
 

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 المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35teachers                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدرسين الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35teachers1                   

* 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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 الخميس                                                        األربعاء            الثالثاء               االثنين                  األحد         اليوم:          المدرسة: ..................... التخصص:  ............................. المعلمة:

                                                                                                           6               5                4           3                2            1  الحصة: هـ 1442 التاريخ:     /     /   ( شرافيهإ.) نوع الزيارة: ................... .............المادة:

      اكتروني   :مقر الدرس  ................................................................ . الموضوع :
 حضوري                 

 6              5                4           3                 2              1    الفصل:

 نسبة الغياب )                   (  عدد الغياب)                    (  (                          )    العدد الكلي للطالبات 
 

 بطاقة تشخيص أداء المعلم 
 األساليب التي اتبعها المشرف  

                                                                                                                                                                                         
          ع على اإلعداد الكتابي للدرس االطالات الخارجية للمادة        فة مدى مشاركته في النشاطمعر      الزيارة الصفية واالجتماع بالمعلم      
 االطالع على التقويم واالختبارات                                                                           الع على الواجبات والتطبيقات             زيارة المرشد الطالبي       طاال          مناقشة مديرة المدرسة                      
 
 ال               نعم              جديد على المادة: ...........................................  ......... ............. أساليب أخرى اتبعها المشرف ::....................           

 

ال
يط

خط
ت

 

 الوصف  5 4 3 2 1 0 تصنيف عناصر التقييم 
        يصمم خطة للمادة وينفذها 

        حة تحقق أهداف الدرس مادة علمية صحييقدم 
        منهج يحضر ذهنياً للدروس وفق خطة سير ال

        معتمد من المدرسة فق الجدول الو يتقيد بتنفيذ الدروس
   الدرجة     

فيذ 
لتن

ا
 

 الوصف  5 4 3 2 1 0 تصنيف عناصر التقييم 
        الدرس ( غلق  –الشرح  –ظم ) التمهيد يعرض الدرس بشكل من

        يوظف االستراتيجيات المناسبة في الدرس 
        المادة ات ات المستخدمة لموضوعيراعي مناسبة اإلثراء

        الب في تقويم الط  الصفية والمنزلية يوظف التطبيقات 
        طالب لل يقدم التغذية الراجعة

        التعليمية األنشطة الب في ط ال يشرك جميع
        يراعي الفروق الفردية

        يستخدم أدوات تقويم متنوعة لتقويم تعلم الطالب 
        لى المشاركة يحفز الطالب ويشجعهم ع 

        الطالب ات ق مشاركثيو
        اف عيعمل على رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب الض

        ناء الدرس ثيعزز السلوك اإليجابي للطلبة أ
        ويفعل أدواته  ةبكفاءدير الفصل االفتراضي ي

   الدرجة     

م ا
دع

ل
 م تعل

 الوصف  5 4 3 2 1 0 تصنيف عناصر التقييم 
        ثق حاالت التأخر والغياب للطالب في المنصةويويرصد 

        شكالت التقنيةمدرسة لحل الم اليتواصل مع قيادة 
        ج السلوكيات السلبية لدى الطالب يتعاون مع المرشد الطالبي لعال

        قائد المدرسة والمشرف التربوي ات يهيتقبل توج
        أمورهم عبر المنصةلياء ن االستفسارات الطالب و أوع يجيب

   الدرجة     
ات

صي
تو

ال
 

 الوصف  تصنيف عناصر التقييم 
 :  وصياتالت

       تحكيم        لقاءات      ورش       درس تبادلي        دروس تطبيقية       فييستفاد من المعلم 
                                                                                                                                                                                                              ......................................خرى أ           ضو في فريق عمل ع     مسابقات                              

 ::.توصيات
 
 

 

         

ا
ات

اج
حتي

ال
 

 طوير البرامج المقترحة / للمتابعة / للت الحتياجاتا
  
  
  
  

 
 ............ :..................... خ لتاري .ا....................... :................ التوقيع........................................ -:اسم المعلمة 


