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Name

Grade Level

Teacher

Preschool 3 Social/Emotional Development T1 T2

Plays cooperatively in a group

Separates easily from parent/guardian when dropped off

Demonstrates sharing and turn-taking

Follows classroom routines

Transitions easily between activities

Complies with adult direction

Interacts with peers

Is able to attend to directed activities

Plays with one or more children

Preschool 3 Language/Communication T1 T2

Uses language to communicate with adults

Readily communicates with peers

Follows verbal directions in class

Is easily understood

Demonstrates appropriate pragmatic skills

Uses appropriate language to communicate wants and needs

Follows one-step directions

Preschool 3 Skill Development T1 T2

Holds a book right side up, turning pages one at a time

Listens actively to stories read in a group (i.e. eye contact,

quiet body, body oriented towards speaker)

Can match items by color and shape

Recites numbers 1-6

Shows 1:1 correspondence when counting to 6

Preschool 3 Motor Skills T1 T2

Participates in group motor activities

Is able to imitate simple motor activities

Demonstrates visual-spatial skills

Uses an age appropriate grasp when using a crayon

Is able to position and snip with scissors

Is able to draw lines and shapes by imitation

Preschool 3 Self Help Skills T1 T2

Initiates and follows toileting sequence

Is able to open snack and drink containers

Manages personal items independently

Participates in classroom clean-up

NYS

D

B

=

NA =

=

=

=

Legend:

Secure

Developing

Beginning

Not yet ready to be

assessed

Not assessed at this time

Attendance

Absent

Tardy

Dismissed

Term 1 2

0.0

0.0

0.0



Norwood Public School District

Willett Early Childhood Center

2022-2023

Arabic PK3 test3

PK3

ASPEN Test

االسم

مستوى الصف

المعلم

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 3 التنمية االجتماعية / العاطفية

يلعب بشكل تعاوني في مجموعة

ينفصل بسهولة عن ولي االمر / الوصي عند توصيله

يضهر المشاركة وأخذ األدوار

يتبع إجراءات الفصل الدراسي الروتينية

ينتقل بسهولة بين األنشطة

يتوافق مع توجيه الكبار

يتفاعل مع أقرانه

قادر على حضور األنشطة الموجهة

يلعب مع طفل واحد أو أكثر

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 3 اللغة / التواصل

يستخدم اللغة للتواصل مع الكبار

يتواصل بسهولة مع أقرانه

يتبع التوجيهات الشفهية في الفصل

يسهل فهمه

يضهر المهارات العملية المناسبة

يستخدم لغة مناسبة للتواصل مع الرغبات واالحتياجات

يتبع التعليمات من خطوة واحدة

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 3 تنمية المهارات

يحمل الكتاب جهة اليمين ألعلى ، ويقلب الصفحات واحدة تلو األخرى

يستمع بشكل فعال إلى القصص التي تقرأ في مجموعة (على سبيل المثال ،

التواصل المرئي ، والجسد الهادئ ، والجسم الموجه نحو المتحدث)

يمكن أن يطابق العناصر حسب اللون والشكل

يقرأ األرقام من 1 إلى 6

يظهر مراسالت 1: 1 عند العد حتى 6

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 3 المهارات الحركية

يشارك في األنشطة الحركية الجماعية

قادر على تقليد األنشطة الحركية البسيطة

يوضح المهارات البصرية المكانية

يستخدم فهمًا مناسبًا للعمر عند استخدام قلم التلوين

قادر على قبض والقص بالمقص

قادر على رسم الخطوط واألشكال بالتقليد

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 3 مهارات المساعدة الذاتية

يبدأ ويتبع خطوات تسلسل استخدام المرحاض

قادر على فتح علب الوجبات الخفيفة والشراب

يدير األشياء الشخصية بشكل مستقل

يشارك في تنظيف الفصول الدراسية

تفسيرات

S=آمن

D=التنمية

B=البداية

NY=ليست جاهزة للتقييم بعد

NA=لم يتم تقييمه في هذا الوقت

الحضور

غائب

متاخر

مرفوض
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