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Name

Grade Level

Teacher

Preschool 4 Social Development T1 T2

Follows classroom routines

Shares space, toys, materials

Demonstrates age appropriate attention span

Displays emotions appropriately

Waits briefly for turn

Explores environment and attempts new experiences

Makes effective transitions

Preschool 4 Language/Communication T1 T2

Follows verbal two step directions

Uses language to communicate for a variety of purposes

Uses a combination of dictation and drawing to give

information about a topic

Continues a conversation through multiple exchanges

Asks for help from an adult when needed

Preschool 4 Literacy (*with prompting and support) T1 T2

Identifies some uppercase letters

Recognizes some lowercase letters with emphasis on letters

in one's name

Recognizes one’s own name in print

*Retells a sequence of events from a story read aloud

Listens actively as a member of a group to age-appropriate

literature read aloud

*Recognizes and produces rhyming words

Preschool 4 Mathematics T1 T2

Identifies eight basic colors

Is able to sort, categorize and classify by more than one

attribute

Identifies two dimensional shapes using appropriate

language (circle, square, rectangle, triangle)

Recognizes and names written numerals 0 - 10

Shows 1:1 correspondence up to 10

Uses concrete objects to model real-world addition and

subtraction problems up through five

Preschool 4 Motor Skills T1 T2

Holds crayon/pencil using age appropriate grasp

Independently holds scissors and cuts out basic shapes

Is able to copy lines and shapes

Prints some upper case letters with emphasis on name

Preschool 4 Self Help Skills T1 T2

Follows hand washing and toileting sequence independently

Manages snack/drink items independently

Manages personal items independently

Initiates and follows through with 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 PK4 test3

PK4

ASPEN Test

االسم

مستوى الصف

المعلم

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 4 التنمية االجتماعية

يتبع إجراءات الفصل الدراسي

يشارك في المساحة ولعب األطفال والمواد

يضهر مدى االهتمام المناسب للعمر

يضهر المشاعر بشكل مناسب

ينتظر لفترة وجيزة لدوره

يستكشف البيئة ويحاول تجارب جديدة

يقوم بإجراء انتقاالت فعالة

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 4 اللغة / التواصل

يتبع التوجيهات اللفظية من خطوتين

يستخدم اللغة للتواصل ألغراض متنوعة

يستخدم مزيجًا من اإلمالء والرسم إلعطاء معلومات حول موضوع ما

يواصل المحادثة من خالل تبادالت متعددة

يطلب المساعدة من شخص بالغ عند الحاجة

T1 T2(مع المطالبة والدعم *) القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة 4

يتعرف على بعض األحرف الكبيرة

يتعرف على بعض الحروف الصغيرة مع التركيز على الحروف في اسم

الشخص

يتعرف على االسم المكتوب

* يعيد سرد تسلسل األحداث من قصة قراءة بصوت عالٍ

يستمع بنشاط كعضو في مجموعة إلى األدب المناسب للعمر الذي يقرأ بصوت

عالٍ

* يتعرف على الكلمات ويتكلمها

T1 T2مرحلة ماقبل المدرسة 4 الرياضيات

يحدد ثمانية ألوان أساسية

قادر على الفرز والتصنيف بأكثر من سمة واحدة

يحدد األشكال ثنائية األبعاد باستخدام اللغة المناسبة (دائرة ، مربع ، مستطيل ،

مثلث)

يتعرف ويسمي األرقام المكتوبة من 0 إلى 10

يظهر 1: 1 مراسالت تصل إلى 10

يستخدم كائنات ملموسة العطاء نموذج مسائل الجمع والطرح في العالم الحقيقي

حتى الخمسة

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 4 المهارات الحركية

يحمل قلم التلوين / قلم الرصاص باستخدام المسكة المناسبة للعمر

يحمل المقص بشكل مستقل ويقطع األشكال األساسية

قادر على نسخ الخطوط واألشكال

يطبع بعض األحرف الكبيرة مع التركيز على االسم

T1 T2مرحلة ما قبل المدرسة 4 مهارات المساعدة الذاتية

يتبع تسلسل غسل اليدين واستخدام المرحاض بشكل مستقل

يدير الوجبات الخفيفة / عناصر الشراب بشكل مستقل

يدير األشياء الشخصية بشكل مستقل

يبدأ ويتابع تنظيف الفصل الدراسي

تفسيرات

S=آمن

D=التنمية

B=البداية

NY=ليست جاهزة للتقييم بعد

NA=لم يتم تقييمه في هذا الوقت

الحضور

غائب

متاخر

مرفوض

الفصل 1 2

0.0

0.0

0.0


