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  الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  الحفظ  االنطالق في القراءة  الترتيل  صحة القراءة  المادة
  ١٠٠  ٣٥  ١٠  ١٠  ٤٥  قرآن

  الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مشاركة  تطبيقات أنشطة صفية  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  الدراسات اإلسالمية
  ٦٠  ١٠  ١٥  ١٠  ٥  ٢٠  اللغة العربية

    الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مهام أدائية  مشاركة  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  الرياضيات
  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢٠  العلوم

    الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مشاركة  تطبيقات أنشطة صفية  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  اللغة االنجليزية
  الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 

  المجموع  مشاركة  تطبيقات أنشطة صفية  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة
 ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  المهارات الحياتية واالسرية

  الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مهارات حركية أو رياضية  لياقة بدنية  المشاركة والتفاعل  واجبات  اختبارات قصيرة شفهية  اختبارات قصيرة نظري  المادة

التربية البدنية والدفاع 
  ١٠٠  ٤٠  ٢٠  ٢٠  ١٠  ٥  ٥  عن النفس

  الصف الثالث االبتدائي  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  تطبيقات عملية  أنشطة صفية  المشاركة   بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ١٠٠  ٢٠  ٢٠  ١٥  ٢٠  ١٥  ١٠  التربية الفنية



 

 

  
  

  

  

  

  

  

  االبتدائي الرابع الصف  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  تطبيق التجويد  الحفظ  الترتيل  صحة القراءة  المادة
  ١٠٠  ١٠  ٣٥  ١٠  ٤٥  قرآن

  االبتدائي الرابع والخامس والسادس الصف  –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مشاركة  تطبيقات أنشطة صفية  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة
  ٦٠  ١٠  ١٥  ١٠  ٥  ٢٠  اللغة العربيةو الدراسات اإلسالمية

  لصف الرابع والخامس والسادس االبتدائيا –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مشاركة  تطبيقات أنشطة صفية  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ٦٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ٢٠  الدراسات االجتماعية

    الرابع والخامس والسادس االبتدائيصف ال –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مهام أدائية  مشاركة  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢٠  و العلوم الرياضيات

  لصف الرابع والخامس والسادس االبتدائيا –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  أنشطة ومشاركة  تطبيقات عملية  ومشروعات وتقاريربحوث   واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ١٠٠  ٢٠  ٤٠  ١٠  ١٠  ٢٠  المهارات الرقمية

  لصف الرابع والخامس والسادس االبتدائيا –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مشاركة  تطبيقات أنشطة صفية  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ١٠٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  المهارات الحياتية واألسرية
  لصف الرابع والخامس والسادس االبتدائيا –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 

  المجموع  تطبيقات عملية  أنشطة صفية  مشاركة  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة
  ١٠٠  ٢٠  ٢٠  ١٥  ٢٠  ١٥  ١٠  التربية الفنية



 

 

  

  

  

  

 

  لصف الرابع والخامس والسادس االبتدائيا –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  مهارات حركية أو رياضية  لياقة بدنية  المشاركة والتفاعل  واجبات  شفهية اختبارات قصيرة  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ١٠٠  ٤٠  ١٥  ٢٠  ١٠  ٥  ٥  التربية البدنية والدفاع عن النفس

  لصف الخامس والسادس االبتدائيا –توزيع الدرجات الفترة األولى والثانية 
  المجموع  فصل نظري اختبار نهاية  تطبيقات  تطبيق التجويد  الحفظ  الترتيل  صحة القراءة  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ١٠٠  ١٥  ٥  ٥  ٢٠  ٥  ٤٠  ٥  ٥  القرآن و التجويد

    لصف الرابع والخامس والسادس االبتدائيا –األولى والثانية توزيع الدرجات الفترة 
  المجموع  مشاركة  صفية تطبيقات أنشطة  بحوث ومشروعات وتقارير  واجبات  اختبارات قصيرة نظري  المادة

  ٦٠  ١٥  ١٠  ٥  ١٠  ٢٠  اللغة االنجليزية

  توزيع الدرجات نهاية الفصل الثاني للمرحلة االبتدائية
  اللغة اإلنجليزية  الدراسات االجتماعية  العلوم  الرياضيات  اللغة العربية  االسالميةالدراسات   الصف
  ثالث
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