
 

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 لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/353                   

* 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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اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة التعليم بـ………………………….. 

مدرسة……………………………………………………

بسم اهلل ارلنمح ارلحيم

سجل درجات  أعمال الفترتي االختبار النهائي   ملادة لغتي - الصف:                                                         (             )  الفصل الدراسي:        األول      الثاني      الثالث -  للعام الدراسي………………….

معلم/ ـة املادة 

  ……………………………………………………………………………………

   مدير/ة املدرسة 

  ……………………………………………………………………………………

    املشرف/ــة التربوي/ــة 

  ……………………………………………………………………………………

إعداد: عبدالعزيز احلمد 
إدارة تعليم الغاط / ابتدائية مليح

@Travel @azeez5522

ابتــدائي:    ٣    ٤    ٥    ٦ 
متوسط:    ١    ٢    ٣



 

الفترة ………………………………….

اسم الطالب مجموع م
الفترة 

 (٦٠)
 ٢÷

اختبار 
قصير 
(٢٠)

املشاركة والتفاعل املهام االدائية

مشاركة (١٠) تطبيقات , أنشطة صفية (١٥) بحوث , مشروعات , تقارير(١٠) واجبات (٥)

اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة التعليم بـ………………………….. 

مدرسة……………………………………………………

بسم اهلل ارلنمح ارلحيم

سجل متابعة  أعمال الفترة   ملادة لغتي - الصف:                                                                 (    )  الفصل الدراسي:      األول      الثاني      الثالث -  للعام الدراسي………………….

معلم/ ـة املادة 

  ……………………………………………………………………………………

   مدير/ة املدرسة 

  ……………………………………………………………………………………

    املشرف/ــة التربوي/ــة 

  ……………………………………………………………………………………
إعداد: عبدالعزيز احلمد 

إدارة تعليم الغاط / ابتدائية مليح

@Travel @azeez5522

ابتــدائي:    ٣    ٤    ٥    ٦ 
متوسط:    ١    ٢    ٣


