
 
 علوو

 الثاىيالفصل الذراسي  الواجب امليزليتكييه 

 
  

 

 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي 

 

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

 الواجب األول

 ----/----/----------/ التاريخ 

 

  داخل الصف

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يتأكذ مً أىُ يعرف واجباتُ امليزلية قبل أٌ يغادر الصف

  1 .يأتي للصف ومعُ كل ما يلزمُ مً أدوات وواجبات

 

 
  يف امليزل

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .واجباتُ بشكل جيذيظَر مً الشكل العاو للواجب أٌ الطالب يكضي وقتًا كافيًا لييجز 

  2 "مشاعذة األٍل مل تصل لإلجابة على الواجب " واجباتُ بيفشُ  أجنزالطالب 

 
  

  املخرج اليَائي

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يشله واجباتُ يف الوقت احملذد

  2 .واجباتُ مرتبة وىظيفة وسَلة الكراءة

  2 .ميطكيةجييب على األسئلة إجابات 

 
 الواجب الثاني

 ----/----/----------/ التاريخ 

 

  داخل الصف

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يتأكذ مً أىُ يعرف واجباتُ امليزلية قبل أٌ يغادر الصف

  1 .يأتي للصف ومعُ كل ما يلزمُ مً أدوات وواجبات
 

 
  يف امليزل

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يظَر مً الشكل العاو للواجب أٌ الطالب يكضي وقتًا كافيًا لييجز واجباتُ بشكل جيذ

  2 "مشاعذة األٍل مل تصل لإلجابة على الواجب " واجباتُ بيفشُ  أجنزالطالب 
   

  املخرج اليَائي

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة
  1 .يشله واجباتُ يف الوقت احملذد

  2 .واجباتُ مرتبة وىظيفة وسَلة الكراءة

  2 .جييب على األسئلة إجابات ميطكية
 

   

   الذرجة اليَائية
   11مً   الواجب األول

   11مً   الواجب الثاىي

   11مً   اإلمجالي

 



 
 علوو

 الثاىيالفصل الذراسي  الواجب امليزليتكييه 

 
  

 

 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي 

 

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

 الواجب األول

 ----/----/----------/ التاريخ 

 

  داخل الصف

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يتأكذ مً أىُ يعرف واجباتُ امليزلية قبل أٌ يغادر الصف

  1 .يأتي للصف ومعُ كل ما يلزمُ مً أدوات وواجبات

 

 
  امليزليف 

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يظَر مً الشكل العاو للواجب أٌ الطالب يكضي وقتًا كافيًا لييجز واجباتُ بشكل جيذ

  2 "مشاعذة األٍل مل تصل لإلجابة على الواجب " واجباتُ بيفشُ  أجنزالطالب 

 
  

  املخرج اليَائي

 الطالبدرجة  الذرجة املنكية املَارة

  1 .يشله واجباتُ يف الوقت احملذد

  2 .واجباتُ مرتبة وىظيفة وسَلة الكراءة

  2 .جييب على األسئلة إجابات ميطكية

 
 الواجب الثاني

 ----/----/----------/ التاريخ 

 

  داخل الصف

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يغادر الصفيتأكذ مً أىُ يعرف واجباتُ امليزلية قبل أٌ 

  1 .يأتي للصف ومعُ كل ما يلزمُ مً أدوات وواجبات
 

 
  يف امليزل

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة

  1 .يظَر مً الشكل العاو للواجب أٌ الطالب يكضي وقتًا كافيًا لييجز واجباتُ بشكل جيذ

  2 "مشاعذة األٍل مل تصل لإلجابة على الواجب " واجباتُ بيفشُ  أجنزالطالب 
   

  املخرج اليَائي

 درجة الطالب الذرجة املنكية املَارة
  1 .يشله واجباتُ يف الوقت احملذد

  2 .واجباتُ مرتبة وىظيفة وسَلة الكراءة

  2 .جييب على األسئلة إجابات ميطكية
 

   

   الذرجة اليَائية
   11مً   الواجب األول

   11مً   الواجب الثاىي

   11مً   اإلمجالي

 


