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الفصل
الدراسي
2 3

وصف اﻻداء

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

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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مستوى القراءة

القراءة و الكتابة المدمجة
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تحليل النصوص ,إستخدام مختلف الطرق 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
أساس القراءة و الكتابة
الطﻼقة :يقرأ النصوص المخصصة للقارئ الناشئ برغبة مع الفهم.
مفاهيم النشر :إظهار فهم تنظيم النشر و مبادئه اﻻساسية
المعرفة الصوتية )بما يتم نطقه( :إظهار فهم الكلمات
المنطوقة,المقاطع اللفظية و اﻻصوات
علم اﻻصوات و تمييز الكلمات :معرفة و تطبيق علم اﻻصوات
ضمن المرحلة الدراسية و كذلك مهارات تحليل الكلمات لمعرفة
قرائتها
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الفصل
الدراسي
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1

التهؤ العلمي و المشاركة
متهيئ
يشارك
يتعاون
التهيؤ للحياة
محترم
يشعر بالمسؤولية
يتصرف بشكل آمن

الكتابة
إستخدام خليط من الرسم ,اﻻمﻼء و الكتابة لتكوين مقال للرأي .إخبار
القارئ عن الموضوع أو إسم الكتاب الذي يكتب عنه و إبداء رأي أو
ما يفضله بخصوص الموضوع او الكتاب.
إستخدام خليط من الرسم ,اﻻمﻼء و الكتابة لتكوين نص يوصف و
يسمي الكتاب أو المواضيع التي يتم تدريسها.
إستخدام خليط من الرسم ,اﻻمﻼء و الكتابة لﻺخبار عن حدث واحد
أو عدة أحداث متصلة مع بعضها .اﻹخبار عن اﻷحداث بالتسلسل
الذي يحدثو فيه و توفير ردة فعل لﻸحداث.
من خﻼل التوجيه و المساعدة من البالغين  ,يقوم باﻻستجابة لﻸسئلة
و المقترحات التي يطرحها الزمﻼء مع إضافة التفاصيل لتعزيز
الكتابة إن دعت الحاجة.
من خﻼل التوجية و المساعدة من البالغين,يتعرف على طرق رقمية
متنوعة ﻹنتاج و نشر الكتابة بضمنها التعاون مع الزمﻼء.
يساهم باﻻبحاث التي تتطاب المشاركة و كذلك المشاريع التي تتطلب
الكتابة.
ﻣﻦ خﻼل التوجية و المساعدة ﻣﻦ البالغيﻦ ,يستطيع تذكر ﻣعلوﻣات و
تجربات سابقة ,أو تجميع ﻣعلوﻣات ﻣﻦ ﻣصادر ﻣتوفرة لﻺجابة عﻦ
.سؤال.
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
تعليقات بخصوص الفصل الدراسي اﻻول
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الرياضيات
التعرف على اﻷرقام و أسمائها مع القدرة على العد بالتسلسل لغاية
العدد مئة ,آحادا" و عشرات.
يقوم بعد أشياء مختلفة من رقم واحد إلى عشرين
يستطيع مقارنة اﻷرقام من  1إلى 10
يفهم أن الجمع هو وضغ اﻷشياء مع بعضها و الطرح هو أخذ
اﻷشياء من بعضها
يعمل من اﻷرقام من  11إلى  19و يفهم القيمة اﻷساسية لهذه اﻷرقام
يستطيع وصف و مقارنة صفات اﻷشكال الهندسية المختلفة.
يستطيع التعرف على أشياء مختلفة و يستطيع عد اﻷشياء في كل فئة
مختلفة
يستطيع العرف على و وصف اﻷشكال الهندسية
يستطيع على تحليل ,مقارنة ,و تجميع أشكال هندسية مختلفة.
الموسيقى
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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