
Grade Report Card  th5 -Santee School District 

---------------- مدرسة  – مديرية مدارس منطقة سانتي  
-----  ---- السنة الدراسية  – الخامسللصف  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 األساسي 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            

 يتم التقييم للمادة في ھذا الوقت                 غير متوفرلم 
   
  

___________________________________  
       T3 T2 T1                              الرياضيات 

  المنطق الحسابي في الرياضيات         _ 
  * يطبق بكفاءة االستراتيجيات لحل المسائل

            سابي* يوّصل بوضوح التفكير الح
  معرفة العدد والعمليات على قاعدة العشرة

   لقيمة المكانية يفھم نظام ا *
  مع األعداد الكاملة المتعددة ينفذ العمليات *

   لغاية المئات األرقام ومع األعداد العشرية   
  _   العمليات الحسابية والتفكير الجبري 

  يكتب ويفسر العبارات العددية* 
  والعالقات بين األعداد* يحلل النماط 

  _الكسور              _ –العدد والعمليات 
  يستخدم الكسور المتكافئة كاستراتيجية   *
  طرح الكسوروجمع ل   

  * يضرب ويقسم الكسور
  * يحل المسائل الحقيقية المتضمنة الكسور

  __                        القياس والبيانات 
  ة ضمن يقوم بتحويل الوحدات المتشابھ *

   نظام معيّن للقياس   
  ويفسر البيانات يستخدم التمثيل الحسابي*

  * يستوعب مفاھيم الحجم 
  _                                  الھندسةعلم 

  يقوم بالرسم البياني للنقاط على مخطط * 
  بياني مسطح لحل المسائل   

  * يصنف األشكال الھندسية الثنائية األبعاد   
  س خصائصھا على أس   
   

  T3  T2  T1      القراءة  - اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا
  _          _                        األدب  
  يستشھد بدقة نقالً عن نص ما عندما  *
  يقوم باالستنتاج واإلستدالل  
  يلخص النص لتحديد موضوع القصة، *
  والدراما، أو القصيدة وفقاً لتفاصيل النص   

  يف أن وجھة نظر الكاتب تؤثر * يصف ك
  على األحداث الموجودة في النص     

   األدب* يستوعب عناصر 
  _        إلعالميةالنصوص إإلخبارية وا

  من األفكار الرئيسيةإثنتين أو أكثر * يحدد 
  في النص، ويشرح كيف ھي مدعومة   
    بالتفاصيل األساسية، ويلخص النص   
  ج نفس تعال نصوص متعددةيستخدم  *
     ويقارن أوجه الشبه ،الموضوع   
     واالختالفات الفريدة لمختلف وجھات النظر   

    لقصة واقعية النص * يقرأ ويفھم
  _                      المھارات التأسيسية 

      ويطبق طريقة اللفظ الصوتي  * يعرف 
  حسب مستوى صفه ومھارات تحليل الكلمة  
      كلمة   عند تجزئة وقراءة ال  

  * يقرأ بطالقة وبدقة لدعم الفھم
   

           T3 T2 T1 الكتابة - اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا
  أنواع النصوص وأھدافھا                  _ 
  * يكتب بفعالية لتواصل األفكار والمعلومات
  اإلنتاج والتوزيع                              _

  حيث التطورة * ينتج كتابة واضحة ومتماسك
   ھما مناسبين للمھمة وللھدف وللقراءوالتنظيم   

  * يقوي الكتابة من خالل التخطيط،  
  والمراجعة، والتحرير، وإعادة الكتابة   

  ولعرضھا المعرفةتكوين القيام بالبحوث ل
 ً   * بقوم لمشاريع االلبحث القصيرة مستخدما

  عدة موارد لبناء المعرفة من خالل التحقيق   
  في الجوانب المختلفة للموضوع    

     عند جمع المعلومات من  * يدّون المالحظات
  مصادر مطبوعة أو إلكترونية ومن الخبرات  
  الشخصية. بلخص أو يعيد صياغة المعلومات 
    بمالحظات ويقدم قائمة بالمصادر 



   
   T3 T2 T1الكتابة (تابع) - اإلنجليزية ومھاراتھااللغة 
  __________________اللغة_علم 

  قواعد النحو    معرفة في قدرة * يظھر
  والصرف باللغة اإلنجليزية وفي استخدامھا

  * يكتسب المفردات على مستوى صفه 
  ويستخدمھا    
  طبق اإلمالء الصحيح للكلمات على * ي
  ستوى صفه في العمل المكتوبم  

   T3 T2 T1 االستماع والتحدث- اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا

  _                           الفھم والتعاون
  * يشارك في مناقشات  المجموعة بفعالية  
  * يلخص نصاً تمت قرأته بصوت عال   

  أو معلومات تم عرضھا بأشكال مختلفة  
  
  T3 T2 T1                     يةم االجتماعوعلال
 * ً   للمحتوى وللمفاھيم الخاصة  يظھر فھما
  بعلم االجتماع     

  * يطبق التفكير النقدي لتوسيع فھم 
  المحتوى والمفاھيم    

  نطبيق مھارات استخدام*الجغرافيا:
   الخريطة   
         
T3 T2 T1 العلوم                                    

  * يظھر فھماً للمحتوى وللمفاھيم العلمية
  يطبق عملية المھارات في حل المسائل  *

  ولتبريرھا لتطوير التفسيراتالعلمية     
  

                          T3 T2 T1التربية البدنية
   والمشاركة التعاون •
  

                                 T3 T2 T1السلوك والجھود
   جھود المتعلم

  يقوم بتنظبم ذاته وتنظيم مواد االستخدام* 
  * يواجه التحديات مستخدماً مجموعة 

                                     متنوعة من االستراتيجيات  
  بشكل فعال إلنتاج * يستخدم الوقت 

 النوعية في العمل    
   قت المحدد الدراسية في الويكمل الواجبات *

    T3 T2 T1      المتعلم                   سلوك
  يحترم حقوق اآلخرين، ومشاعرھم،*
   وممتلكاتھم                                                       
 يقبل تحمل المسؤولية عن سلوكه الخاص                  * 

  * يمارس عملية ضبط النفس  
  الموجھة له* يتبع التعليمات 

     
 الفصل الدراسي األول والمالحظات علىالتعليق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
   

 فصل الدراسي الثانيال التعليق والمالحظات على
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
  

 التعليق والمالحظات على الفصل الدراسي الثالث
   
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  

                                                                 


