
 
 

     الموسيقى

يغني اغاني بسيطة         

     يميز اللحن وااليقاع

     يفهم المفردات الموسيقية ومفاهيمها

     يشارك بصورة مناسبة في االداء 

ميوضح السلوك المحتر      

 

     اللياقة البدنية /الصحة

     يشارك في التدريب البدني 

[التوازن ,التأرجح ,االلتفاف ,الدوران]  ت الالحركية يوضح المهارا      

     يوضح التعاون والعمل الجماعي

     يفهم  معنى الصحة 

 

     الفن 

     يفكر بشكل خالق ويستخدم المفردات للمنافسة

يفهم معايير التصميم  ومفرداته        

     يشارك بصورة مناسبة لتطوير مهارات الفن

     

 

 مؤشرات االداء     مفاتيح الدرجات 

 يتجاوز مستوى االداء  ++ يتجاوز توقعات مستوى الصف – 4

 يلتقي مستوى االداء  + يلتقي توقعات مستوى الصف – 3

 يبذل جهده لاللتقاء مع مستوى الصف  ^ يبذل جهده ليلتقي توقعات مستوى الصف – 2

فادنى من توقعات مستوى الص – 1  اليلتقي مع مستوى اداء الصف  - 

 التوجد  المهارات التحتسب لهذه دورة الدرجات 

 

 Q1  Q2  Q3  Q4 الفنون المرتبطة
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 التقرير المدرسي
 الصف  االول

االول الربع 2017-18  
   :الطالب 

  :هوية الطالب

  :المدرسة  

  :المعلم /ة  
 

 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 الحضور      

     ايام الحضور 

     ايام الغياب   

     ايام التاخير 

     االنصراف المبكر 

 

 رسالة المشرف العام  
 

 

 لك كشريك في تعليم طفلك! مشاركتك الفعالة ضرورية لنجاح طفلك األكاديمي شكرا    

 الحالي و المستقبلي.

 

 المدرسة.تقدم هذه الوثيقة معلومات لمساعدتك في العمل مع طفلك و مع معلم طفلك و    

أو لديك أي سؤال أو قلق بخصوص عالمات طفلك الرجاء االتصال بمعلمي طفلك   كانإذا  

لمدرسة.ا مدير/ة  
 
 

 Dr. Kelvin Adams, المشرف العام   
 المشرف العام لمدارس سانت لويس العامة

 

 

 :التوقيع 

   _المعلم /ة  _  المدير/ة 
 

ر إضافيةمالحظة: إذا كان  إبنك يشارك في البرامج المشار إليها سيتلقى تقاري  

 االنجليزية لمتحدثي اللغات االخرى التعليم الخاص تعليم الموهوبين 



     العلوم

     يوضح  فهمه للمادة والكتلة والحرارة

     يوضح فهمه للقوة والدفع

     يوضح فهمه للنبات والحيوان

     يوضح فهمه لتظام االرض

رب تحقيق بسيطيسأل االسئلة و يج      

     يستخدم االدوات للمراقبة والقياس

 

     الدراسات االجتماعية 

     يوضح كيف يتم اخذ القرارات وفرضها في المدارس والمجتمع

     يوضح كيف يستخدم التصويت في اتخاذ القرارات

بسيطة  باستخدام العنوان والمفتاحيقرأ , يشيدالخرائط ال      

     يشرح ويميز اهمية الدولة والرموز الوطنية 

انتاج الناس , استهالك وتبادل السلع والخدمات يصف طرق       

     يوضح عادات الناس في التاريخ المرتبطة باالعياد والعطل 

 

     الكتابة 

     يبقى ضمن الموضوع

وفر الخاتمة يقدم البداية وي      

     يستخدم المراجعة اثناء الكتابة وذلك لتعزيز قدرته الكتابية

     يكتب جمل كاملة باستخدام مسافات صحيحة بين الكلمات

     يستخدم الحروف الكبيرة في اماكنها الصحيحة

     يكتب القصص الواقعية والخيالية

     يستخدم التهجئ 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المالحظات 
 

 
 

ياضيات الر      

      20يجمع ويطرح للرقم 

120يفهم ويستخدم القيمة المكانية لغاية الرقم       

     يعرف ويكتب الوقت الساعة والنصف ساعة

     يحدد االشكال الثنائية االبعاد والثالثية االبعاد 

كاملة والنصف والربعيوضح ويفهم االشكال ال      

المعلوماتيجمع , يكون , يرتب و يقدم       

     يفهم وحدات القياس للوحدات الغير قياسية

 

     القراءة 

     يميز الكلمات حسب مستوى الصف

     يلتقي توقعات مستوى الصف للقراءة واالرشادات

ابة االسئلة واعادة سرد االحداثيوضح مهارات القراءة من خالل التنبأ , اج      

     يعمل ربط بين الواقع والخيال 

     يوضح استيعابه من خالل االستنتاج والتحليل واالستنتاج 

     يعرف الفكرة االساسية والعوامل المساعدة

     يوضح عناصر القصة في النص

الغير معروفةيطبق سياق الكالم من االدلة و التنظيم لفك وفهم الكلمات       

     لديه القدرة على سرد احداث القصة

     يطور فهم المفردات من خالل النص 


