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 يه الطالب من مهارات في كل فترة تهدف إلى تنمية القدرات الذهنية المختلفة لدى الطالب كالفهم والتحليل والتركيب ومهارات التفكير ، ويتم من خاللها تقويم ما يحصل عل التطبيقات :

 ة المادة الدراسية . الواجبات المنزلية )المطويات،التدريبات والمسائل المنزلية،أسئلة التقويم في كتاب الطالب ....( حسب طبيع

 ( االختبارات القصيرة )تنفذ في نهاية كل فصل أو باب أو وحدة من الكتاب تحريرية

 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   ............. : ..................................المدرسة مدير.........   .... معلم المادة: .............................
 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 

 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم التربية اإلسالمية 

 ...............................  مدرسة :
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الطالب  م

 اختبار قصير تحريري  تطبيقات واجبات
نهائي  اختبار 

 تحريري 
 درجات المجموع 

 متوسط  تكرار متوسط  تكرار متوسط  تكرار
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 االبتدائيةالمرحلة  ( التجويدمادة ) استمارة رصد درجات 

   الثاني:  الفصل الدراسي

    هـ1443:  العام الدراسي

 الصف: الخامس 

 الفصل : .................... 
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 المرحلة االبتدائية مادة ) التجويد (استمارة رصد درجات 
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 السادس الصف: 

 الفصل : .................... 

 

 


