
 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      األولى    :(   الفترة  ) الصف األول  علوم المادة : 

 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

     

 مستوى األداء األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة ( م
 الفترة األولى معاٌٌر م 

1 
                        

 الممارنة بٌن المخلولات الحٌة واألشٌاء غٌر الحٌة وتصنٌفها  2

2 

                       
3 

استنتاج األجزاء الرئٌسة للنبات من خالل لراءة مجموعة من 

 الصور مع ذكر وظٌفة واحدة ألحد أجزاء النبات .

3 
                       

8 
تصنٌف الحٌوانات حسب أنواعها ) ثدٌٌات , طٌور , زواحف , 

 برمائٌات , اسمان , حشرات (.

 تحدٌد ما تحتاجه المخلولات  الحٌة لتعٌش وتنمو . 9                        4

 الربط بٌن شكل أسنان الحٌوان ونوع الطعام الذي ٌتناوله  41                        5

6 
                       

 

7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       الثانٌة   :(   الفترة  ) الصف األول   علومالمادة : 

من أسالٌب 
 التموٌم

 ر من أسلوبخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم المعٌار التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكث

 معتمد على األداءتموٌم  تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي
      

 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر , ملف االنجاز , السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 ................................: التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 % .411 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            411 من ألل إلى%  91 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.91 من الل إلى%  81  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     81 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

, التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التموٌم (

خذذذالل  ٌتذذذابعو ٌذذذدرسلذذذذا ٌجذذذب أن 

ٌمذوم فذً الفتذرة المحذددة األسابٌع و

 له .



 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع السادس األسبوع األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            

معلمة تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها ال

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر , ملف االنجاز , السجل المصص

 



 

 م
 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 
 الفترة الثانٌة معاٌٌر م

                      

 تعداد بعض موارد األرض الطبٌعٌة . 44                        2

 ذكر بعض االستخدامات للموارد الطبٌعٌة .  45                        3

 تطبٌك بعض طرق المحافظة على الموارد الطبٌعٌة فً البٌئة المحلٌة . 41                        5

6                        

 
7                        

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

 

 

 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :      ثالثة ال   :(   الفترة  ) الصف األول   علومالمادة : 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوب المعٌارخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 .......................: .........التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 % .411 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            411 من ألل إلى%  91 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.91 من الل إلى%  81  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     81 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

عٌار التلمٌذة التً أتمنت الم

ال تعود المعلمة إلى 

تموٌمها مرة أخرى ولكنها 

مطالبة بمراجعتها من باب 

األمانة أما التلمٌذة التً لم 

فترحل لها مع  المعٌارتتمن 

فترات التموٌم وتدرب 

علٌها من لبل المعلمة 

 . وتعطى فرصة للممارسة



 

 

 م
 اسم الطالبة

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            

من أسالٌب 
 التموٌم

 ٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوبالتً أستخدم لتمو المعٌارخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعملٌات التربوٌة التً ٌجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستٌعاب وإدران كل ما ٌصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. ًومن أدواتها ) ساللم التمدٌر , ملف االنجاز , السجل المصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 : ................................التولٌع  ..............................     التولٌع  :



 

  

 م

 األسبوع الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (

 مستوى األداء

 

                       الفترة الثالثة  معاٌٌر م

1                        
 ذكر مفهوم المادة . 24

2                        

3 
 تعداد حاالت المادة . 22                       

5 
 تصنٌف بعض المواد الصلبة بحسب خصائصها .  24                       

6 
الممارنة بٌن خصائص المادة السائلة والمادة الغازٌة بالمٌام  25                       

 ببعض التجارب العملٌة .

7                        

 

8                        

9                        

11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 % .411 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            411 من ألل إلى%  91 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.91 من الل إلى%  81  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     81 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

 المعٌار خطوات تدرٌس

, التدرٌب بالمعٌارالتعرٌف ( 

 والممارسة التموٌم (

خذذذالل  ٌتذذذابعو ٌذذذدرسلذذذذا ٌجذذذب أن 

ٌمذوم فذً الفتذرة المحذددة األسابٌع و

 له .



 .........الفصل :    هــ444....هــ  _   444 ... العام الدراسً  :       رابعة ال   :(   الفترة  ) الصف األول  علوم المادة :

 

 

 اسم الطالبة م
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

                                          

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

11                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

17                                            

18                                            

19                                            

21                                            



 

 

 م
 الثامن ) تموٌم نهاٌة الفترة (األسبوع 

 مستوى األداء

 
 الفترة الرابعة  معاٌٌر م

                      

1                        

23 
ترتٌب مجموعة من األجسام حسب كتلتها من األصغر إلى األكبر باستخدام 

 المٌزان .
2                        

 استنتاج أن المادة تتغٌر بإجراء تطبٌك عملً . 26                        3

 توضٌح مفهوم المخلوط . 27                        5

 فصل مكونات مخلوط ما . 28                        6

 التعبٌر عن مفهوم الحركة . 29                        7

 تعداد بعض أنواع الموى ) السحب , الدفع , الجاذبٌة , االحتكان (. 31                        8

9                        

 
11                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

21                        

 

من أسالٌب 
 التموٌم

 التً أستخدم لتموٌمها أسلوب ) أو أداة ( التموٌم رلماً فمط وٌمكن أن تموم المعٌار بأكثر من أسلوب المعٌارخالل المتابعة توضع فً كل خانة رلم 

 تموٌم معتمد على األداء تدرٌباتال اتالواجب أوراق المٌاس ) اختبار ( سلم تمدٌر لفظً سلم تمدٌر عددي

      
 
 

تعد المالحظة من أهم المهارات والعمليات التربوية التي يجب أن تتمتع بها المعلمة 

الستيعاب وإدراك كل ما يصدر عن طالباتها أثناء ممارسة أنشطة وإجراءات التعلم 

 ............. يومن أدواتها ) ساللم التقدير ، ملف االنجاز ، السجل القصص

 

  

 : .......................   لائدة المدرسة: .......................   معلمة الصف 

 ................................: التولٌع  ..............................     التولٌع  :

 % .411 عالٌة وبكفاءة متمن بشكل بالمعٌار لامت  -4     

 %.                                            411 من ألل إلى%  91 بكفاءة المعٌار بمعظم لامت  -2     

 %.91 من الل إلى%  81  بنسبة بالمعٌار لامت -3     

 %.     81 من الل معٌارلل متمنة غٌر -4     

                                                                                                                                                                                           

ال عٌار التلمٌذة التً أتمنت الم

تعود المعلمة إلى تموٌمها مرة 

أخرى ولكنها مطالبة 

بمراجعتها من باب األمانة أما 

 المعٌارالتلمٌذة التً لم تتمن 

فترحل لها مع فترات التموٌم 

وتدرب علٌها من لبل المعلمة 

 . وتعطى فرصة للممارسة


