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ة(:الطالب)   

 03 :الصف 

 2030 :متخرجي

 
    
 
 

 
ولي األمرتوقيع  لتاريخا   

    
 

فصل: ال المدرسة:   

ة(:الطالب)   الجنس: 03 الصف: 

  Effort  

 T1 T2 T3 T4 TEACHER العنوان

العمل والدراسة والمهارات االجتماعية            
التحلي باالحترام            

ممارسة ضبط النفس            

العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين            

إتباع اإلرشادات            

استخدام مهارات االستماع            

استخدام الوقت بحكمة            

عداتتنظيم الم            

تحمل المسؤولية            

مناقشة الصفة بشكل إيجابي في المساهم            

الواجبات المدرسيةاستكمال             

اللغة            

ستخدم إستراتيجية بسيطة للكتابة المسبقة عند تحديد الغرض والجمهور المستهدف.ي            

             ذلك الجمل الحتمية والتعجب.   ر فكرة رئيسية لدعم نص متعدد الفقرات باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع الجمل ، بما فيوفي    

(.عندما يكون ذلك مناسبًار والتفاصيل )من المصادة بالحقائق دعم جمل الموضوع داخل كل فقري             

.قم بتصنيف وتنظيم وتسلسل التفاصيل الداعمة في نص واضح البداية والوسط والنهايةي            

المناسب.خاطب الجمهور ي             

قائق )من الح/النهاية والتفاصيل/الوسط/ويعزز الكتابة من خالل مراجعة الفكرة الرئيسية و التسلسل )األفكار( والتركيز والبدايةيطور     
والجمهور والغرض والصوت. قاالتت, عند االقتضاء( واختيار الكلمات )المتعلقة بالموضوع( وبنية الجملة واالنالمصادر  

      

اللغة مقاييسل يقوم بالتعديل            

يحدد مكانًا وموقفًا / موضوًعا ويقدم الراوي و / أو الشخصيات.            

ستخدم تقنيات السرد ، مثل الحوار واألوصاف.ي    .       

         / وسط / نهاية. تسلسل الحدث إلنشاء بداية وينظميؤسس     

ستخدم كلمات وعبارات انتقالية لإلشارة إلى ترتيب الحدث.ي            

استخدم كلمات محددة وذات صلة بالموضوع والجمهور والغرض.            

القراءة       
     

  

 شرح كيف تساهم جوانب معينة من الرسوم التوضيحية للنص في ما تنقله الكلمات في القصة.ي  

      

  

 دعمها باألدلة النصية.يستخلص االستنتاجات وي  
 

      

.مغزى الروايةتها المركزية أو الدرس أو لخص بداية القصة ووسطها ونهايتها بتحديد رسالي            

قم بإجراء التصحيحات والتعديالت عندما ينهار الفهم.يراقب الفهم وي            

  

 أو للتمييز بين الكلمات متعددة المعاني. الجديدةنى ذي الصلة للكلمات لتحديد المعستخدم السياق على مستوى الجملة ي  

      

  

 شرح كيف تؤثر األحداث الماضية على األحداث المستقبلية.يلخص األحداث / الحبكة وتسلسلها وي  

      

  

 د صياغة الفكرة / الموضوعات الكبيرة والتفاصيل الداعمة للنصوص.يعي  

      

قارن بين العناصر األساسية في أنواع مختلفة من الخيال.ب            

سبب والنتيجة.شرح عالقات الي            

يميز الحقيقة عن الرأي.            

المؤلف. غرضشرح ي            

           ستخدم السياق للتأكيد أو التصحيح الذاتي للتعرف على الكلمات وفهمها ، وإعادة قراءتها حسب الضرورة.يس    
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الرياضيات             

يفسر الطالب منتجات األعداد الصحيحة.                

يفسر حواجز األعداد الصحيحة     .       

توضح حالة الضرب أو القسمة. يصف بالكلمات أو الرسومات مشكلة             

.لحل المسائل 100يستخدم الضرب والقسمة في حدود             

.يحدد العدد المجهول في معادلة الضرب أو القسمة المتعلقة بثالثة أعداد صحيحة     .       

يطبق خصائص العمليات كاستراتيجيات للضرب والقسمة.            

عمليات األربع.يكتب ويحل مسائل من خطوتين تتضمن متغيرات باستخدام أي من ال            

يفسر معقولية اإلجابات باستخدام استراتيجيات الحساب والتقدير الذهني بما في ذلك التقريب            

يحدد األنماط الحسابية ويشرح األنماط باستخدام خصائص العمليات.            

لومالع       
     

ائل إلى غاز )تبخر( ويعود يتنبأ ويتحقق من أن الماء يمكن أن يتغير من سائل إلى صلب )يتجمد( ويعود مرة أخرى )يذوب( من س      
الحرارة. مرة أخرى )التكثيف( ، نتيجة للتغيرات في درجة         

      

.يمكن عكسها وبعض التغييرات ال يمكنلتدفئة والتبريد الناجمة عن ايبني حجة مع الدليل على أن بعض التغييرات             

المغناطيسية بين جسمين غير متصلين ببعضهما البعض يخطط إلجراء تحقيق لتحديد السبب والنتيجة لعالقة التفاعالت الكهربائية أو           

عيةاالجتماالدراسات               

.وري ببيئتهم المادية ويعتمدون عليها ويتكيفون معها ويغيرونها في الماضي والحاضرزيصف كيف يتأثر سكان مي            

يصف ويستخدم الموقع المطلق باستخدام نظام الشبكة            

لمثال ، يشرح كيف تختلف الحياة في منطقة المدينة عن الحياة في منطقة ريفية أو كيفوري. )على سبيل ازقارن مناطق في والية ميي      
المناظر الطبيعية في مناطق السهول(. تبدو المناظر الطبيعية في المناطق الجبلية مختلفة عن    

      

       . .وريزعلى األحداث المهمة في تاريخ مي يشرح كيف أثرت الجغرافيا   

.وريين ذوي النفوذزالمدنية لسكان مييصف سمات الشخصية والمواقف             

.وريزيحدد ويقارن الخصائص الجغرافية المادية لمي            

.وريزف الخصائص الجغرافية البشرية لمييص             

.وريزئص الثقافية للمناطق في والية مييقارن الخصا            

.يحدد وجهة النظر في موضوعات الدراسات االجتماعية            

.ة الدراسات االجتماعيةيستخدم المصادر المناسبة للتحقيق في أسئل            

زوري.والواليات الحدودية لوالية مييسمي ويحدد المدن الرئيسية واألنهار والمناطق             

.يقرأ وينشئ الخرائط التاريخية والحالية            

        زوري.يحدد المناطق في والية مي    

.والتنبؤات ونقل المعلومات واألفكارمع التوجيه والدعم ، يستخدم األدوات المرئية والنصوص اإلعالمية لتفسير واستخالص النتائج             
يقوم بإجراء وتقديم أبحاث الدراسات االجتماعية للجمهور باستخدام المصادر المناسبة.            

التربية البدنية و الصحة       
     

.يشارك في تقييم اللياقة البدنية                     

        يشارك في الرياضات المعدلة    

يوضح التنسيق            

يظهر روح رياضية جيدة            

يفهم المفاهيم الصحية            

الموسيقى      
      

يغني بشكل مستقل األغاني الشريكة والمكونة من جزئين            

ؤدي أنماط إيقاعية مختلفةي            

يفهم المفاهيم والمفردات الموسيقية            

يشارك بشكل مناسب في العروض            

يظهر السلوك المحترم            

الفن      
      

يفكر بشكل خالق ويستخدم المواد بكفاءة            

يفهم مفاهيم التصميم والمفردات             

المهارات الفنيةيشارك بشكل مناسب لتحسين             

يظهر السلوك المحترم      
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:)ة(المعلممالحظات   
مادةال الفصل   المعلم)ة(: :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 T1 T2 S1 T3 T4 الفصل

      ايام الغياب
      اوقات التاخير

  
 
 
 
 

 

الساعات  
 المعتمدة

المعدل 
 العام

 مرتبة الصف

    الحالي
    للسنه الدراسيه
    المجموع

الثالثالصف  –الهدف /الدرجاتمفتاح   
 
 تجاوز=  4
 في المستوى=  3
 تقدم=  2
 منبثق=  1
 
A  =ممتاز 
 B  =ن المتوسطأعلى م 
 C  =متوسط 
 D  = من متوسطأقل 
 F  =اسبر 
 

K-8الصف – هدافاأل/الدرجاتمفتاح    
E  =يتجاوز التوقعات 
M  =يلبي التوقعات 
P = التقدم/مازال قيد التطوير 
X  =مجال إهتمام 
Y  =لطفلك فرص والخدمات المقدمة 
 بق في هذا الفصليشير إال أنه ال ينط الفراغ* 
 

 – للمهارات والجهد هدافاأل/الدرجاتمفتاح 
 K-8الصف

 يوضح الجهد المثالي4 
 الجهد واضح 3
 الجهد األدنى واضح 2
   جهد واضح قليل من الجهد أو اليوجد 1
 

 يةياضاف معلومات
  التعليم المعدل= @  

 التعديالت التعليمية# = 
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