
Santee School District- 4th Grade Report Card 

---------------- مدرسة  – مديرية مدارس منطقة سانتي  
-----  ---- السنة الدراسية  – لرابعللصف ا تقرير الدرجات  

                                                                                                                    متعلم اللغة اإلنجليزية
   T3                 T3  T2 T1الفصل الثالث   T2الفصل الثاني   T1الفصل األول:                          اسم الطالب

       --- ---  -- - مجموع العالمات      ------------        ------------         ---------- :   الغياب                       المعلم:
   - -- ---   -- -مستوى سيلدت       ------------        ------------         ---------- التأخير:                        المدير:

  التاريخ:                                                            تاريخ الوالدة: 
لمشترك ا ألساسيا للتعليم المعايير األكاديمية درجات

  سانتي مدارس ولمديرية
  

  4الموضوعة للفصل الدراسي              ھدافاأليتجاوز 
  3يخقق األھداف الموضوعة للفصل الدراسي               
 2يعمل لإللتحاق بأھداف الفصل الدراسي                    
  1لم يحقق األھداف الموضوعة للفصل الدراسي            

 تم التقييم للمادة في ھذا الوقت                 غير متوفرلم ي
_  

_______________________________  
       T3 T2 T1                              الرياضيات 

  معرفة العدد والعمليات على قاعدة العشرة 
  *يظھر فھماً للقيمة المكانية المتعددة األرقام

  لمتعددة األرقام*ينفذ العمليات الحسابية ا
  العمليات الحسابية والتفكير الجبري 

  العمليات األربعة مع األرقام يستخدم * ي
   )./.  x -الكاملة لحل مسائل (+  

  طرحالجمع والتي تتضمن ال   
  *ينفذ العمليات الحسابية المتعددة األرقام 

  الكسور              _ –العدد والعمليات 
  يجمع ويطرح الكسور *

   تساويةھر فھماً لمفھوم القيمة الم* يظ
  للكسور وترتيبھا  
  يظھر فھماً للعالقة بين الكسور  *
  واألرقام العشرية   

  _                        القياس والبيانات
  * يحل المسائل المتضمنة القياس،  

  المحيط، المساحة، الحجم   
  يستخدم التمثيل الحسابي، *
  ويفسر البيانات   

  _                                  ةالھندس
  * يرسم ويحدد الخطوط والزوايا

  * يصنف األشكال الھندسية بواسطة 
  خصائص الخطوط والزوايا  

  ___الحسابي       المنطق والتفكير 
  * يطبق بكفاءة االستراتيجيات

  لحل المسائل   
  * يّوصل بوضوح التفكير الحسابي

  T3  T2  T1      القراءة  - اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا
  _          _                        األدب  
  يظر التباين فييلخص، ويقارن، و * 

  النصوص ذات المواضيع المشتركة   
  مستخدماً اتفاصيل واألمثلة   

  * يستوعب عناصر النص بما في ذلك 
  وع، والشخصيات، واإلعداد،الموض  
  واألحداث، ووجھة نظر كاتب القصة  

  _        إلعالميةالنصوص إإلخبارية وا
  لكتابة أوليستخدم معلومات من نصين  *
  وذلك بمعرفةموضوع  عنللتحدث    
  استخدام األدلة   

  * يحدد الفكرة الرئسية للنص ويشرح
  ساسية،كيف ھي مدعومة بالتفاصيل األ   
   خص النص ويل   

  _                      المھارات التأسيسية
  حسب مستوى صفه مھارات * يعرف 

  تحليل الكلمة لقراءتھا وفھم معناھا    
  * يقرأ بطالقة وبدقة لدعم الفھم 

   
   _               اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا 
  _                                       الكتابة 

  فعالية لتواصل األفكار والمعلومات* يكتب ب
  *يطور وينظم الكتابة للقيام بالمھمة المناسبة،

  وللھدف، وللقراء وذلك بواسطة التخطيط،  
  والمراجعة، والتحرير  

  * يدّون المالحظات بتنظيم من موارد  
  متنوعة لدعم التحليل، والتفكير، والبحث    

  _                                    اللغةعلم  
  معرفة قواعد النحو     قدرة في *يظھر

  والصرف وفي استخدامھا  
  * يكتسب ويطبق المفردات المناسبة والتھجئة

  صحيحة في العمل المكتوبال  
  

          االستماع والتحدث- اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا
  _                           الفھم والتعاون_

  مجموعة بفعالية  مناقشات  ال * يشارك في
  * يلخص نصاً تمت قرأته بصوت عال   

  أو معلومات تم عرضھا بأشكال مختلفة  



                     T3 T2 T1 اإلنجليزية ومھاراتھااللغة 
 

  عرض المعرفة واألفكار                _
  * يعرض المعلومات، بما في ذلك األراء  

  والتفاصيل الوصفية  الحقائق المناسبةمع   
   ذات الصلة  

  وحجم * يتكبم بوضوح مع وتيرة مناسبة، 
  صوت مالئم، وتعبير يؤمن االنتباه إلى   
  مھورالسياق وانتباه الج  
   
  
  T3 T2 T1                     يةم االجتماعوعلال
 * ً   للمحتوى وللمفاھيم الخاصة  يظھر فھما
  بعلم االجتماع     

  * يطبق التفكير النقدي لتوسيع فھم 
  المحتوى والمفاھيم    

     
        

T3 T2 T1 العلوم                                    
  * يظھر فھماً للمحتوى وللمفاھيم العلمية

  يطبق عملية المھارات في حل المسائل  *
  ولتبريرھا لتطوير التفسيراتالعلمية     

  
  

                          T3 T2 T1التربية البدنية
  التعاون  •
  المشاركة    •
  
  

                                      T3 T2 T1جھود المتعلم
                تنظبم ذاته وتنظيم مواد االستخدام     يقوم ب* 
    يتبع التعليمات الموجھة له                                * 

  بشكل فعال إلنتاج * يستخدم الوقت 
 النوعية في العمل    

  * يكمل الواجبات المنزلية
  * يكمل الواجبات المطلوبة في الصف 

  قت المحددفي الو   
                                           

    T3 T2 T1      المتعلم                   سلوك
  يحترم حقوق اآلخرين، ومشاعرھم،*
   وممتلكاتھم                                                       
 يقبل تحمل المسؤولية عن سلوكه الخاص                  * 
  مارس عملية ضبط النفس  * ي

  
  

   
 الفصل الدراسي األول والمالحظات علىالتعليق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
   

 فصل الدراسي الثانيال التعليق والمالحظات على
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
  

 التعليق والمالحظات على الفصل الدراسي الثالث
   
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  

                                                                 


