
ARABIC - Fifth 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

* لم یتم تقییم المعیار المشار إلیھ *
والتعلمالتدریستحتwww.d123.orgعلىالتعلیمیةالمنطقةموقعبزیارةقم،طفلكتقریربطاقةحولالمعلوماتمنلمزید

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

القراءة
یحدد األفكار والتفاصیل الرئیسیة حول األدب والنص اإلعالمي

یحلل كیفیة تأثیر بنیة النص وھدف المؤلف على النص
یدمج األفكار عبر نصوص متعددة ، وتحلیل ادعاءات المؤلف

یقرأ ویفھم النصوص المعقدة بشكل مستقل على مستوى الصف

٣ف٢ف١ف
الكتابة

ینتج وینظم مجموعة متنوعة من أنواع الكتابة لتتناسب مع الجمھور والغرض
یشارك في ما قبل الكتابة والصیاغة والمراجعة والتحریر والنشر باستخدام مجموعة متنوعة من التقنیات

یجري مشاریع بحثیة قصیرة لإلجابة على سؤال باستخدام مصادر مطبوعة ورقمیة

٣ف٢ف١ف
اللغة

یستخدم القواعد بشكل صحیح عند التحدث والكتابة
یستخدم الحروف الكبیرة وعالمات الترقیم الصحیحة

یتھجى بشكل صحیح في العمل المكتوب

٣ف٢ف١ف
التحدث واالستماع

یستعد للمناقشة ویشارك فیھا بشكل فعال ، بناًء على أفكار اآلخرین
یقدم المعلومات بتنسیقات مختلفة بما في ذلك مكونات الوسائط المتعددة

یستخدم اللغة اإلنجلیزیة الصحیحة ویختار الكلمات المناسبة للجمھور / الغرض

صف الدراسي: مرحلة الصف الخامس - الریاضیات
٣ف٢ف١فالمعلم:

عملیات في التفكیر الجبري
یستخدم تجمیع الرموز مع األرقام. یفسر التعبیرات العددیة

یمثل مسائل في النماذج المرئیة والعددیة
یحل المسائل ویبرر الحلول

٣ف٢ف١ف
العدد والعملیات

یضاعف األرقام متعددة األرقام بطالقة
یجمع ویطرح ویضرب ویقسم األعداد الصحیحة والكسور العشریة إلى خانة المئات

یوضح فھم القیمة المكانیة بما في ذلك العالمة العشریة
یجمع ویطرح الكسور
یضرب ویقسم الكسور

http://www.d123.org


٣ف٢ف١ف
القیاس والبیانات

یوضح فھم الحجم ویحدد الحجم
یمثل البیانات ویفسرھا. یحول بین وحدات القیاس (على سبیل المثال ، السنتیمتر إلى األمتار).

٣ف٢ف١ف
الھندسة

یقوم برسم بیاني وتفسیر النقاط على مستوى إحداثي. یحلل ویشرح األنماط باستخدام القواعد.
یصنف األشكال حسب الخصائص

صف الدراسي: مرحلة الصف الخامس - العلوم
المعلم:

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

والمھندسونالعلماءفیھایشاركالتيالمھاراتالطالبیؤدي):SEP(والھندسةالعلومممارسات

صف الدراسي: مرحلة الصف الخامس الدراسات االجتماعیة
المعلم:

٣ف٢ف١ف
الدراسات االجتماعیة

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

صف الدراسي: مرحلة الصف الخامس - 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 الخامس - 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 الخامس - 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


