
ARABIC - First Grade
اسم المدرسةاسم الطالب:

معلم الصف:
السنة الدراسیة:

إسم المدیرالصف:

إعداد التقاریر- مؤشرات نجاحإعداد التقاریر- المؤشرات األكادیمیة

-باستمرارالصفمستوىمعاییرتجاوز-المعاییرتجاوز=٤
یمتد كل األعمال التي تتجاوز األھداف المذكورة

-باستمرارالدراسيالصفمستوىاستیفاء-المعاییراستیفاء=٣
فھم وتطبیق مفاھیم ومھارات مستوى الصف الدراسي

مستقلبشكلالنجاح-٤
باستمرارناجح-٣
النجاحاألحیانبعضفي-٢
بعدینجحلم-١

-مستقلبشكلالصفمھاراتاستخدامفيالبدء-األحیانبعضفيبالمعاییرالوفاء=٢
مستمرینومساعدةدعمإلىیحتاج-بعدالمعاییرتستوفلم=١

المھارات التي لم یتم إتقانھا بعد - غیر متسقة في تطبیق المھارات ، قد یحتاج إلى المساعدة
ھي مجال مثیر للقلق

سجل الحضور
٣ف٢ف١ف

بدون عذر
متأخر

والتعلمالتدریستحتwww.d123.orgعلىالتعلیمیةالمنطقةموقعبزیارةقم،طفلكتقریربطاقةحولالمعلوماتمنلمزید*إلیھالمشارالمعیارتقییمیتملم*

صف الدراسي: مرحلة الصف األول - فنون اللغة االنجلیزیة
٣ف٢ف١ف:المعلم
قراءة

یسأل األسئلة واألجوبة علیھا إلثبات فھم النص
یعید سرد الموضوع الرئیسي في النص بما في ذلك الشخصیات واألحداث والتفاصیل الرئیسیة

یصف الروابط أثناء القراءة ویقارن ویقارن ضمن مجموعة متنوعة من النصوص
یقرأ نص التقدیر المناسب مع الفھم

٣ف٢ف١ف
المھارات األساسیة

یظھر فھم الكلمات المنطوقة والمقاطع واألصوات
یعرف ویطبق الصوتیات على مستوى الصف ومھارات تحلیل الكلمات في فك تشفیر الكلمات

یقرأ بدقة وطالقة كافیین لدعم الفھم
یقرأ كلمات النظر المناسبة

٣ف٢ف١ف
الكتابة

ینتج وینظم أنواًعا متنوعة من الكتابة (رأي ، إعالمي ، سردي)
یستخدم التكنولوجیا بشكل مناسب للمستوى

یشارك في مشاریع البحث والكتابة المشتركة لجمع المعلومات باستخدام الموارد المطبوعة والرقمیة

٣ف٢ف١ف
اللغة

یستخدم معرفة اللغة اإلنجلیزیة وتقالیدھا عند التحدث والكتابة
یستخدم اصطالحات الدرجات المناسبة في الكتابة (الكتابة باألحرف الكبیرة ، وعالمات الترقیم ، والھجاء)

٣ف٢ف١ف
التحدث واالستماع

یشارك بشكل فردي وتعاوني في المناقشات ویستجیب لمجموعة متنوعة من األدبیات والعروض التقدیمیة بشكل مناسب
یعبر بوضوح عن الخواطر والمشاعر واألفكار

صف الدراسي: مرحلة الصف االول - الریاضیات
المعلم:

٣ف٢ف١ف

عملیات في التفكیر الجبري
االستراتیجیاتباستخدام٢٠غضونفيویطرحیجمع

بطالقة١٠غضونفياألرقامویطرحیضیف
یمثل مسائل مع النماذج البصریة والعددیة

یحل المسائل ویبرر الحلول
یوضح فھم معادالت الجمع والطرح

http://www.d123.org


٣ف٢ف١ف
القیاس والبیانات

یمثل البیانات ویفسرھا
یقیس الطول باألشیاء

یخبر ویكتب الوقت ألقرب ساعة ونصف الساعة

٣ف٢ف١ف
الھندسة

یصنع ویصف األشكال

صف الدراسي: مرحلة الصف االول - العلوم
:المعلم

٣ف٢ف١ف
العلوم
الصفمستوىعلىالعلومبمحتوىمعرفتھالطالبیوضح):DCI(التأدیبیةاألساسیةاألفكار
األساسیةالعلمیةالمفاھیمباستخدامالمواقفعلىالعلمیةالمعرفةتطبیقللطالبیمكن):CCC(المتقاطعةالمفاھیم

والمھندسونالعلماءفیھایشاركالتيالمھاراتالطالبیؤدي):SEP(والھندسةالعلومممارسات

صف الدراسي: مرحلة الصف االول الدراسات االجتماعیة
:المعلم

٣ف٢ف١ف
الدراسات االجتماعیة

المدنیة.والتربیةواالقتصادوالجغرافیاالتاریخفيالصفمستوىعلىاالجتماعیةالدراساتبمحتوىمعرفتھالطالبیوضح):DCC(التأدیبیةاألساسیةالمفاھیم
االستنتاجاتوإیصال،األدلةباستخداماالدعاءاتوتطویر،البیاناتوتحلیل،المصادروتقییم،األدلةوجمع،االستفساراتتخطیطعلىالقدرةالطالبیوضح):ID(االستفسارأبعاد

صف الدراسي: مرحلة الصف االول - الفن
:المعلم

٣ف٢ف١ف
الفن

یعرض الحرفیة باستخدام مواد معینة عند إنشاء الفن
یوضح الفردیة واإلبداع من خالل العمل الفني

یطبق المفاھیم وشروط محتوى الدرس

صف الدراسي: مرحلة الصف االول - الموسیقى
:المعلم

٣ف٢ف١ف
الموسیقى

یغني أو یعزف على آلة موسیقیة تظھر مھارة فنیة
یقرأ أو یؤلف أو یؤّدي تدویًنا موسیقًیا

یستمع إلى الموسیقى أو یصفھا أو یحللھا أو یؤدیھا بمجموعة متنوعة من األسالیب

صف الدراسي: مرحلة الصف االول - التربیة البدنیة
:المعلم

٣ف٢ف١ف
التربیة البدنیة

یفھم المفاھیم الالزمة لالنخراط في النشاط البدني المعزز للصحة
تطویر مھارات بناء الفریق من خالل العمل مع اآلخرین من خالل النشاط البدني

یطبق القواعد وإجراءات السالمة لتحقیق والحفاظ على مستوى اللیاقة البدنیة المعزز للصحة

صف الدراسي: (مؤشرات النجاح)
المعلم:

٣ف٢ف١ف
مؤشرات النجاح

مفكر نقدي
عامل تعاوني

عامل موجھ ذاتًیا
منتج الجودة


