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Reading/Language Arts T1 T2

Identifies upper- and lower-case letters

Associates names of letters with their sounds including the

long and short vowel sounds

Orally blends and segments words

Reads common high frequency words by sight

Demonstrates an understanding of the features of print

Participates in discussions by listening actively and

contributing knowledge and ideas

Actively engages in group reading activities with purpose

and understanding

Asks and answers questions about key details and unknown

words in texts

Retells a fictional story and identifies characters, settings,

and major events

Identifies the main topic and retells details of a nonfictional

text

Compares and contrasts information from a variety of texts

Reads early-emergent reader texts with purpose and

understanding

Writing T1 T2

Prints upper- and lower-case letters

Identifies and names grade level capitalization and end

punctuation

With support, uses written words and drawings to tell a

story, express an opinion, or give information about a topic

History/Social Studies: Geography T1 T2

Identifies their street address, town, state, and country on a

variety of map types

Locates commonly used areas in the classroom, school

building, and school neighborhood

History/Social Studies: Civics & Government T1 T2

Explains that people create structures, rules, and ideas to

solve problems in their classrooms, homes, and local

communities

History/Social Studies: History & Culture T1 T2

States how an individual’s beliefs, traditions, needs, and

wants contribute to the ways that we are similar and

different

Correctly uses words and phrases related to chronology and

the calendar (now, before, after, today, tomorrow, yesterday

etc.)

Fine Motor Skills T1 T2

Demonstrates acceptable pencil grip

Demonstrates proper use of scissors

Demonstrates appropriate eye/hand coordination

Demonstrates the ability to draw a person

Math: Counting and Cardinality T1 T2

Counts to 100 from any given number

Counts to 100 by 10's

Writes numbers to represent a set of objects (0-20)

Uses 1:1 correspondence to 20 regardless of arrangement of

objects

Compares two written numbers between 1 and 10

Math: Operations and Algebraic Thinking T1 T2

Solves addition and subtraction problems to 10 using

objects and/or drawings

Fluently adds within 5

Fluently subtracts within 5

Math: Number and Operations in Base Ten T1 T2

Uses objects and drawings to demonstrate an understanding

that the numbers 11-19 are composed of a ten and ones

Math: Measurement and Data T1 T2

Compares sets of objects (able to tell greater/less/equal)

Classifies objects into given categories

Math: Geometry T1 T2

Describes the relative position of objects (above, beside,

below, etc.)

Identifies and describes 2-D shapes

Identifies and describes 3-D shapes

Science: Earth & Space Science T1 T2

Uses weather observations to explain how to respond to

different types of weather and to describe weather patterns

over time.

Identifies solutions for how people can reduce the amount of

natural resources they use.

Science: Life Science T1 T2

Recognizes the basic needs of living things, how they grow

and change over time and how they can change their

environment to meet their needs.

Science: Physical Science T1 T2

Compares the effects of pushes and pulls on an object using

different strengths or directions.

Investigates how an object's temperature can make it either a

liquid or a solid.

Observes how sunlight warms materials on Earth to design

and build a model that will reduce the warming effects of

the sun on an area.

Science: Technology & Engineering T1 T2

Asks questions, makes predictions and communicate ideas

using the engineering design process.
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Social Skills/Work Habits T1 T2

Can wait briefly for own turn

Makes effective transitions

Forms respectful, equitable relationships with peers

Demonstrates age appropriate attention span for choices

Completes a task within a given time

Understands and follows school rules concerning

appropriate behavior

Accepts responsibility for choices and actions

Physical Education and Health T1 T2

Demonstrates comprehensive physical education skills and

practices for grade level

Demonstrates appropriate motor and movement skills for

specific units taught

Demonstrates safe, cooperative, and responsible behavior

during physical activities
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T1 T2القراءة / فنون اللغة

يتعرف على األحرف الكبيرة والصغيرة

يربط أسماء الحروف بأصواتها بما في ذلك أصوات الحروف المتحركة

الطويلة والقصيرة

يمزج ويجزء الكلمات شفويا

يقرأ الكلمات الشائعة عالية التردد عن طريق البصر

يظهر فهما لميزات الطباعة

يشارك في المناقشات من خالل االستماع بنشاط والمساهمة بالمعرفة واألفكار

يشارك بنشاط في أنشطة القراءة الجماعية بهدف واستيعاب

يطرح أسئلة حول التفاصيل األساسية والكلمات غير المعروفة في النصوص

ويجيب عليها

يعيد رواية قصة خيالية ويحدد الشخصيات واإلعدادات واألحداث الرئيسية

يحدد الموضوع الرئيسي ويعيد سرد تفاصيل النص غير الخيالي

يقارن ويباين المعلومات من مجموعة متنوعة من النصوص

يقرأ نصوص القارئ الناشئة في وقت مبكر بهدف وفهم

T1 T2الكتابة

يطبع الحروف الكبيرة والصغيرة

يحدد ويسمي الكتابة باألحرف الكبيرة على مستوى الصف وعالمات الترقيم

النهائية

مع الدعم ، يستخدم الكلمات والرسومات المكتوبة إلخبار قصة أو التعبير عن

رأي أو إعطاء معلومات حول موضوع ما

T1 T2التاريخ / الدراسات االجتماعية: الجغرافيا

يحدد عنوان الشارع والمدينة والوالية والبلد الخاص بهم على مجموعة متنوعة

من أنواع الخرائط

يحدد المناطق شائعة االستخدام في الفصل الدراسي ومبنى المدرسة ومنطقة

المدرسة

T1 T2التاريخ / الدراسات االجتماعية: التربية المدنية والحكومة

يبين أن األشخاص ينشئون البنية والقواعد واألفكار لحل المشكالت في فصولهم

الدراسية ومنازلهم ومجتمعاتهم المحلية

T1 T2التاريخ / الدراسات االجتماعية: التاريخ والثقافة

يبين كيف تساهم معتقدات الفرد وتقاليده واحتياجاته ورغباته في الطرق التي

نتشابه بها واختالفها

يستخدم بشكل صحيح الكلمات والعبارات المتعلقة بالتسلسل الزمني والتقويم

(اآلن ، قبل ، بعد ، اليوم ، غدًا ، أمس ، إلخ.)

T1 T2المهارات الحركية الدقيقة

يظهر قبضة قلم رصاص مقبولة

يظهر االستخدام السليم للمقص

يظهر التنسيق المناسب بين العين / اليد

يظهر القدرة على رسم شخص ما

T1 T2الرياضيات: العد والعالقة االساسية

يعد حتى 100 من أي رقم محدد

يعد حتى 100 × 10

يكتب األرقام لتمثيل مجموعة من العناصر (20-0)

يستخدم  مراسلة من 1: 1 مع 20 بغض النظر عن ترتيب األشياء

يقارن عددين مكتوبين بين 1 و 10

T1 T2الرياضيات: العمليات والتفكير الجبري

يحل مسائل الجمع والطرح إلى 10 باستخدام العناصر و / أو الرسومات

يضيف بطالقة ضمن 5

يطرح بطالقة ضمن 5

T1 T2الرياضيات: العدد والعمليات في األساس عشرة

يستخدم العناصر والرسومات إلثبات فهم أن األرقام من 11 إلى 19 تتكون من

عشرة وآحاد

T1 T2الرياضيات: القياس والبيانات

يقارن مجموعات من العناصر (قادر على معرفة أكبر / أقل / يساوي)

يصنف العناصر في فئات معينة

T1 T2الرياضيات: الهندسة

يصف الموضع النسبي لألشياء (فوق ، بجانب ، أسفل ، إلخ.)

يحدد ويصف األشكال ثنائية األبعاد

يحدد ويصف األشكال ثالثية األبعاد

T1 T2العلوم: علوم األرض والفضاء

يستخدم مالحظات الطقس لشرح كيفية االستجابة ألنواع مختلفة من الطقس

ووصف أنماط الطقس بمرور الوقت

يحدد الحلول لكيفية تقليل الناس لكمية المصادر الطبيعية التي يستخدمونها.

T1 T2العلوم: علوم الحياة

يدرك االحتياجات األساسية للكائنات الحية ، وكيف تنمو وتتغير بمرور الوقت

وكيف يمكنها تغيير بيئتها لتلبية احتياجاتها.

T1 T2العلوم: العلوم الفيزيائية

يقارن تأثيرات الدفع والسحب على جسم باستخدام قوى أو اتجاهات مختلفة.

يحقق في كيفية جعل درجة حرارة الجسم سائالً أو صلبًا.

يراقب كيف يعمل ضوء الشمس على تسخين المواد الموجودة على األرض

لتصميم وبناء نموذج يقلل من تأثيرات حرارة الشمس على منطقة ما.

T1 T2العلوم: التكنولوجيا والهندسة

يطرح األسئلة ويقوم بالتنبؤات ويوصل األفكار باستخدام عملية التصميم

الهندسي.

T1 T2المهارات االجتماعية / عادات العمل

يمكن أن ينتظر لفترة وجيزة الخذ دوره

يقوم بإجراء انتقاالت فعالة

يكون عالقات محترمة وعادلة مع األقران

يظهر  مدى االنتباه المناسب للعمر لالختيارات

يكمل المهمة في وقت معين

يفهم ويتبع قواعد المدرسة المتعلقة بالسلوك المناسب

يتحمل المسؤولية عن االختيارات واالفعال

T1 T2التربية البدنية والصحة

يظهر مهارات وممارسات التربية البدنية الشاملة لمستوى الصف

يظهر المهارات الحركية والحركات المناسبة لوحدات محددة يتم تدريسها

يُظهر سلوكًا آمنًا وتعاونيًا ومسؤولًا أثناء األنشطة البدنية

تفسيرات

S=آمن

D=التنمية

B=البداية

NY=ليست جاهزة للتقييم بعد

NA=لم يتم تقييمه في هذا الوقت
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