
 علوو

 العنلي تكييه األداء

 

 األولالفصل الذراسي 

 
  

 

 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي 

 

 ----/----/----------/ التاريخ       8 /------ /الشعبة     ------------------------------------------------------------------/ االسه 

 

  التخطيط والتصنيه

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 - 4 .حياول ضبط وتصنيه وتيفيذ التجارب مع ضبط كل املتػريات املؤثزة

  3 - 1 .حياول ضبط وتصنيه وتيفيذ التجارب مع ضبط غري كاف للنتػريات املؤثزة

 

 
  االبتكار

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 - 5 .مبتكز ومبذع وبارع يف التصنيه واستخذاو األدوات

  4 - 3 .واسع يف التفكري وقذرة عالية على استخذاو األدواتخيال 

  2 .تفكري معكول وقذرة مكبولة على معاجلة املواضيع املطزوحة

  1 .ييكصه اخليال والكذرة على استخذاو املوارد

   

  تصنيه التجزبة

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 .استخذاو املواد واألدواتتصنيه التجزبة واضح جذًا مع إبذاع يف 

  5 .تصنيه ميطكي وخمتصز وميكً متابعته بسهولة مع استخذاو مواد مياسبة

  4 .تصنيه مكبول واستخذاو مالئه لألدوات

  3 .تصنيه التجزبة غري كامل واختيار مواد غري مياسبة

  2 - 1 .تصنيه ييكصه التيظيه ويصعب فهنه واستخذاو مواد غري فعالة

 

 

  الكياو بالتجزبة ووضع اليتائج واالستيتاجات

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 .تسجيل واضح لليتائج واستخذاو صحيح للنفزدات واملصطلحات يذل على فهه كامل

  5 .تسجيل مكبول واستخذاو تعبريات كافية مع فهه معكول للتجزبة

  4 - 3 .واملصطلحات تذل على فهه ضعيف للتجزبةتسجيل اليتائج ييكصه الذقة، والتعبريات 

اليتائج املسجلة ليس هلا عالقة باليتائج احلكيكية، واستخذاو مفزدات مبهنة ومصطلحات ليس هلا 

 .عالقة بالتجزبة
1 - 2 

 

 

 

  بعذ ىهاية التجزبة

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 - 4 .املياسبحيافظ على أدواته ويضعها يف املكاٌ 

  3- 1 .حيافظ على مكاىه ىظيفًا

 

   الذرجة اليهائية

   55مً      33مً  
 

   تعليل املعله

 

 

 

 

 



 علوو

 العنلي تكييه األداء

 

 األولالفصل الذراسي 

 
  

 

 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي 

 

 ----/----/----------/ التاريخ       6 /------ /الشعبة     ------------------------------------------------------------------/ االسه 

 

  والتصنيه التخطيط

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 - 4 .حياول ضبط وتصنيه وتيفيذ التجارب مع ضبط كل املتػريات املؤثزة

  3 - 1 .حياول ضبط وتصنيه وتيفيذ التجارب مع ضبط غري كاف للنتػريات املؤثزة

 

 

  االبتكار

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 - 5 .وبارع يف التصنيه واستخذاو األدواتمبتكز ومبذع 

  4 - 3 .خيال واسع يف التفكري وقذرة عالية على استخذاو األدوات

  2 .تفكري معكول وقذرة مكبولة على معاجلة املواضيع املطزوحة

  1 .ييكصه اخليال والكذرة على استخذاو املوارد

   

  تصنيه التجزبة

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 .تصنيه التجزبة واضح جذًا مع إبذاع يف استخذاو املواد واألدوات

  5 .تصنيه ميطكي وخمتصز وميكً متابعته بسهولة مع استخذاو مواد مياسبة

  4 .تصنيه مكبول واستخذاو مالئه لألدوات

  3 .تصنيه التجزبة غري كامل واختيار مواد غري مياسبة

  2 - 1 .التيظيه ويصعب فهنه واستخذاو مواد غري فعالةتصنيه ييكصه 

 

 

  الكياو بالتجزبة ووضع اليتائج واالستيتاجات

 درجة الطالب الذرجة املنكية املهارة

  6 .تسجيل واضح لليتائج واستخذاو صحيح للنفزدات واملصطلحات يذل على فهه كامل

  5 .معكول للتجزبةتسجيل مكبول واستخذاو تعبريات كافية مع فهه 

  4 - 3 .تسجيل اليتائج ييكصه الذقة، والتعبريات واملصطلحات تذل على فهه ضعيف للتجزبة

اليتائج املسجلة ليس هلا عالقة باليتائج احلكيكية، واستخذاو مفزدات مبهنة ومصطلحات ليس هلا 

 .عالقة بالتجزبة
1 - 2 

 

 

 
  بعذ ىهاية التجزبة

 درجة الطالب املنكيةالذرجة  املهارة

  6 - 4 .حيافظ على أدواته ويضعها يف املكاٌ املياسب

  3- 1 .حيافظ على مكاىه ىظيفًا

 

   الذرجة اليهائية

   55مً      33مً  
 

   تعليل املعله

 

 

 

 

 


