
الصف  :الثاني اﻻبتدائي

المادة  :التربية اﻷسرية

الفصل الدراسي  :الثاني

اسم الطالبة :

الفصل :

مستوى المهارة :أتقنت لم تتقن

 اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات على الفقرات  .يتم
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقنت أو لم تتقن .
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