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Name

Grade Level

Teacher

Reading: Literature/Informational Text T3T2T1

Determines the main idea or theme and

summarizes important ideas and details of a text

Accurately uses details/examples from the text

when answering questions

Compares and contrasts point of view, themes,

and patterns of events

Integrates information from two texts on the

same topic through discussion and writing

Describes the overall structure and/or structural

elements of a text

Explains differences among prose/poetry/drama

and refers to structural elements of each

Proficiently reads and comprehends fourth grade

texts from a variety of genres and perspectives

Language T3T2T1

Demonstrates an understanding of figurative

language, word relationships, and multiple word

meanings

Acquires and uses academic and content

vocabulary

Demonstrates command of capitalization,

grammar, punctuation, and spelling when writing

Writing T3T2T1

Writes organized opinion pieces on topics

supporting a point of view with reasons and

information

Writes informative/explanatory texts to examine

a topic and convey ideas and information clearly

Writes narratives using effective techniques,

descriptive details, and clear event sequences

Develops and strengthens writing as needed by

planning, revising, and editing

Conducts short research projects by generating

focus questions and gathering relevant

information

Speaking and Listening T3T2T1

Engages effectively in discussions, building on

research and expressing ideas clearly using

appropriate discourse

Expresses ideas in an organized, sequential

manner with descriptive details

History/Social Studies: Geography T3T2T1

Interprets information from a variety of maps to

describe North America’s features to create an

individual map of a particular region

Describes the climate, physical features, natural

resources, and disasters within the five regions of

the United States

Describes the physical features, climate,

economy, and people of modern day Canada and

Mexico

History/Social Studies: History & Culture T3T2T1

Researches and discusses the importance of

national parks as archaeological and historical

sites within North America

Explains the reasons for and effects of Early

European exploration of North America

Explains the diverse cultural impacts of the

regions within North America, including

contributions of Indigenous Peoples, and

immigrant groups

Math: Operations and Algebraic Thinking T3T2T1

Knows multiplication and related division facts

through 12x12

Uses appropriate operation(s) and strategies to

solve problems

Math: Numbers and Operations in Base Ten T3T2T1

Understands the value of whole numbers through

millions

Rounds to appropriate place value

Adds and subtracts multi-digit numbers

Multiplies 2-digit x 2-digit numbers

Divides 4-digit x 1-digit numbers

Math: Number and Operations - Fractions T3T2T1

Recognizes and generates equivalent fractions

Compares fractions with appropriate models

Adds and subtracts fractions with common

denominators

Multiplies fractions by whole numbers

Understands and compares decimals to

hundredths

Math: Measurement and Data T3T2T1

Solves problems involving measurement and

conversion of measurements from a larger unit to

a smaller unit

Applies area and perimeter formulas for

rectangles

Measures angles in whole number degrees

Absent

Tardy

Dismissed

Term 1 2 3

0.0

0.0

0.0

Attendance

   NA

U

  NI

E

S3

1

2

4

Legend
Exceeding Expectations

Meeting Expectations

Partially Meeting Expectations

Not Meeting Expectations

Excellent

Satisfactory

Needs Improvement

Unsatisfactory

Not yet taught/graded



Norwood Public School District

Balch Elementary School

2022-2023

Arabic Gr 4 test3

04

ASPEN Test

Name

Grade Level

Teacher

Math: Geometry T3T2T1

Classifies 2D shapes based on their properties

Draws and identifies lines and angles

Science: Earth & Space Science T3T2T1

Investigates and analyzes the changes on Earth’s

surface from the processes of weathering,

erosion and deposition.

Identifies patterns of landforms relative to

continental and oceanic boundaries.

Evaluates the effects of a design solution on

reducing the impact of a natural disaster.

Describes the impact humans have on renewable

and non-renewable resources.

Science: Life Science T3T2T1

Creates an argument that specific plant and

animal structures support their survival, growth,

behavior and reproduction.

Science: Physical Science T3T2T1

Energy: Applies the concept of energy transfer

and how it relates to an objects’ motion, speed

and direction.

Energy: Demonstrates that energy can be

transformed through the creation of a device that

converts one form of energy to another.

Waves: Develops a model explaining that light

and sound waves must reflect off an object in

order to be seen by an eye, or heard by an ear.

Waves: Compares multiple ways to share

information through encoding, sending,

receiving and decoding a message.

Science: Technology & Engineering T3T2T1

Asks questions, analyzes data, develops &

redesigns models to carry out investigations

using the engineering design process.

Work Habits T3T2T1

Is attentive

Follows directions

Stays on task and completes activities

Demonstrates organizational skills

Works neatly and carefully

Completes and returns homework

Social Skills/Behavior T3T2T1

Shows kindness and consideration of others

Follows classroom and school rules

Works cooperatively

Demonstrates self-discipline

Visual Arts T3T2T1

Creates thoughtful and well planned and

aesthetically pleasing artwork with both 2D and

3D materials

Applies the use of observation, abstraction, and

imagination in art work

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior with art materials and class time

Music T3T2T1

Demonstrates the ability to sing a varied

repertoire of music, accurately and in tune, using

an age-appropriate, healthy tone

Demonstrates the ability to understand, create,

and perform using simple rhythmic and melodic

notation

Demonstrates the ability to understand, describe,

and respond to basic elements of music using

appropriate musical terminology

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior with instructional materials and class

time

Physical Education T3T2T1

Demonstrates comprehensive physical education

skills and practices for grade level

Demonstrates appropriate movement patterns

and body coordination and how they relate to the

specific units taught

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior during physical activities

Health T3T2T1

Demonstrates an understanding of health facts

and how they relate to the concepts of the units

taught

Demonstrates an understanding of the physical,

social, and emotional health facts and their

significance to a healthy lifestyle

Demonstrates cooperative effort and

participation in health class



Norwood Public School District

Balch Elementary School

2022-2023

Arabic Gr 4 test3

04

ASPEN Test

االسم

مستوى الصف

المعلم

T3T2T1القراءة: األدب / نص إعالمي

يحدد الفكرة الرئيسية أو الموضوع الرئيسي ويلخص األفكار

والتفاصيل المهمة للنص

يستخدم التفاصيل / األمثلة بدقة من النص عند اإلجابة على

األسئلة

يقارن ويباين وجهة نظر وموضوعات وأنماط األحداث

يدمج المعلومات من نصين حول نفس الموضوع من خالل

المناقشة والكتابة

يصف الهيكل العام و / أو العناصر الهيكلية للنص

يشرح االختالفات بين النثر / الشعر / الدراما ويشير إلى

العناصر الهيكلية لكل منها

يقرا ويستوعب نصوص الصف الرابع ببراعة من مجموعة

متنوعة من األنواع والمنظورات

T3T2T1اللغة

يظهر فهماً للغة التصويرية وعالقات الكلمات ومعاني الكلمات

المتعددة

يكتسب ويستخدم المفردات األكاديمية والمحتوى

يظهر إتقان الكتابة باألحرف الكبيرة والقواعد النحوية وعالمات

الترقيم والتهجئة عند الكتابة

T3T2T1الكتابة

يكتب مقاالت رأي منظمة حول مواضيع تدعم وجهة نظر

باألسباب والمعلومات

يكتب نصوصًا إعالمية / توضيحية لدراسة موضوع ونقل

األفكار والمعلومات بوضوح

يكتب السرد باستخدام تقنيات فعالة وتفاصيل وصفية وتسلسالت

أحداث واضحة

يطور الكتابة ويقويها حسب الحاجة من خالل التخطيط

والمراجعة والتحرير

إجراء مشاريع بحثية قصيرة من خالل توليد أسئلة التركيز

وجمع المعلومات ذات الصلة

T3T2T1الكالم واالصغاء

يشارك بشكل فعال في المناقشات ، والبناء على البحث والتعبير

عن األفكار بوضوح باستخدام الخطاب المناسب

يعبر عن األفكار بطريقة منظمة ومتسلسلة بتفاصيل وصفية

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: الجغرافيا

يفسر المعلومات من مجموعة متنوعة من الخرائط لوصف معالم

أمريكا الشمالية إلنشاء خريطة فردية لمنطقة معينة

يصف المناخ والسمات المادية والموارد الطبيعية والكوارث

داخل المناطق الخمس للواليات المتحدة

يصف السمات المادية والمناخ واالقتصاد والناس في الوقت

الحديث في كندا والمكسيك

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: التاريخ والثقافة

يبحث ويناقش أهمية الحدائق الوطنية كمواقع أثرية وتاريخية في

أمريكا الشمالية

يوضح االسباب والنتائج لالستكشاف االوروبي المبكر المريكا

الشمالية.

يشرح التأثيرات الثقافية المتنوعة للمناطق داخل أمريكا الشمالية

، بما في ذلك مساهمات الشعوب األصلية ومجموعات

المهاجرين

T3T2T1الرياضيات: العمليات والتفكير الجبري

12x12 يعرف حقائق الضرب والقسمة ذات الصلة من خالل

يستخدم العمليات واالستراتيجيات المناسبة لحل المشكالت

T3T2T1الرياضيات: العدد والعمليات في األساس عشرة

يفهم قيمة األعداد الصحيحة من خالل الماليين

يستخدم التقريب إلى القيمة المكانية المناسبة

يجمع ويطرح أعدادًا متعددة األرقام

يضرب عددًا مكونًا من رقمين في رقمين

يقسم 4 أرقام × 1 أرقام

T3T2T1الرياضيات: العدد والعمليات - الكسور

يتعرف على الكسور المتكافئة ويعطي نتيجتها

يقارن الكسور بالنماذج المناسبة

يجمع ويطرح الكسور ذات القواسم المشتركة

يضرب الكسور في أالعداد الكلية

يفهم ويقارن الكسور العشرية بالمئات

T3T2T1الرياضيات: القياس والبيانات

يحل المشكالت التي تتضمن القياس وتحويل القياسات من وحدة

أكبر إلى وحدة أصغر

يطبق معادالت المنطقة والمحيط على المستطيالت

يقيس الزوايا بدرجات عدد صحيح

T3T2T1الرياضيات: الهندسة

يصنف األشكال ثنائية األبعاد بناءً على خصائصها

يرسم ويحدد الخطوط والزوايا

T3T2T1العلوم: علوم األرض والفضاء

يحقق ويحلل التغييرات على سطح األرض من عمليات التجوية

والتاكل والترسب.

يحدد أنماط التضاريس المتعلقة بالحدود القارية والمحيطية.

يقيم تأثيرات حل التصميم على تقليل تأثير الكوارث الطبيعية.

يصف تأثير البشر على الموارد المتجددة وغير المتجددة.

T3T2T1العلوم: علوم الحياة

يخلق حجة مفادها أن الهياكل النباتية والحيوانية المحددة تدعم

بقائها ونموها وسلوكها وتكاثرها.

غائب

متاخر

مرفوض

الفصل 1 2 3

0.0

0.0

0.0

تفسيراتالحضور
يفوق التوقعات4

تلبية التوقعات3

تلبية التوقعات جزئيا2

ال يفي بالتوقعات1

Eممتاز

Sمقنع

  NIغير مرض

Uيحتاج الى تحسين

   NAلم يدرس بعد / او اعطي درجة
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T3T2T1العلوم: العلوم الفيزيائية

الطاقة: يطبق مفهوم نقل الطاقة ومدى ارتباطها بحركة األجسام

وسرعتها واتجاهها

الطاقة: يظهر أنه يمكن تحويل الطاقة من خالل إنشاء جهاز

يحول شكلًا من أشكال الطاقة إلى شكل آخر.

األمواج: يطور نموذجًا يشرح أن الموجات الضوئية والصوتية

يجب أن تنعكس عن كائن حتى يمكن رؤيتها بالعين أو سماعها

من خالل األذن.

االمواج: يقارن طرقًا متعددة لمشاركة المعلومات من خالل

تشفير رسالة وإرسالها واستالمها وفك تشفيرها.

T3T2T1العلوم: التكنولوجيا والهندسة

يطرح األسئلة ويحلل البيانات ويطور ويعيد تصميم النماذج

إلجراء التحقيقات باستخدام عملية التصميم الهندسي.

T3T2T1عادات العمل

يقظ

يتبع االتجاهات

يبقى في المهمة ويكمل األنشطة

يوضح المهارات التنظيمية

يعمل بدقة وعناية

يكمل ويعيد الواجبات المنزلية

T3T2T1المهارات االجتماعية / السلوك

يظهر اللطف ومراعاة اآلخرين

يتبع قواعد الفصل والمدرسة

يعمل بشكل تعاوني

يظهر االنضباط الذاتي

T3T2T1الفنون المرئية

ينشئ عملًا فنيًا مدروسًا ومخططًا جيدًا وممتعًا من الناحية

الجمالية باستخدام مواد ثنائية وثالثية األبعاد

يطبق استخدام المالحظة والتجريد والخيال في العمل الفني

يظهر سلوك آمن وتعاوني ومسؤول مع المواد الفنية ووقت

الدراسة

T3T2T1الموسيقى

يُظهر القدرة على غناء مجموعة متنوعة من الموسيقى ، بدقة

وتناغم ، باستخدام نغمة صحية مناسبة للعمر

يوضح القدرة على الفهم واإلبداع واألداء باستخدام تدوين إيقاعي

ولحن بسيط

يضهر القدرة على فهم العناصر األساسية للموسيقى ووصفها

واالستجابة لها باستخدام المصطلحات الموسيقية المناسبة

يُظهر سلوكًا آمنًا وتعاونيًا ومسؤولًا مع المواد التعليمية ووقت

الفصل

T3T2T1التربية البدنية

يظهر مهارات وممارسات التربية البدنية الشاملة لمستوى

الصف

يظهر أنماط الحركة المناسبة وتنسيق الجسم وكيفية ارتباطها

بالوحدات المحددة التي يتم تدريسها

يُظهر سلوكًا آمنًا وتعاونيًا ومسؤولًا أثناء األنشطة البدنية

T3T2T1الصحة

يظهر فهماً لحقائق الصحة وكيفية ارتباطها بمفاهيم الوحدات

التي يتم تدريسها

يُظهر فهمًا لحقائق الصحة الجسدية واالجتماعية والعاطفية

وأهميتها لنمط حياة صحية

يظهر الجهد التعاوني والمشاركة في فصل الصحة


