
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

6/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/6                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/63                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

بنات-اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة  
 إدارة اإلشراف الرتبوي 

 قسم الدراسات االجتماعية
:..................مدرسة   



منافس عامليا  .. منتج للمعرفة .. منتم لوطنه .. معتز بدينه .. متعلم   

تقدمي تعليم وتعلم متميز للجميع مبا يواكب التوجهات العاملية ، يف ضوء السياسات التعليمية للمملكة ومبشاركة جمتمعية ، يف بيئة 
.تعليمية جاذبة وآمنة ترتقي ابملهارات والقدرات وتثري البحث العلمي وتشجع على االبتكار واإلبداع   

العمل املؤسسي.. الشفافية .. التكامل .. االبداع .. االجناز .. املبادرة .. النزاهة   

 الرؤية

 الرسالة

 القيم



 درجات أدوات التقومي املتنوعة
اختبارات حتريرية 

 قصرية
اختبار حتريري 

 هناية الفصل
جمموع درجات 
الفصل الدراسي 

 جمموع أدوات الواجبات املنزلية املشاركة الصفية املهمات األدائية الواحد
 تقومي متنوعة

10 10 10 
 

30 
 

10 10 50 







 اسم الطالبة م

 الرابعة الفترة درجات أدوات التقويم املتىوعة الثالثة الفترة درجات أدوات التقويم املتىوعة

اختبار ثحريري  الفترثين معدل
 نهاًة الفصل

مجموع 
درجات 
الفصل 

 الدراس ي ألاول 
املهمات 
 ألادائية

املشاركة 
 الصفية

الواجبات 
 املنزلية

 مجموع أدوات
 ثقويم متىوعة

اختبارات 
ثحريرية 
 قصيرة

 مجموع
 الفترة ألاولى 

املهمات 
 ألادائية

املشاركة 
 الصفية

الواجبات 
 املنزلية

 مجموع أدوات
 ثقويم متىوعة

اختبارات 
ثحريرية 
 قصيرة

 مجموع
 الفترة الثاهية 

10 10 10 30 10 40 10 10 10 30 10 40 40 10 50 

........./...........: هـ              الصف 1442-1441لعام الثاوي                          :  الدراسات الاجتماعية               الفصل الدراس ي : درجات التعليم عن بعد في مادة   

الختم.................................                                                    : القائدة التربوية : .......................................                      املراجعة................................                     : معلمة املادة                 

:التوقيع :                                                                           التوقيع :                                                                           التوقيع                 


