
                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

St. Louis Public Schools 

1st Grade  
 

 مدارس سانت لويس العامة

 الصف االول

1الربع  2الربع    
 التقدير/ الجهد التقدير/ الجهد

Language                                             اللغة     

Expresses ideas clearly when speaking يعبر عن افكاره بشكل واضح عندما يتحدث          
Writes for different purposes يكتب الغراض مختلفة                                  
Writes in complete sentences                                       يكتب جمل كاملة   

Uses correct capitalization and punctuation  
يستخدم االحرف العليا و عالمات الترقيم      

 الصحيحة        
  

Spells assigned words correctly              يكتب كلمات االمالء بصورة صحيحة   

Reading  لقراءة                                         ا      

Uses decoding skills                               يستخدم مهارات القراءة   
Develops vocabulary through text  يطور المفردات الموجودة في النص                  
Applies reading strategies  القراءة                          يطبق استراتيجيات    
Comprehends written text or tells a story in sequence     يفهم النص المكتوب او يروي قصة متسلسلة   
Reads independently for pleasure  يقراء بشكل مستقل من اجل المتعة                   

Math 
                            الرياضيات                      

Applies and describes problem solving strategies          يطبق و يوضح استراتيجيات حل المشاكل   

Applies addition and subtraction skills to 20 accurately   
بصورة  22معادالت الجمع و الطرح الى  يحل

                   صحيحة                            
  

Understands charts and graphs                      يفهم الجداول و الرسوم البيانية   
Applies appropriate measurement tools                      يستخدم ادوات القياس المناسبة   
Describes geometric shapes االشكال الهندسية            يصف                     

Science 
     العلوم                                        

Asks questions and conducts simple investigations                  يسئل اسئلة و يعمل تحريات بسيطة   
Uses tools to observe, measure and collect data اس جمع البيانات      يستخدم ادوات لمراقبة و قي    
Communicates observations using words, 

 pictures, numbers, data, tables and graphs 

يواصل المالحظات باستخدام الكلمات,      

 الصور , االرقام, البيانات والجداول      
  

Understands and applies science concepts                            يفهم و يطبق مفاهيم العلوم   

Social Studies 
 الدراسات االجتماعية                                 

 
    

Understands how decisions are made and enforced in 

schools 
   يفهم كيفية اتخاذ القرار و تطبيقها في المدارس   

Explains how voting can be used to make decisions      يعرف كيفية استخدام التصويت التخاذ القرار   
Constructs simple maps and globes خرائط بسيطة                                    يعمل    
Describes ways people produce, consume, exchange 

goods  and services 

النتاج و االستهالك و تبادل يصف طرق الناس ل

 السلع و الخدمات                                      
  

 

Related 

Arts 

ع االمور المتعلقة بالفنون رب 2الربع 1ال  

 التقدم/الجهد التقدم/الجهد

Art  الفن   

Thinks creatively & uses materials 

 competently 

د بجدارة            يفكر بشكل فنى و يستخدم الموا    

Understands design concepts and vocabulary                       يدرك مواد التصميم و المفردات   
Participates appropriately to improve 

 art skills  

   يشارك بشكل مناسب لتحسين مهاراته الفنية        

Demonstrates respectful behavior لوكه يدل على االحترام                              س    

Music الموسيقى   
Sings simple melodies                                      يغني بالحان بسيطة   
Identifies melodic and rhythmic patterns                  يميز اللحن و االنماط االيقاعية   
Understands musical concepts/vocabulary                         يفهم المفردات الموسيقية   
Participates appropriately in performances            يشارك في العروض و المسرحيات   
Demonstrates respectful behavior  يدل على االحترام                       سلوكه    

Physical Education & Health 
 

 التربية البدنية و الصحية
  

Participates in Physical Fitness Assessment                         يشارك بالنشاطات الرياضيه   

Demonstrates non-locomotor skills 

 [twist, turn, rock, roll, balance] 

 يعمل على القيام بالمهارات الحركية المناسبة

 لعمره

 [التوازن , االستدارة ]

  

Demonstrates locomotor skills 

 [walk, run, skip, jump, hop, gallop, leap, tag] 

يعمل على القيام بالمهارات الحركية المناسبة 

 لعمره

 [المشى , الركض , القفز ]

  

Demonstrates cooperation and teamwork  تعاون و العمل الجماعىيوضح ال              
Understands health concepts                          يفهم المعانى الصحية   

 

 1st GRADE  – ARABIC                               المفتاح                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدم

 

 

ء المتوقع و يطبق المهارات بشكل مستقل الكمال العمل  = يوضح باستمرار االدا4 

 بدقة 

 

= عادةا مايظهر االداء يحتاج الى مساعدة قليلة لتطبيق المهارات, تضارب3  

عدد قليل من العمل و التطبيقات      

 

= احيانا يظهر االداء المتوقع , فهمه  محدود للمفاهيم  غالبا يحتاج الى              2

ير مهاراته,  تناقضات في العمل او التطبيقات          مساعدة لتطو  

  

لتطوير المهارات    1الى  1= نادرا ما يظهر االداء المتوقع , يحتاج مساعدة 1  

 تناقضات كثيرة في العمل و التطبيقات                                        

 المجهود
        E =  مجهود ممتاز 

        S = ضية  جهود مر  

        P =    بعض التقدم 

        C = يحتاج الى اهتمام 

 االهداف

باستمرار         = (زائد) +  

 بشكل متضارب = (ناقص) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: اذا كان ابنك سيتلقى تقارير اضافية من البرامج المشار اليها                                      

                                       

التعليم للموهوبين                   اللغه االنكليزية للناطقين بلغة اخرى       التعليم الخاص         

 

 


