
 

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 رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/6math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/6math1                   

* 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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القرني  أريجاعداد المعلمة :  

  مهمة آدائية    
  

   خريطة ذهنية
 
 
 الفصل الدراسي األول –االبتدائي السادس الصف  

 هـ1441-1441لعام                         
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آلدائية :المهمة ا
ق المطلوب وتطبي ذهنية بلمسات الطالبة بالشكل تصميم خريطة

 رابط البرنامج :( 3) أدناه في رقمالشروط 
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%

mappy/id1476911776?l=ar-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-A9 
 

  أهداف المهمة :
فصل المختار عمل ملخص لل*

 .من قبل الطالبة 
اجعة للطالبة في *تغذية ر
 الفصل .

 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النتاجات المتوقعة :

 
 تقديم صورة للمهمة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقط .أسبوع  زمن انجاز المهمة :

             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصادر التحقق من نوعية األداء :
 
ياس األداء باستخدام سلم ق

 التقدير.
 

  :األدائية وصف المهمة
 

 الكترونية  قومي بعمل خريطة ذهنيةالرابط من خالل  (1
 :(  .اختيار فصل وادحد فقط )ل التالية دحد الفصوأل

 

 في     :√عالمة صول بوضع اختاري أدحد الف (1

 

 الثالث الفصل         الفصل الثاني        الفصل األول    

       
 الفصل الخامس          الفصل الرابع            

 
 :الشروط الواجب توفرها داخل الخريطة هي (3

أسماء دروس الفصل ، تلخيص الدرس وكتابة فكرة (  
اهيم أو والمفردات إن وجدت ، تلخيص المف الدرس

  كتابة مثال أو مثالين على كل درس (،القوانين 
 
  

 
                 

 
 
 

الدرجة 
 المستحقة
_______ 
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1-5  

 الفصل

...........................................اسم الطالبة :   

............./ الصف :   

كة العربية السعوديةالممل  
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة
 شعبة الرياضيات

منارات جدةالمدرسة   

 

 نموذج
لخريطة ذهنية    

صوري المهمة وأرسليها للمعلمة خاص في 
 دردشة التيمز دحتى تستطيع تقييم مهمتك. 

 

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-mappy/id1476911776?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-mappy/id1476911776?l=ar

