
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 وزارة التعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة لتعليم ل إلدارة العامة ا 

  سجل متابعة أعمال الطالب في نظام المقررات 
 كشف الحضور واألعمال الفصلية  

 مكتب :    

 مدرسة :

 

 

 csssdmakkah@gmail.comالبريد اإللكتروني :    5542045فاكس :   -(  1512)  5585859هاتف:   -العزيزية -مكة المكرمة 

  

اسم  

 المعلم :

المجموعة:  ........................................................ 

.... 

المادة 

: 

 علوم طبيعية
................................................ 

الفصل الدراسي 
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 األول

     

 الثاني

العام الدراسي 

  : 

14       /
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 الطالباسم   م
المالحظة والمشاركة والتفاعل  

 (  5الصفي ) 

التقارير العلمية والتجارب  

 (  5)    العملية

 الواجبات والمهام األدائية

   (5 ) 

 ملف األعمال

   (5 ) 

 االختبارات القصيرة المتكررة 

 (15  ) 

البحوث أو 

  10المشروعات )  
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اختبار نهاية 

 (  50المستوى ) 
 درجة
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 (  5ر ) 
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تحريري 
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اسم  

المعلم 

: 

المجموعة:  ........................................................ 

.... 

المادة 

: 

 علوم طبيعية

................................................ 

العام  الثاني      األول     الفصل الدراسي :

 الدراسي :  
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14   

 اسم الطالب م
درجة  االنذارات تواريخ أيام غياب الطالب

 الحضور
 الثالث الثاني  األول 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (  5) 
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