
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 الفنون المرتبطة 
     الفنون البصرية
     الموسيقى 
     اللياقة البدنية 

 

 يمييز الحروف واالصوات
 أصوات الحروف -S الحروف الصغيرة -L الحروف الكبيرة -U المفتاح 

 Q1 Q2 Q3 Q4 
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 الكل 

            

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 
     االول  
     االخير

 

 
 كتابة االسم 

 Q1 Q2 Q3 Q4 
     االول
     االخير 
 

مييز االشكالت  

 Q1 Q2 Q3 Q4 
     الدائرة  

       المربع   
     المستطيل  
     المثلث   
     بيضوي  
     يعرفها جميعها 

 تمييز االلوان

 Q1 Q2 Q3 Q4 
     االحمر 
     االصفر 
     االزرق 
     االخضر 

     البني   
     االسود 
     
     البرتقالي 
     الوردي 
     
     يعرفها جميعها

 مفاهيم االرقام   
Key  ID-Identify 1:1-One to one correspondence 

 Q1 Q2 Q3 Q4 
 ID 1:1 ID 1:1 ID 1:1 ID 1:1 
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Key    X-Knows/Mastered Blank-Unable to 

rate 

 مدارس سانت لويس العامة

التقرير المدرسي     
 الحضانة         

 الربع االول 2017-18
 :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  
 
 

 
 

 
 
 
 

يعالتوق : 

 المدير/ة

 Dr. Kelvin Adams المشرف العام,  
 لمدارس سانت لويس العامة

 
 

 
 _المعلم /ة     _

 

ة:مالحظ اذا تم وضع اشارة في اي مربع فان طفلك سوف يستلم تقرير مدرسي اخر من البرنامج المؤشر عليه          

نتعليم الموهوبي  االنجليزية لمتعلمي اللغة االنجليزية   التعليم الخاص  



القراءة والكتابة تطور اللغة و      

     يتبع االرشادات البسيطة

      ويستجيب للكتب والقصصيستمع 

     يستجيب لالسئلة بشكل مناسب

     يظهر مهارات التعامل مع الكتب

     يميز بان الكلمات المطبوعة هي نفسها التي نتكلم بها

(االدراك الصوتي)  االصوات في الكلمات  يوضح      

      الشخبطة ,االشكال و الحروف للكتابة يستخدم

     يستخدم وسائل متنوعة لتسهيل الكتابة

 
اللغة االنجليزية تطور        

( االنجليزية فهم اللغة االنجليزية ) متلقي اللغة      

      اللغة التعبيرية(يعبر عن نفسه باللغة االنجليزية)

     يفهم ويتجاوب مع االنشطة والفعاليات بالتعابير االنجليزية

 

     الرياضيات 

(10 اد في المجموعة )لغايةويميز االعديحسب       

     يستخدم ويطابق واحد لواحد عند العد

     يوضح بصورة صحيحة  اكث من / اقل من/يساوي

خبرك العددبسيطة( وي )اضافة اشياء  يجمع      

     يقيس بأستخدام االشياء

     يرتب وينظم االشياء الى مجموعات

     يظهر قدرته على التكرار ,انشاء وتوسيع النماذج

 

 مؤشرات االداء  مفاتيح الدرجات 

توقعات اداء مستوى الصفيفوق  – متقدم =4  NA =   ال ينطبق 

الصف مستوى يلتقي توقعات اداء –كفوء =3  متفوق  = + + 

المهمة مع المساعدة يكمل  –قريب الوصول =2  بأستمرار = + 

 نادراً  = -  قليالً أو ال يظهر اي مهارة يظهر – يتطور  =1

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

 

 
 

 
 
 

 
 المالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     التطور العاطفي واالجتماعي 

     لديه القدرة على البقاء هادئا أو تهدئة نفسه

     يتأقلم مع االحباط

     يعمل ويلعب بشكل متعاون

     يحترم االخرين 

     يطور روابط امنة

 
 

 

     الوصول الى التعلم 

     يظهر االهتمام في تعلم اشياء جديدة 

     يطور االعتماد على النفس خالل االنشطة والفعاليات

     يجرب طرق جديدة الكمال المهمة

     يظهر الثقة  

     يواجه التحديات

     يحاول حل المشاكل 

     التطور البدني ,الصحة والسالمة

     يستخدم المهارات الحركية عند الطلب وبالتعاون

     يستخدم المهارات الحركية المطلوبة والمسيطر عليها

     يستخدم السلوك الصحي واالمن

     العلوم 

     يعرف االشياء الحية لديها احتياجات

     يظهر معرفته للتغييرات في الجو والمواسم

     يحقق في خصائص االشياء والمواد


