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 التعليم الديين    /  املرحلة املتوسطة /  نطاق التقييم التحصيلي 
 

 املشاركة والتفاعل
األنشطة 

 الالصفية

 املشروع قييماتالت التطبيقات واملمارسات

تفاعل املتعلم  -

 واستجابته للتعليمات

املشاركة الفعالة يف  -

 املناقشة واحلوار

 

 املنزلية:الواجبات -

لزيادة التمكن 

من معرفة أو مهارة 

مت التدريب عليها 

أو  يف الفصل

معاجلة التعثر يف 

 أي منهما

 (marks 3)ارسات اللغوية: مامل -

الطالقة و التحدث)االستماع /  -

 (القراءة اجلهرية /هيةالشف

 
اإلجابة التحريرية عن األسئلة   -

 والتدريبات اللغوية:

• Classwork (1 M.) 

• Pupil’s Book & Activity 

Book (1 M.) 

• Handwriting (1 M.) 

• Dictation (2 M.) 

-  (2 simple sentences with 
one active word in each) 

- Sentences are to be 
provided by the teacher. 

تقدم خالل الفصل الدراسي الواحد تقييمية  أوراق (4)عدد  -

 فرتات متباعدة:  على

 
A) Vocabulary MCQ (4x½ = 2 marks) 
B) Reading Comprehension: 

- unseen passage (4x1=4marks) 
-Multiple Choice Question (2 items) 
-Productive Question (2 items) 
Grade 5     (80-100 w) 
Grade 6-7 (100-120 w) 
Grade 8    (120-140 w)  

C) Grammar: MCQ (4 x½ = 2 marks) 
D) Writing: a short paragraph (4 marks) 

Grade 5     (4 sentences /4 guide words) 
Grade 6-7 (5 sentences /5 guide words) 
Grade 8    (6 sentences)  

 
 

 دقيقة. 15العمل زمن ورقة  - 

 يتطلب استذكارا  احلصة والتتناوله  فيمايكون التقييم   -

 .يف يوم سابق   

 التخطيط للمشروع -

تنفيذ للمشروع  -

يف كتاب املتضمن 

 الطالب 

 و تقديم عرض -

 داخل املشروع

 الفصل

8 4 8 12 8 
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 يينالتعليم الد    نطاق التقييم التحصيلي   /  املرحلة املتوسطة /تابع /   
 

• Rubrics for checking writing: - 
 

Total Marks Marks Rubrics 

 

All Grades 

 

4 

2 Ideas & Coherence 

1 Grammar & Spelling 

1 Punctuation & Handwriting 

 
 -:Dictationهارة مب  حظات خاصة مال ▪

 

 من األسبوع. السادسةاحلصة  وذلك خاللأسبوعيا  واحدة مرة  dictationيتم إجراء  -

 .اختبارات تقييمية يتم خالهلا إجراءاليت  األيام يف  dictationإجراء  ال يتم -

  .Summative Assessments يتم خالهلااليت  األسابيعيف  dictationإجراء  ال يتم -

ELT Supervisor General 
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