
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

30/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا *

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

https://almanahj.com/sa/30online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                           

         https://www.almanahj.com/sa/30online_edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 .الرقم: ......................

 هـ4112/     /     التاريخ: 

 .المرفقات: ...................
 لرتبويإدارة اإلشراف ا _الشؤون التعليمية

 بنات( مكتب التعليم جنوب مكة )

 

 

 
 

   

 

  مالحظة :
  تستققة للاالبة يف اخاتتبار(  برصد الدرجة امل وكميةواملهام األدائية  منخفض ( يف الواجبات –متوسط  –)عالي   وصفيةنتيجة التقييم 

 اء الالزم  ة للتواصل مع ولي األمر وإجرـملرشدة الاالبيا ة عن استالم وتتسليم التكليفات يتم تبليغـيف حالة ختلف الاالب    

 يف اليوم الواحد ويتزامن دول تنظيمي ُيعد من املدرسة على أن خا تزيد عن مادتنيجب ناخاتتبارات القصرية ُتنفذ حضوريًا للاالبة ما أمك 
  مع حضورها األسبوعي  

 دعم الالزم يف ختصيص حصة كل أسبوعني للقضور إىل املدرسة لتقديم اليم وحصر الاالبات الذين لوحظ وجود تدني يف نتيجة التقي
     النمو املعريف  

 املواد الدراسية بةاسم الاال م

 األسبوع
       ()من     اىل 

 األسبوع
 ىل   ()  من     ا

 األسبوع
 ( اىل        )  من

 األسبوع
    ()  من     اىل

 متتسلي ماستال
 نتيجة

 يم التقي
 متتسلي ماستال

ة نتيج
 ييمالتق

 متتسلي ماستال
ة نتيج

 ييمالتق
 متتسلي ماستال

ة نتيج
 ييمالتق

1 

 ليزية اللغة اإلجن 
( 4/5 /6) 

             أدائية واجبات ومهمات

             ةات قصرياتتبار

 لفنيةا الرتبية
             أدائية واجبات ومهمات

             ة ات قصرياتتبار

 نتسوية الرتبية ال
             أدائية واجبات ومهمات

             ة ات قصرياتتبار

  تاص باملدرسة ( ج /  1منوذج )      
 هـ 1441/  1441 دراسيللعام المن املنصة  تابعة تاة تعُلم الاالبات املفقوداتمل 

 الشهر                              الفصل                         لصف ا        حتفيظ  /   عام  اخابتدائية     :املرحلة  



 

 

 .الرقم: ......................

 هـ4112/     /     التاريخ: 

 .المرفقات: ...................
 لرتبويإدارة اإلشراف ا _الشؤون التعليمية

 بنات( مكتب التعليم جنوب مكة )

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املواد الدراسية اسم الاالبة م

 األسبوع
 )من     اىل       (

 األسبوع
  ()  من     اىل  

 األسبوع
 ()  من     اىل   

 األسبوع
 )  من     اىل   (

 متتسلي ماستال
 نتيجة

 يم التقي
 متتسلي ماستال

ة نتيج
 ييمالتق

 متتسلي ماستال
ة نتيج

 ييمالتق
 متتسلي ماستال

نتيجة 
 مالتقيي

1 

 القرآن الكريم 
(1 / 1/ 3 /4) 

             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

  يدهوجتوالقرآن 
(4 / 5 / 6  ) 

             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

 ( التجويد  ) تق
(4 / 5/ 6 ) 

             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

 التوحيد
             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

 الفقه
             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

 احلديث
(4  /5  /6 ) 

             ةت أدائيواجبات ومهما

             ةاتتبارات قصري

 اللغة العربية
             ةت أدائيواجبات ومهما

             ةاتتبارات قصري

 اخاجتماعيات
(4  /5  /6) 

             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

 الرياضيات
             ةت أدائيواجبات ومهما

             ة اتتبارات قصري

 العلوم
             ةت أدائيواجبات ومهما

             ةاتتبارات قصري

 (ج /  1 يتبع منوذج )



 

 

 .الرقم: ......................
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  (جنوب مكةيرفع من املدرسة ملكتب التعليم )  ( 1وذج )من                                                     

 

  بوع الثاني ونهاية األسبوع الرابعألسانهاية جنوب مكة يتم ارسال النموذج إىل مكتب التعليم

اسم  م
 الطالبــة

 فاتالتكلي
 مادة .... مادة .... مادة .... مادة .... ....  مادة مادة .... مادة ......

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

 التسليم االستالم
نتيجة 
 التقييم

1 
مهام واجبات و 

                      أدائية
 اتتبارات

                      قصرية

1 
مهام واجبات و 

                      أدائية
 اتتبارات

                      قصرية

3 
مهام واجبات و 

                      أدائية
 اتتبارات

                      قصرية

 لتعليمي املنخفضبيان حصر الاالبات املفقودات من املنصة ذات األداء ا
 ي األول                                 الفصل الدراسلصف ااملرحلة                            املدرسة                      



 

 

 .الرقم: ......................

 هـ4112/     /     التاريخ: 

 .المرفقات: ...................
 لرتبويإدارة اإلشراف ا _الشؤون التعليمية

بنات( مكتب التعليم جنوب مكة )

 

 


