
 
 

     الموسيقى 

     يغني مقاطع بسيطة

     يحدد نمط اللحن وااليقاع

فهم المفردات الموسيقية ومعناهاي      

     يشارك بأدب في االداء

     

 

     اللياقة البدنية والصحة 

     يشارك في تقييم اللياقة البدنية

     يوضح المهارات غير الحركية ] الدوران , االلتفاف , التأرجح , التوازن[ 

     يوضح التعاون والعمل الجماعي

     يفهم المفاهيم الصحية

 

     الفن  

     يفكر بشكل خالق ويستخدم المفردات للمنافسة

     يفهم مفردات التصميم ومفاهيمها

     يشارك بصورة مناسبة لتطوير مهارات الفن

     اظهار سلوك محترم

 

 مؤشرات االداء    مفاتيح الدرجات

A   90 - 100% ++ يتجاوز هدف االداء 

B   80 - 89% +  يلتقي هدف االداء 

C   70 - 79% ^ هدف االداء  يقتحق احراز التقدم في  

D   60 - 69% 

F  اليلتقي هدف االداء  -    59% من أدنى  

 التوجد مهارة تنطبق مع دورة الدرجات الحالية

 

 Q1  Q2  Q3  Q4 الفنون المرتبطة

 

 

 مدارس سانت لويس العامة

 التقرير المدرسي
انيالث  الصف  

2017-18الربع االول   
  : الطالب

  :هوية الطالب 

 :المدرسة  

  :المعلم /ة  
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 الحضور        
     ايام الحضور 
     ايام الغياب  
     ايام التأخير 

     االنصراف المبكر  
 

 رسالة المشرف العام
  

 فلك األكاديميشكرا لك كشريك في تعليم طفلك! مشاركتك الفعالة ضرورية لنجاح ط    

 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  

.المدرسة مدير/ة  

المشرف العام   Dr. Kelvin Adams 

 لمدارس سانت لويس العامة 
 

 

 :التوقيع 

   _المعلم /ة   _   المدير/ة 

طفلك سوف يستلم تقرير مدرسي اخر من البرنامج المؤشروضع اشارة في اي مربع فأن  اذا تممالحظة:    

 االنجليزية لمتحدثي اللغات االخرى التعليم الخاص   تعليم الموهوبين



     المهارات االجتماعية /العاطفية 
     يصغي ويتبع االرشادات 
     يتحمل مسؤولية اعماله 

ممتلكات االخرين يحترم حقوق , مشاعر , و       
     يستخدم الكلمات في حل المشاكل وليس التصرفات 
     يحترم ويتجاوب بأدب مع المسؤوليين

ويشارك مع االخرين يتعاون ويعمل       
     يستخدم الوقت بحكمة ويكمل الواجبات المطلوبة
 

     الرياضيات  
     يطور اسس الضرب والقسمة
     يعرف ويكتب الوقت من الساعة االعتيادية والرقمية الى اقرب خمس دقائق

لقياس يستخدم معادالت ا      
     يستخدم ويرسم الرسوم البيانية لتوضيح البيانات
     يجد فئة النقود التي تساوي المبلغ النذكور
ويرسم االشكال الثنائية والثالثية حسب الصفات المذكورةيميز        

ومن ضمنها التوسع , االساسي ومفردات الكالم 1000يفهم القيمة المكانية لل       
100و  10,5وكذلك مضاعفات  1000ية يحسب لغا      

تجميع مع ال1000يجمع ويطرح االرقام لغاية       
لحل المسائل الحسابية االحادية الخطوة او الخطوتين 100يستخدم الجمع والطرح لغاية       

     يضرب باستخدام المجموعات والجمع المتكرر
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 المالحظات 

 
 

     الدراسات االجتماعية 
عرف خصائص المواطنة الصالحة , الحكومة والديمقراطيةي      

     يطبق مفاهيم العدالة االجتماعية ويدافع عن نفسه وعن االخرين
     يفهم مبادئ ومفهوم االقتصاد 
     معرفة المصطلحات الجغرافية والتحليل

 

     العلوم  
فهمه للمادة والكتلة والحرارة يوضح       

للقوة والدفعفهمه  يوضح      
فهمه للنبات والحيوان يوضح      

     يوضح فهمه لتظام االرض
تحقيق بسيط  يسأل االسئلة و يجرب      

     يستخدم االدوات للقياس والمراقبة
 

     فنون اللغة االنجليزية 
     تحليل عناصر القصة

فهم العالقة بين السبب والنتيجة       
       وربطه مع نفسه ومع العالم عمل نص

     استخدام خصائص النص الواقعي
     يشرح المفردات حسب مستوى الصف

     اللغة الشفهية / الكتابة
لوحة المفاتيح واالنترنيت والكمبيوترر مهارات استخدام يحاول ويظه       
     يستخدم ستراتيجية معينة لمعرفة معاني الكلمات الجديدة
     يقرأ النصوص المناسبة بطالقة (المرتبة , الدقة والتعبير) 

جمل مرتبة لتوضيح المعنى العام عملي      
سلوب النشرياخذ افكاره مما يخطر في باله ويكتبها  با      

     استخدام القواعد الصحيحة عند الكتابة
     يستخدم مستوى الصف في الكتابة والتنقيط واالمالء 


