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St. Louis Public Schools 

4
th

 Grade 
 

 مدارس سانت لويس العامة

 الصف الرابع

1الربع 2الربع    
 التقدم/ الجهد       التقدم/ الجهد 

Language اللغة                                                
Speaks appropriately in discussions and 

presentations 
   يتحدث بشكل مناسب بالمناقشات و العروض    

Uses spelling patterns/strategies correctly 
يستخدم انماط االستراتيجيات االمالئية بصورة 

 صحيحة                                                
  

Applies the writing process          يطبق خطوات الكتابة                          
Writes a well constructed essay                            يكتب مقال بصورة سهلة   
Writes for intended audience and purpose يكتب للحضور و الغراض معينة                    
Writes using correct grammar, usage and 

mechanics 
خدما القواعد اللغويه الصحيحة        يكتب مست    

Reading            القراءة                                 

Reads with fluency, accuracy and expression  

[above/on/below] grade level 

يقراء بطالقة مع التعبير) فوق / على/ ادناه(    

                 لمستواه الصفي                       
  

Develops vocabulary through application of 

strategies at indicated grade level 

يطور المفردات من خالل تطبيق استراتيجيات 

 الصف                                              
  

Demonstrates comprehension in reading fiction  الخيالية يفهم قراءة القصص                          
Demonstrates comprehension in reading non-

fiction 
                      يفهم قراءة القصص الواقعية     

Reads independently for pleasure                 يقراء بشكل مستقل من اجل المتعة   

Math      الرياضيات                                   
Applies and describes problem solving strategies 

 including algebraic concepts and probability 

    يطبق استراتيجية حل المعادالت بما في ذلك

 مفاهيم الجبر                                          
  

Applies +, -,  x and ÷ skills accurately  بدقة                                   +,×,÷ يطبق    
Independently creates appropriate charts and 

graphs 
   يعمل رسوم بيانية مناسبة                           

Demonstrates knowledge of measurement, time  

And  money 
            يوضح علم القياس للوقت و المال         

Demonstrates understanding of geometry    يوضح مفهوم الهندسة                                

Science    العلوم                                           

Creates testable question and hypothesis                      يعمل اسئلة عملية و اختبارية      
Plans and conducts a fair test to answer a question     يخطط و يجرى تجارب لالجابة على االسئلة   
Uses tools to observe, collect and measure data  يستخدم االدوات لتحليل و قياس و جمع البيانات   
Communicates observations using words, pictures,  

numbers, data, tables and graphs 

يتواصل بالمالحظات باستخدام الكلمات و      

 الصور و االرقام و الرسوم البيانية                
  

Understands and applies science concepts                           يفهم و يطبق مفاهيم العلوم   

Social Studies الدراسات االجتماعية                           
Identifies major components of Missouri 

Constitution 
   يعرف العناصر الرئيسية في دستور ميسوري  

Analyzes decision making processes used  

by state government 

يعرف مراحل صنع القرار من قبل حكومة 

               الوالية                                 
  

Constructs and interprets a variety of maps    يعمل و يفسر العديد من الخرائط                    
Evaluates concepts of supply and demand     يقيم مفاهيم العرض و الطلب                      
 

Related  

Arts  

1الربع االمور المتعلقة بالفنون 2لربعا   

 المجهود/التقدم المجهود/التقدم

Art  الفن                                         
Thinks creatively & uses materials 

competently 

   يفكر بشكل فنى و يستخدم المواد بجدارة

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                     سلوكه يدل على االحترام   

Music الموسيقى                                

Sings independently partner and 2-part songs 
شكل مستقل و يشارك كجزء يغني ب

                             اخر من االغاني
  

Performs different rhythmic patterns         يميز اللحن و االنماط االيقاعية   

Understands musical concepts and 

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   
Participates in individual, dual and team 

sports 

و مزدوجة و يشارك برياضات فردية 

 مع فريق                                
  

Demonstrates/understands sports skills رياضية               يفهم المهارات ال    
Demonstrates good sportsmanship                        لديه روح رياضية   
Understand health concepts               يدرك مفاهيم الصحة   

 

                                  KEY المفتاح             

 

Progress  التقدم   Effort المجهود 

A = 90% + 

B = 80%-89% 

C = 70%-79% 

D = 60%-69% 

F = 60% ادنى من   

 

        E =  مجهود ممتاز 

        S =   جهود مرضية 

        P =    بعض التقدم 

        C = يحتاج الى اهتمام 

 االهداف

 بشكل متضارب = -            باستمرار  = + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

التعليم للموهوبين                   اللغه االنكليزية للناطقين بلغة اخرى       التعليم الخاص         

 

 

4
TH

 GRADE  - ARABIC 


