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مستوى القراءة
في هذا الوقت فان مستوى القراءة لطفلكم هو:فوق المستوى المتوقع
عند المستوى المتوقع  ,دون المستوى المتوقع.

القراءة و الكتابة المدمجة
المفاهيم المتقاطعة :تحليل النصوص ,إستخدام طرق متنوعة
للتعبير ,التجارب المباشرة من خﻼل المفهوم المتقاطع المناسب
للخروج بتوقعات او إستنتاجات
مفاهيم العلوم :يفهم مفاهيم علوم الحياة ,العوم الفيزيائية و علوم
اﻻرض و الفضاء و ما يربطها ببعضها البعض
مفاهيم العلوم اﻻجتماعية :يفهم مفاهيم العلوم المدنية,المعرفة
اﻻقتصادية و المالية ,الجغرافية  ,التأريخ و ما يربطها ببعضها
البعض
مفاهيم القراءة :القراءة بانتباه لتحديد اﻻفكار والتفاصيل بمختلف
مناهج المراحل الدراسية
مفاهيم القراءة :التعرف على الكلمات لفهم النص
مفاهيم القراءة :دمج مصادر مطبوعة متنوعة لعمل
المقارنات,الصﻼت ولفهم النص

يتخطى المعايير
تعديﻼت في منهاج المستوى الدراسي
مراعاة في طريقة التدريس
تعديﻼت و مراعاة
يطابق المعايير
تعديﻼت في منهاج المستوى الدراسي
مراعاة في طريقة التدريس
تعديﻼت و مراعاة
لم يطابق المعايير لحد اﻵن
تعديﻼت في منهاج المستوى الدراسي
مراعاة في طريقة التدريس
تعديﻼت و مراعاة
تحذير – دون المعايير بصورة ملحوظة
تعديﻼت في منهاج المستوى الدراسي
مراعاة في طريقة التدريس
تعديﻼت و مراعاة
عدم اﻻخذ بالمعايير
القراءة فوق المستوى المتوقع للمرحلة الدراسية الحالية
القراءة عند المستوى المتوقع للمرحلة الدراسية الحالية
القراءة دون المستوى المتوقع للمرحلة الدراسية الحالية
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التهيؤ العلمي و المشاركة
1
متهيئ
يشارك
يتعاون

القراءة و الكتابة التأسيسية
الطﻼقة :القراءة بدقة وطﻼقة وافية لتعزيز اﻻستيعاب
علم اﻻصوات و تمييز الكلمات :معرفة و تطبيق علم اﻻصوات
ضمن المرحلة الدراسية و كذلك مهارات تحليل الكلمات لمعرفة
قرائتها.
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التهيؤ للحياة
1
محترم
يشعر بالمسؤولية
يتصرف بشكل آمن

الكتابة
كتابة قطع تعبر عن الرأي :تقديم المواضيع ,إبداء الرأي,تقديم
اﻻسباب ,إستخدام الكلمات المترابطة و كتابة خاتمة للمقال.
كتابة النصوص اﻻعﻼمية )تقديم المعلومات( و التفسيرية :تقديم
المواضيع ,إستخدام الحقائق و التوضيحات للوصول الى الفكرة و
كتابة خاتمة للنص.
الكتابة السردية :القدرة على سرد اﻻحداث بشكل متقن أو التسلسل
المختصر لﻼحداث بضمنها التفاصيل لوصف اﻻحداث,اﻻفكار و
المشاعر مستخدما" الكلمات الدالة على التسلسل الزمني لﻸحداث مع
تقديم خاتمة لما تم ذكره.
تطوير و تدعيم الكتابة من خﻼل التخطيط ,التنقيح ,التعديل و إعادة
الكتابة
إستخدام التكنولوجيا لكتابة و طباعة المقاﻻت و كذلك للتعاون و
التفاعل مع اﻵخرين.
الكتابة بمختلف الماوضيع و لمختلف اﻻغراض
إظهار إستخدام قواعد اللغة اﻻنجليزية المعتمدة عند الكتابة أو الكﻼم.
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التخطيط للتحقيقات و حل المسائل :مهارات التحقيق,التمارين
الهندسية و العلمية و التمارين الرياضية المعتمدة.
طرح اﻻسئلة و فهم المسائل :فهم المسائل ,تكوين اﻻسئلة الواجبة
الحل و تقرير أي المصادر مساعدة".
جمع المصادر و إستخدام الدليل :يجمع المصادر ﻹستخدامها كدليل
لدعم و تعزيز ما يطرح من افكار.
توصيل اﻻستنتاجات و القيام بخطوات قائمة على اﻷدلة :تقديم
اﻻستنتاجات المدروسة,القيام بخطوات مدعمة باﻻدلة و القدرة على
نقد أفكار اﻵخرين
المثابرة و النمو الذهني :إظهار المثابرة خﻼل العملية التعليمية ,طلب
المساعدة و التوجيه عند الضرورة.
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التعليقات  /المقترحات  :الفصل الدراسي اﻻول

الفصل
الدراسي
2 3

الرياضيات
1
شرح و حل مسائل الجمع و الطرح
الجمع و الطرح لغاية العدد 20
العمل مع المجموعات المتساوية لﻸشياء للحصول على قواعد
اساسية لعمليات الضرب.
فهم القيمة المكانية )مرتبة اﻻعداد(
إستخدام معرفة القيمة المكانية و مزايا العمليات الرياضية للجمع و
الطرح
القياسات و تقدير اﻻطوال حسب الوحدات القياسية
ربط عمليتي الجمع و الطرح مع الطول
العمل على معرفة الوقت و قيمة اﻻموال
تقديم و تحليل المعلومات
إستعمال اﻷشكال و خصائصها للشرح أو التوضيح.

تعليقات بخصوص الفصل الدراسي اﻻول

الفصل
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الموسيقى
1
التأليف :تأليف و تطوير اﻻفكار الموسيقية الشخصية.
اﻻداء :تفسير ,تنقيح و تقديم المختارات الموسيقية
اﻹستجابة :اﻹستجابة للموسيقى بإستخدام مختلف الطرق.
الترابط :التعرف على الروابط ما بين الموسيقى و العالم.

التعليقات  /المقترحات  :الفصل الدراسي الثاني
تعليقات بخصوص الفصل الدراسي الثاني
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الفنون البصرية
التأليف :تصور و خلق اﻻعمال الفنية
الحضور و اﻻستجابة :التعرف و إظهار العﻼقة ما بين الفن و العالم
الترابط :تطبيق المعايير لتحليل و تفسير الفن.

الرياضة
الحركة :إظهار الفهم ﻷشكال و مفاهيم الحركة.
اللياقة البدنية:تمييز النشاطات المفيدة للصحة و وصف آثار النشاط
البدني على الجسد.
تشكيل الفريق:إتباع التعليمات و إظهار التقيد بإجراءآت السﻼمة اثناء
اﻻلعاب و القيام بالفعاليات

التعليقات  /المقترحات  :الفصل الدراسي الثالث
تعليقات بخصوص الفصل الدراسي الثالث
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الحضور
أيام الحضور
أيام الغياب
عدد مرات التاخير
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