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Reading: Literature/Informational Text T3T2T1

Determines the main idea or theme and

summarizes important ideas and details of a text

Quotes accurately and appropriately from text

when answering questions

Using specific details, compares and contrasts

multiple-characters, settings, or events in a text

Describes how a narrator’s or speaker’s point of

view influences the events in a story

Integrates information from several texts on the

same topic through discussion and writing

Explains the relationships between multiple

events, ideas, or concepts in a text

Explains how text structures and/or point of view

influence the text

Proficiently reads and comprehends fifth 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 by planning,

revising, editing, and rewriting

Conducts 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 and uses maps, charts, and tables to

make meaning of historic events

History/Social Studies: Civics & Government T3T2T1

Using the Constitution and Bill of Rights,

explains the freedoms guaranteed to its citizens

Identifies the major ideas and reasons leading up

to, and throughout, the Civil War

Justifies how the ideas and events of the 1800s

led to the creation and expansion of civil rights

in the 20th and 21st centuries

History/Social Studies: History & Culture T3T2T1

Describes and analyzes the beginnings and early

growth of the American colonies

Explains the achievements of important leaders

and major events of the American Revolution

leading up to the beginning of the United States

Outlines the work of the first three US presidents

to explain the War of 1812 and conflicts with

Native Peoples in the early 1800s

Math: Operations and Algebraic Thinking T3T2T1

Writes and interprets numerical expressions

Identifies rules for patterns using ordered pairs

Math: Number and Operations in Base Ten T3T2T1

Demonstrates fluent recall of addition,

subtraction, multiplication, and division facts

Uses visual models and/or equations to solve

problems

Multiplies multi-digit numbers

Divides 4-digit by 2-digit numbers

Reads, writes, and compares decimals to the

thousandths place

Adds and subtracts decimals to the hundredths

Multiples decimals to the hundredths

Divides decimals to the hundredths

Math: Number and Operations - Fractions T3T2T1

Adds fractions and mixed numbers

Subtracts fractions and mixed numbers

Multiplies fractions and mixed numbers

Divides a fraction by a whole number or a whole

number by a fraction

Math: Measurement and Data T3T2T1

Converts like measurement units within a given

measurement system

Represents and interprets line plots

Finds volume of rectangular prisms

Math: Geometry T3T2T1

Graphs points on the coordinate grid

Classifies 2-D figures based on their properties
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Science: Earth & Space Science T3T2T1

Analyzes and models patterns, cycles and

interactions of Earth’s surface and among the

Earth, sun and moon.

Explains and models the cycling of water

through a watershed.

Identifies how human communities impact

Earth’s resources and environment.

Science: Life Science T3T2T1

Asks questions to develop an explanation for

how organisms transform matter and energy

within an ecosystem.

Create a model to explain how all food originates

from the Sun’s energy for life’s processes.

Science: Physical Science T3T2T1

Identifies and explains how the effect of energy

creates either physical reactions or chemical

reactions in all states of matter.

Explores various properties of matter (mass,

volume, conductivity). Proves conservation of

mass.

Creates an argument, with evidence, to support

that gravity is a force and directs all objects

towards Earth’s center.

Science: Technology & Engineering T3T2T1

Uses informational texts to build prototypes;

compares and recommends improvements to

improve technology designs.

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

Plans, produces, and executes a piece of artwork

individually or in a group setting

Identifies, communicates and applies Elements

of Design effectively and appropriately in

artwork

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
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T3T2T1القراءة: األدب / نص إعالمي

يحدد الفكرة الرئيسية أو الموضوع الرئيسي ويلخص األفكار

والتفاصيل المهمة للنص

يقتبس بدقة وبشكل مناسب من النص عند اإلجابة على األسئلة

باستخدام تفاصيل محددة ، يقارن ويباين بين أحرف أو إعدادات

أو أحداث متعددة في النص

يصف كيف تؤثر وجهة نظر الراوي أو المتحدث على األحداث

في القصة

يدمج المعلومات من عدة نصوص حول نفس الموضوع من

خالل المناقشة والكتابة

يشرح العالقات بين األحداث أو األفكار أو المفاهيم المتعددة في

النص

يشرح كيف تؤثر بنية النص و / أو وجهة النظر على النص

يقرأ ويفهم نصوص الصف الخامس 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 والهجاء عند الكتابة

T3T2T1الكتابة

يكتب مقاالت رأي منظمة حول مواضيع تدعم وجهة النظر

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 عن طريق التخطيط والمراجعة والتحرير

وإعادة الكتابة

يجري مشاريع بحثية 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 ويستخدم الخرائط والمخططات والجداول الضافة معنى

على األحداث التاريخية

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: التربية المدنية والحكومة

باستخدام الدستور ووثيقة الحقوق ، يشرح الحريات المكفولة

للمواطنين

يحدد األفكار واألسباب الرئيسية التي أدت إلى الحرب األهلية

وطوالها

يبرر كيف أدت أفكار وأحداث القرن التاسع عشر إلى إنشاء

وتوسيع الحقوق المدنية في القرنين العشرين والحادي والعشرين

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: التاريخ والثقافة

يصف ويحلل البدايات والنمو المبكر للمستعمرات األمريكية

يشرح إنجازات القادة المهمين واألحداث الكبرى للثورة

األمريكية التي ادت الى بداية الواليات المتحدة

يحدد عمل الرؤساء الثالثة األوائل للواليات المتحدة لشرح حرب

1812 والصراعات مع الشعوب األصلية في أوائل ال 1800

T3T2T1الرياضيات: العمليات والتفكير الجبري

يكتب ويفسر التعبيرات العددية

يحدد قواعد األنماط باستخدام األزواج المرتبة

T3T2T1الرياضيات: العدد والعمليات في األساس عشرة

يظهر استدعاء حقائق الجمع والطرح والضرب والقسمة بطالقة

يستخدم النماذج المرئية و / أو المعادالت لحل المشكالت

يضرب أعدادًا متعددة االرقام

يقسم 4 أرقام على رقمين

يقرأ ويكتب ويقارن الكسور العشرية بمكان األلف

يجمع ويطرح الكسور العشرية إلى المئات

يضرب الكسور العشرية حتى المئات

يقسم الكسور العشرية إلى المائة

T3T2T1الرياضيات: العدد والعمليات - الكسور

يجمع الكسور واألرقام الكسرية

يطرح الكسور واألرقام الكسرية

يضرب الكسور واألعداد الكسرية

يقسم الكسر على عدد صحيح أو رقم صحيح على كسر

T3T2T1الرياضيات: القياس والبيانات

يحول مثل وحدات القياس داخل نظام قياس معين

يمثل ويفسر الخط المؤامرات

يجد حجم المنشور المستطيل

T3T2T1الرياضيات: الهندسة

نقاط الرسوم البيانية على شبكة اإلحداثيات

تصنف األشكال ثنائية األبعاد بناءً على خصائصها

T3T2T1العلوم: علوم األرض والفضاء

يحلل ويستخدم األنماط كنموذج والدورات والتفاعالت بين سطح

األرض وبين األرض والشمس والقمر.

يشرح ويعطي نموذج لدورة المياه عبر مستجمعات المياه.

يحدد كيف تؤثر المجتمعات البشرية على موارد األرض والبيئة.

T3T2T1العلوم: علوم الحياة

يطرح أسئلة لتطوير تفسير لكيفية تحويل الكائنات الحية للمادة

والطاقة داخل نظام بيئي.

يقوم بإنشاء نموذج لشرح كيف ينشأ كل الطعام من طاقة الشمس

لعمليات الحياة.

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

يحدد ويشرح كيف أن تأثير الطاقة يخلق تفاعالت فيزيائية أو

تفاعالت كيميائية في جميع حاالت المادة.

يستكشف الخصائص المختلفة للمادة (الكتلة ، الحجم ،

التوصيل). يثبت حفظ الكتلة.

يخلق حجة ، مع األدلة ، لدعم أن الجاذبية قوة وتوجه كافة

الكائنات نحو مركز األرض.

T3T2T1العلوم: التكنولوجيا والهندسة

يستخدم نصوص إعالمية لبناء نماذج أولية ؛ يقارن ويوصي

بالتحسينات لتحسين تصاميم التكنولوجيا.

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

يخطط ، وينتج ، وينفذ قطعة من العمل الفني بشكل فردي أو

ضمن إعداد مجموعة

يحدد عناصر التصميم وينقلها ويطبقها بشكل فعال ومناسب 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


