
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35online_edu2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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الدرجات توزيع 
يف التعلم عن بعد 

املشاركة الصفية  الواجبات املنزلية  املهام األدائية 

ق هو عملية تقويم ملدى حتقي
أهداف الدرس تنجز يف غري 

أوقات الدوام  

هم نشاط تعليمي ملعرفة مدى ف
الطالب لألهداف و تؤدي إىل

منتج 

هي مدى تفاعل املتعلمني 
داخل الصف مع األنشطة و 
لم أوراق العمل اليت يقدمها املع



تعترب من معايري األداء لذلك ال تستطيع أن تقوم املتعلمني مامل 
تزودهم بأعمال و مهام و ال نستطيع أن نقومهم مامل يقوموا بهذا  

املهام 



خطواتها
توضيح خطوات العمل املطلوبة 

( مركب)حتديد اهلدف 

توضيح طريقة التقويم 



أمثلة عليها 

.           كتابة تقرير-1
.     تقديم عرض عملي -2
.       إجراء تجارب-3
.العروض الحاسوبية-4
.           تصميم البحوث -5
إجراء دراسات ميدانية -6
.     حل مشكالت واقعية -7
. إنتاج المشاري    ع-8
.     نقد الكتب-9

.    إجراء المقابالت الشخصية-10
.كتابة خطابات لشخص آخر -11
انية -12 ز .حساب مي 
.ممارسة مهام لعب األدوار-13
.المالحظة-14

.كتابة مقال أو قصة-15
.  عمل معارض -16
.خارطة المفاهيم-17
.   الرسائل  -18
المؤتمرات-19
التقديم-20 .

.     ممارسة لعبة تعليمية -21
إعداد تسجيالت صوتية أو صوتية مرئية -22
إعداد رسومات أو التقاط صور -23

.فوتوغرافية ألحداث مهمة 
ي الندوات والمناظرات الفكرية-24

المشاركة فز
.    وكتابة تقارير عنها

.المحادثة الشفوية والتعبي  التحريري -25



املنزليةالواجبات

.نركز على األهداف •
.نركز على الفهم •
.قد تكون مهمة أدائية •
.قد يكون مجاعي •
.قد يكون إثراء •



املشاركة الصفية  
.توزيع اجملموعات •
.عمل االتفاقية •
عمل أوراق عمل تعتمد على التحليل و •

.تناسب كل أمناط التعلم , الرتكيب 
.املشاركة يف األسئلة الصفية •
.  احملفزة اآلمنة دعم البيئة •




