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 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 هـ3441.... للعام الدراس ي ....... :الفصل الدراس ي م( المرحلة )ب/ .......للصف ........... النهائي في مادة لغتي ....لسنة واالختبار كشف أعمال ا

 /ـةاسم الطالب م

 الفترة الثانية الفترة األولى

االختبار 
 النهائي

 أدوات متنوعة
اختبار 
تحريري 
 قصير 

 أدوات متنوعة
اختبار 
تحريري 

 قصير

 المشاركة والتفاعل المهام األدائية
 مجموع ال

 المشاركة والتفاعل المهام األدائية
 واجبات المجموع

بحوث 
 مشروعات

 تقارير
تطبيقات، 
 واجبات مشاركة أنشطة صفية

 بحوث
 مشروعات 

 تقارير
تطبيقات، 
 مشاركة أنشطة صفية
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 ........................                                         ................................................                           مديرة المدرسة .....................................كتبته .................................................................................................. راجعته .............     ة ـالمعلم/



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 ( )مساراتهـ 3441: للعام الدراس ي(، ث) :المرحلة  المشترك  مسارال اللغة العربية ....................في مادة    (............ الكفاية .).... كشف أعمال                                            

 / ـةاسم الطالب م
اختبار نهاية  القصيرة اتاالختبار  المشاركة و التفاعل  المهام األدائية 

 الثاني األول المجموع الكفاية 

 واجبات 
01 

بحث أو مشروع 
 أو تقرير
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 ......................................... مدير/ة المدرسة                                                                                       ...............................................ة ـالمعلم/



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 )مقررات(هـ 3441: للعام الدراس ي  (ث: ). المرحلة....للمستوى ..... ...............مادة اللغة العربية ..( في        .......... لكفاية )اكشف أعمال 

 / ـةاسم الطالب م
المشاركة 

 والتفاعل الصفي
الواجبات 

 المنزلية
المشروع 

 )إعداد...مناقشة(
اختبار نهاية  القصيرة اتاالختبار 

 الثاني األول المجموع الحضور الوحدة
01 5 01 01 01 31 5 011 
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 مدير/ة المدرسة .........................................                                                     المعلم/ـة ...............................................               

 يقوم المعلم أداء الطالب تقويما مستمرا وينهي أداء طالبه في نهاية كل وحدة / كفاية قبل أن ينتقل إلى غيرها.  (0
 في جميع الوحدات في نهاية الفصل على عدد وحدات الكتاب للحصول على الدرجة النهائية للطالب في الفصل. اواحدة / الكفاية في الكتاب ويقسم مجموع الدرجات المتحصل عليهيمثل هذا التوزيع تقويم الوحدة الدراسية ال (0
 ا.( كتابي  7، 6، 5العربية ) ا، وتنفذ في كتب اللغةا، وكفاية التواصل الشفهي شفهي  ا، والكفايتان اإلمالئية واالتصال الكتابي كتابي  ا وشفهي  بي  ( على النحو التالي: الكفايتان النحوية والقرائية كتا 0، 3، 0، 0تنفذ االختبارات في كتب اللغة العربية ) (3



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 

 )انتساب(هـ 3441: للعام الدراس ي ،هائي في مادة لغتي الخالدة للصف / ............  المرحلة: المتوسطةكشف أعمال السنة/المستوى واالختبار الن

 / ـةاسم الطالب م
 المجموع االختبار النهائي المهام األدائية*
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 مدير/ة المدرسة .........................................                                          المعلم/ـة ...............................................            
 *يطلب من الطالب تقديم بحث أو مشروع أو عدد من الواجبات.

 
 

 



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 ........................للمستوى / .     ........  ،هائي في مادة اللغة العربية ................واالختبار الن ،المستوى  / كشف أعمال السنة
 (4-1-2-3المستويات  )انتساب  هـ3441: للعام الدراس ي ،المرحلة: الثانوية

 61    شفهي 01   تحريري / ـةاسم الطالب م
 المجموع
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 ....................................المعلم/ـة ...............................................                                                مدير/ة المدرسة .....

 ( 01(   )0، 3، 0، 0اللغة العربية ) شفهي                درجة ( 61تحريري ، )درجة 

 
                     

 



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 هائي في مادة اللغة العربية ................،  ........     للمستوى / ............واالختبار الن ،المستوى  / كشف أعمال السنة
 (7-6-5المستويات  )انتساب  هـ3441: للعام الدراس ي المرحلة: الثانوية،

 01مهام أدائية  61   تحريري / ـةاسم الطالب م
 المجموع
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 ....................................المعلم/ـة ...............................................                                                مدير/ة المدرسة .....

 
 
 



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 
 

 هـ )مقررات(0003)..........        ( في مادة اللغة العربية ................. للمستوى .......... المرحلة: )ث(  للعام الدراسي:   *الدرجات  النهائي مقرر اللغة العربية كشف 
 الكفاية النحوية  اسم الطالبة  م 

 
كفاية االتصال  الكفاية القرائية  الكفاية اإلمالئية 

 الكتابي 
كفاية التواصل 

 الشفهي 
 مالحظة  المعدل  مجموع الكفاية 
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 (  0،  3، 0،  0السجل لمواد اللغة العربية مستوى ) *



  
             

  

  

 العربية السعوديةالمملكة 
 (082) وزارة التعليم

 نطقة عسيرلتعليم بمل اإلدارة العامة
 اإلشراف التربويإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية
 
 

ا ا وفاعلة علميًّ  بيئة تعليمية.. آمنة فكريًّ

 هـ )مقررات(0003مرحلة: )ث(  للعام الدراسي: كشف الدرجات  النهائي مقرر اللغة العربية *  )..........        ( في مادة اللغة العربية ................. للمستوى .......... ال
الوحدة الدراسية  اسم الطالبة  م 

   األولى
الوحدة الدراسية 

 الثانية  
مجموع 

 الوحدتين 
 مالحظة  المعدل 
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 (   7،  6،  5السجل لمواد اللغة العربية مستوى )  *
 


