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 ......الشعبة..............املسار............................:  ملستوى ا هـــ   9331-9341 الدراس ي لعامل "نظام املقرراتبالتربية الفنية سجل املتابعة اليومي ملادة 

 رابع عشرالألاسبوع  ثالث عشر لألاسبوع ا الثاني عشر ألاسبوع  لحادي عشراألاسبوع  لعاشراوع ألاسب التاسعألاسبوع  ثامنالألاسبوع  ألاعمال الفصلية اسم الطالبة م
معدل 

 2ف

  

                     الحضور
 
 

               

                                     املشاركة

                                     الواجبات واملهام

                                     عمالملف ألا 

                                     الاختبارات العملية

                                     الاختبارات النظرية

  

                                     الحضور

                                     املشاركة

                                     لواجبات واملهاما

                                     ملف ألاعمال

                                     الاختبارات العملية

                                     الاختبارات النظرية

  

                                     الحضور

                                     املشاركة

                                     الواجبات واملهام

                                     ملف ألاعمال

                                     اختبارات العملية

                                     الاختبارات النظرية

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                     الحضور

                                     املشاركة

                                     الواجبات واملهام

                                     ملف ألاعمال

                                      ةالاختبارات العملي

                                     الاختبارات النظرية

 رئيسة قسم التربية الفنية /  نوال سعيد الغامدي ( 21) ( املشاريع 91)  الاختبارات النظرية – ( 21)  العمليةختبارات الا   - (91ملف ألاعمال )  - (91الواجبات واملهام ألادائية )   - ( 5املالحظة واملشاركة والتفاعل الصفي)   - ( 5الحضور) 

 (02البحوث)

 ................................................معلمة املادة /

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 إلاشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  لتربية الفنية  ا قسم 

 



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

  إدارة التعليم بمحافظة بيشة 

 إلاشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

 تربية الفنيةا ل قسم 

 

 هـ9331 – 9341بطاقة تقييم املشروعات ضمن بنود تقويم مادة التربية الفنية في املرحلة الثانوية )نظام املقررات( للعام الدراس ي 

 املؤشرات م املعايير

 

الدرجة 

 املخصصة

 

 الدرجة املكتسبة

 

 مالحظات

 

   2  9 التخطيط

2  2   

4  2   

   2  3 التنفيذ

5  2   

6  2   

   2  7 العرض

8  2   

املنتج 

 النهائي

1  2   

91  2   

   21 املجموع

 
                     ستقل وذج ممع بداية الفصل الدراس ي بحيث يتضمن تنفيذ عدة مهام ادائية تتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافه على ان يتم تقييم كل مهمة ادائية في نمتخطيط املعلمة للمشروع 

 

  يتم صياغة املؤشرات الرئيسية لكل معيار بالرجوع الى دليل تقويم املتعلم                                                    

                                                       

  انتاج قطع نفعية ( –اعداد مجالت الكترونية  –انتاج ألافالم الوثائقية  –املسرحيات  –تكلف بها الطالبات  : )   الحمالت التوعوية  امثلة ملشروعات يمكن ان                                                 
 

 

 
 رئيسة قسم التربية الفنية

 نوال سعيد الغامدي                                                    
 



 اململكة العربية السعودية

 التعليم وزارة

  إدارة التعليم بمحافظة بيشة 

 إلاشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

 ا لتربية الفنية قسم 

 

 

                                                   

 ................................................................   اسم الطالبة ) الطالبات ( ..........         الفصل الدراس ي /    .......................................................................          ......................................................املستوى /                                              

 

 

 هـ9331 – 9341ربية الفنية في املرحلة الثانوية )نظام املقررات( للعام الدراس ي ضمن بنود تقويم مادة التالبحوث بطاقة تقييم 

 املؤشرات م املعايير

 

الدرجة 

 املخصصة

 

 الدرجة املكتسبة

 

 مالحظات

 

 تنظيم البحث

-العرض –)املقدمة 

 املراجع( -الخاتمة

9  4   

   2  2 مضمون البحث

   4  4 شمولية البحث

   2  3 الخاتمة

   91 جموعامل
 

   

 

                    على ان يتم تقييم كل معيار   تتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافه املقدمة والعرض والخاتمة واملراجع مع بداية الفصل الدراس ي بحيث يتضمن بحث املعلمة لل تعد 

 
 

 

 

 

 

  

 

 رئيسة قسم التربية الفنية

 نوال سعيد الغامدي                                                    


