لراءة 

 الصور .

 لٌاس جسم صلب باستخدام أدوات المٌاس . 27

28 
خالل ممارنة عٌنات تحدٌد بعض خواص السوائل والغازات من 

 مختلفة .

29 
تصنٌف التغٌرات إلى فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة من خالل لراءة 

 مجموعة من الصور .
 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 خطوات تدرٌس المعٌار

التعرٌف بالمعٌار، التدرٌب ( 

 والممارسة التموٌم (

لذذذذا ٌجذذذب أن ٌذذذدرس وٌتذذذابع خذذذالل 

األسابٌع وٌمذوم فذً الفتذرة المحذددة 

 له .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       رابعة ال   :الفترة    (  الثانً  الصف)  علوم المادة :

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

4                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

40                                            

44                                            

42                                            

43                                            

44                                            

45                                            

46                                            

47                                            

48                                            

49                                            

20                                            



 

 

 م
 تموٌم نهاٌة الفترة (األسبوع الثامن ) 

مستوى 

                       األداء

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوب المعٌارتوضع فً كل خانة رلم  خالل المتابعة

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الرابعة م

4 
تطبٌك الطرٌمة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة العلوم 

 بصورة مبسطة .

 استنتاج أن التسخٌن والتبرٌد ٌغٌران حالة المادة عملٌاً. 30

 تصنٌف األجسام من حٌث انجذابها للمغناطٌس من عدمه . 32

 الحرارة .معرفة مفهوم  34

35 
الممارنة بٌن درجات الحرارة لمواد مختلفة باستخدام ممٌاس 

 الحرارة .

 التمثٌل ألشكال الكهرباء ) المتحركة ، الساكنة (. 36

 ذكر بعض استخدامات الكهرباء . 37

 عمل نموذج لدائرة كهربائٌة بسٌطة. 38

44 
بٌة ، التطبٌك العملً ألنواع الموى ) الدفع ، السحب ، الجاذ

 االحتكان ( .

 . تحدٌد لطبً المغناطٌس وكٌف ٌحدث التجاذب والتنافر بٌنهما 46

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

التلمٌذذذة التذذً أتمنذذت المعٌذذار ال تعذذود 

المعلمذذذذة إلذذذذى تموٌمهذذذذا مذذذذرة أخذذذذرى 

ولكنهذذا مطالبذذذة بمراجعتهذذا مذذذن بذذذاب 

األمانذذذة أمذذذا التلمٌذذذذة التذذذً لذذذم تذذذتمن 

المعٌار فترحل لها مذع فتذرات التمذوٌم 

علٌها من لبل المعلمة وتعطى  وتدرب

 فرصة للممارسة



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :(   الفترة  الثانً) الصف     الفمه والسلونالمادة : 

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12 
                       

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 ر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بؤكث

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌبات الواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًملف االنجاز ، السجل المصص ومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ،

 

  

 .......................   .....: لائدة المدرسة   : .......................  معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة األولى م

2 
ٌحافظ على النظام ، وٌطبك آداب الصحبة، والتعامل مع 

 الخدم والعمال ومشاركة األلارب فً األفراح .

4 
حفظ األذكار الشرعٌة عند دخول المسجد والمنزل والخالء 

 والخروج منها 

5 
المحافظة على آداب العطاس والنوم ، وحفظ األذكار الشرعٌة 

 عند العطاس والنوم .

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل للمعٌار متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التموٌم (

خذذذذالل  ٌتذذذذابعو ٌذذذذدرسلذذذذذا ٌجذذذذب أن 

 ٌموم فً الفترة المحددة له .األسابٌع و

 



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       ثانٌةال   :الفترة (    الثانً) الصف    الفمه والسلونالمادة : 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

4                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

40                                            

44                                            

42                                            

43                                            

44                                            

45                                            

46                                            

47                                            

48                                            

49                                            

20                                            



 

 

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

 

من 
أسالٌب 
 التموٌم

 التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بؤكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌبات الواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

معلمة تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها ال

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة    : .......................  معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الثانٌة م

 البدنتطبٌك آداب النظافة فً  6

 تطبٌك آداب النظافة فً المالبس والمكان . 7

 التؤدب بآداب األكل والشرب . 8

 المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة . 9

 المحافظة على البٌئة . 40

 االلتصاد فً استعمال الماء والكهرباء . 44

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل للمعٌار متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

التلمٌذة التً أتمنت المعٌار ال تعود 

المعلمذذة إلذذى تموٌمهذذا مذذرة أخذذرى 

ولكنها مطالبة بمراجعتها مذن بذاب 

األمانذذة أمذذا التلمٌذذذة التذذً لذذم تذذتمن 

المعٌذذذار فترحذذذل لهذذذا مذذذع فتذذذرات 

علٌهذذذا مذذذن لبذذذل  التمذذذوٌم وتذذذدرب

 المعلمة وتعطى فرصة للممارسة .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ثالثة ال   :الفترة (   الثانً الصف )  الفمه والسلونالمادة : 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 الفترة ( األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

                        

                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بؤكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

  

 ........  ..........: ............... لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 ...............: ......................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الثالثة م

 ذكر فروض الوضوء. 42

 عدم اإلسراف فً استخدام الماء فً أثناء الوضوء . 43

 التفرٌك بٌن الترتٌب والمواالة فً الوضوء 44

 تطبٌك الوضوء عملٌاً بصورة صحٌحة . 45

 ذكر نوالض الوضوء . 46

 المحافظة على الصلوات الخمس فً المسجد  47

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل للمعٌار متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التموٌم (

خذذذذالل  ٌتذذذذابعو ٌذذذذدرسلذذذذذا ٌجذذذذب أن 

 ٌموم فً الفترة المحددة له .األسابٌع و

 



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       رابعة ال   :الفترة (   الثانًالصف )   الفمه والسلونالمادة : 

 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع الخامس الرابعاألسبوع  األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء
                      

1                        

2                        

3                        

5                        

6                        

7                        

8                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بؤكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌبات الواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

لمعلمة تعد المالحظة من أهم المهارات والعمليات التربوية التي يجب أن تتمتع بها ا

الستيعاب وإدراك كل ما يصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. يومن أدواتها ) ساللم التقدير ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 ...  ..: .................... لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 معاٌٌر الفترة الرابعة م

49 
واألذكار المشروعة فً الركوع حفظ دعاء االستفتاح 

والرفع منه ، والسجود والجلسة بٌن السجدتٌن 
 والجلوس للتشهد األول واألخٌر .

 تطبٌك صفة الصالة تطبٌماً صحٌحاً . 20

 ذكر األعضاء السبعة التً ٌجب السجود علٌها . 24

 التمٌٌز بٌن التشهد األول والتشهد األخٌر . 22

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل للمعٌار متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

التلمٌذة التً أتمنت المعٌار ال تعود 

المعلمة إلى تموٌمها مرة أخرى 

ولكنها مطالبة بمراجعتها من باب 

األمانة أما التلمٌذة التً لم تتمن 

المعٌار فترحل لها مع فترات التموٌم 

علٌها من لبل المعلمة  وتدرب

 وتعطى فرصة للممارسة .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :(   الفترة الثانً الصف)  الكرٌم القرآنالمادة : 

 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 م
 األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 

 الفترة األولى معاٌٌر م
                      

 المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة حفظ السور  4                        1

 االنطالق فً الحفظ . 2                        2

 التعرف إلى أماكن السور التً ٌقرؤها . 3                        3

 تحسٌن الصوت بالقراءة . 4                        4

5                          

6                         

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التقوٌم

 ر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكث

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

  

 : .......................   قائدة المدرسة...  ..: .................... معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًملف االنجاز ، السجل القصص ومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ،

 

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التقوٌم (

خذذذالل  ٌتذذذابعو ٌذذذدرسلذذذيا ٌجذذذب أن 

فذً الفتذرة المحذددة ٌقذوم األسابٌع و

 له .

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :     ثانٌة      :الفترة   (   الثانً الصف )      الكرٌم القرآنالمادة : 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس الرابعاألسبوع  األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 
 الفترة الثانٌة معاٌٌر م

                      

 المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة حفظ السور  4                        1

 االنطالق فً الحفظ . 2                        2

 التعرف إلى أماكن السور التً ٌقرؤها . 3                        3

 تحسٌن الصوت بالقراءة . 4                        5

6                         

7                         

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

 

من 
أسالٌب 
 التقوٌم

 التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( 

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

معلمة تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها ال

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

ال تعذود  معٌارالتلمٌية التً أتقنت ال

المعلمذذة إلذذى تقوٌمهذذا مذذرة أخذذرى 

ولكنها مطالبذة بمراجعتهذا مذن بذاب 

األمانذذة أمذذا التلمٌذذية التذذً لذذم تذذتقن 

فترحذذذذل لهذذذذا مذذذذع فتذذذذرات  معٌذذذذارال

التقذذذوٌم وتذذذدرب علٌهذذذذا مذذذن قبذذذذل 

 المعلمة وتعطى فرصة للممارسة

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ثالثة ال   :الفترة (     الثانً الصف )   الكرٌم القرآنالمادة : 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 الفترة ( األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة

 مستوى األداء

 
 الفترة الثالثة  معاٌٌر م

                      

 المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة حفظ السور  4                        1

 االنطالق فً الحفظ . 2                        2

 التعرف إلى أماكن السور التً ٌقرؤها . 3                        3

 تحسٌن الصوت بالقراءة . 4                        5

6 
                        

7                         

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

  

من أسالٌب 
 التقوٌم

 لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم 

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

 المعٌار خطوات تدرٌس

، التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التقوٌم (

خذذذالل  ٌتذذذابعو ٌذذذدرسلذذذيا ٌجذذذب أن 

الفتذرة المحذددة ٌقذوم فذً األسابٌع و

 له .

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       رابعة ال   :الفترة (     الثانً الصف )  الكرٌم القرآنالمادة : 

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 األسبوع الثامن ) تقوٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 
 مهارات الفترة الرابعة  م

                      

 المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة حفظ السور  4                        1

 االنطالق فً الحفظ . 2                        2

 التعرف إلى أماكن السور التً ٌقرؤها . 3                        3

 تحسٌن الصوت بالقراءة . 4                        5

6                         

7                         

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

من أسالٌب 
 التقوٌم

 التقوٌم رقماً فقط وٌمكن أن تقوم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رقم المعٌار التً أستخدم لتقوٌمها أسلوب ) أو أداة ( 

 تقوٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق القٌاس ) اختبار ( سلم تقدٌر لفظً سلم تقدٌر عددي
      

 
 

لمعلمة تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها ا

الستٌعاب وإدراك كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التقدٌر ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   قائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التوقٌع  ..............................     التوقٌع  :

 % .400 عالٌة وبكفاءة متقن بشكل بالمعٌار قامت  -4     

 %.                                            400 من أقل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم قامت  -2     

 %.90 من اقل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار قامت -3     

 %.     80 من اقل معٌارلل متقنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

ال تعذود  معٌارالتلمٌية التً أتقنت ال

المعلمذذة إلذذى تقوٌمهذذا مذذرة أخذذرى 

ولكنها مطالبذة بمراجعتهذا مذن بذاب 

األمانذذة أمذذا التلمٌذذية التذذً لذذم تذذتقن 

فترحذذذذل لهذذذذا مذذذذع فتذذذذرات  معٌذذذذارال

التقذذذوٌم وتذذذدرب علٌهذذذذا مذذذن قبذذذذل 

 المعلمة وتعطى فرصة للممارسة



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :(   الفترة  الثانً الصف )    لغتًالمادة : 

 

 

 م
 الطالبةاسم 

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء
                         

1                           

2                           

3                           

4                           

5 
                          

6                           

7                           

8                           

9                           

11                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

19                           

21                           

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 ر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكث

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( لفظًسلم تمدٌر  سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف

 .....: ...........................التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 الترمٌز معاٌٌر الفترة األولى م

  ٌوزع نظره على المستمعٌن . 1

  ٌرفع صوته بما ٌناسب الحضور . 2

 ( .80 - 70ٌمرأ نصاً مشكوالً عدد كلماته )  3
 

  ٌرسم كلمات مضبوطة بالشكل . 4

  استظهار األناشٌد الممررة . 5

 ٌكتشف داللة الكلمات الجدٌدة من خالل الترادف والتضاد . 6
 

  د سطرٌن إلى ثالثة  أسطر مشكولة ٌنسخ نصوصاً لصٌرة فً حدو 11

  ٌكتب كلمات  تحوي ظواهر لغوٌة درسها . 12

  ٌصوغ أسئلة تذكرٌة حول المسموع 13

  حول المسموع ٌجٌب عن أسئلة تذكرٌة 14

  ( كلمة . 20 – 40ٌكتب نصوصاً لصٌرة فً حدود )  15

  ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع . 16

  ٌبدي رأٌه وٌنالش فً موضوع ٌناسب سنه فً جمل واحدة . 17

  ٌعٌد تنظٌم مفردات جملة . 18

  ٌعلك على صورة من محٌطه  . 19

  ٌرتب كلمات لبناء جملة مفٌدة . 21

  ٌلون صوته وفك ممتضٌات المعنى . 21

  ٌكمل عبارات لصٌرة بكلمات من مكتسباته بحسب السٌاق . 22

  ٌكتشف المٌم الواردة فً النص . 24

  ٌرتب الكلمات مكوناً جمالً فً ضوء أسالٌب تعلمها . 26

  ٌستنتج المعنى العام لما ٌمرأ 27

  ٌصوغ أسئلة حول موضوع لصٌر . 28

  مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات .ٌصف  29

  ٌعٌد تنظٌم جمل نص لصٌر . 31

  ٌغنً النص بجملة جدٌدة . 31

  ٌعبر شفهٌاً عن أحداث لصة مصورة . 34
 

 كتابة لراءة تحدث ستماع

 ن ق ح ع

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       الثانٌة   :الفترة (   الثانً الصف)   لغتً المادة :

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 م نهاٌة الفترة (الثامن ) تمواألسبوع 

مستوى 

                            األداء

1                             

2                             

3                             

4                             

5 
                            

6                             

7                             

8                             

9                             

11                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

18                             

19                             

21                             

 

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر ، ملف االنجاز ، السجل المصص

 

 الترمٌز معاٌٌر الفترة الثانٌة م

 ٌوزع نظره على المستمعٌن . 4
 

 ٌرفع صوته بما ٌناسب الحضور . 2
 

  ( .80 - 70ٌمرأ نصاً مشكوال عدد كلماته )  3

  ٌرسم كلمات مضبوطة بالشكل . 4

  استظهار األناشٌد الممررة . 5

  ٌكتشف داللة الكلمات الجدٌدة من خالل الترادف والتضاد . 6

7 
ظواهر لغوٌة درسها ) التنوٌن ، الهمزة ٌرسم كلمات تحوي 

 المتوسطة ..( .

 

9 
ٌهنئ فً مناسبات سعٌدة : أعٌاد ، مناسبات وطنٌة . نجاح ، 

 فوز

 

  ٌواسً فً موالف حزٌنة : وفاة ، فشل ، رسوب ، خسارة  40

44 
ٌنسخ نصوصاً لصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة  أسطر 

 مشكولة

 

  ظواهر لغوٌة درسها .ٌكتب كلمات  تحوي  42

  ٌصوغ أسئلة تذكرٌة حول المسموع . 43

  ٌجٌب عن أسئلة تذكرٌة حول المسموع . 44

  ( كلمة . 20 – 40ٌكتب نصوصاً لصٌرة فً حدود )  45

  ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع . 46

  ٌبدي رأٌه وٌنالش فً موضوع ٌناسب سنه فً جمل واحدة  47

  تنظٌم مفردات جملة .ٌعٌد  48

  ٌعلك على صورة من محٌطه  . 49

  ٌرتب كلمات لبناء جملة مفٌدة . 20

  ٌلون صوته وفك ممتضٌات المعنى . 24

  ٌكمل عبارات لصٌرة بكلمات من مكتسباته بحسب السٌاق . 22

  ٌكتشف المٌم الواردة فً النص . 24

25 
استحسان ، لبول ، رفض ٌعلل انطباعه تجاه ما استمع إلٌه . ) 

( مما تتصف به شخصٌات المصة  ، أو األحداث الواردة فً 
 النص .

 

  ٌرتب الكلمات مكوناً جمالً فً ضوء أسالٌب تعلمها . 26

  ٌستنتج المعنى العام لما ٌمرأ . 27

  ٌصوغ أسئلة حول موضوع لصٌر . 28

  ٌصف مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات . 29

  ٌعٌد تنظٌم جمل نص لصٌر . 30

  ٌغنً النص بجملة جدٌدة . 34

32 
ٌحكً لصة لصٌرة استمع إلٌها مراعٌاً تسلسل أحداثها 

 وترابطها  .

 

  ٌعبر شفهٌاً عن أحداث لصة مصورة . 34

 

 % .400 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            400 من ألل إلى%  90 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.90 من الل إلى%  80  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     80 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 كتابة لراءة تحدث ستماع

 ن ق ح ع

 

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ة الثالث   :(   الفترة الثانً الصف)    لغتًالمادة : 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

4                                            

2 
                                           

3                                            

4 
                                           

5 
                                           

6 
                                           

7 
                                           

8 
                                           

9 
                                           

40 
                                           

44 
                                           

42 
                                           

43 
                                           

44 
                                           

45 
                                           

46 
                                           

47 
                                           

48 
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