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 ZSheila test 3 االسم
 01 مستوى الصف

  المعلم 

 
 3ف 2ف 1ف القراءة: النصوص األدبية/المعرفية

يعرف مهارات الصوتيات وتحليل الكلمات بمستوى الصف 
 ويطبّقها لفك تشفير الكلمات

   

    يقرأ الكلمات المتكررة كثيًرا بمستوى الصف

    الدقة والطالقة لدعم الفهميقرأ بقدر كاٍف من 

يطرح األسئلة بشأن التفاصيل الرئيسية و/أو عناصر القصص 
 في النصوص ويجيب عنها

   

يقرأ ويفهم نصوص الصف األول من فئات مختلفة باستقاللية 
 وإتقان

   

    يعرف ميزات النصوص المتنوعة ويستخدمها
بين المعلومات من  يقارن لتحديد أوجه الشبه واالختالف

 نصوص متنوعة
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف اللغة
يتهّجى الكلمات المتكررة كثيًرا والكلمات الصوتية بالشكل 

 الصحيح ويستخدم أنماط التهجئة المتعلَمة
   

يستخدم اإلستراتيجيات لتحديد معنى الكلمات والعبارات 
 بمستوى الصف

   

 اصطالحات قواعد اللغة اإلنجليزية القياسيةيُظهر التمّكن من 
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف الكتابة
يُظهر إجادة استخدام األحرف الكبيرة وعالمات الترقيم وكتابة 

 الجمل الكاملة
   

يكتب نصوص يسهل قراءتها ويكتب األحرف الصغيرة 
 والكبير بدقة

   

    ومفهوًما للقراءينتج نًصا مناسًبا للمهمة وذا مغزى 
يكتب ويرّكز على موضوع بقدر مناسب من تسلسل األحداث 

 وحس الخاتمة
ال 

 ينطبق
  

 يضيف التفاصيل ويراجع لتقوية النص بناًء على المالحظات
ال 

 ينطبق
  

 يشارك في مشروعات البحث المشترك والكتابة
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف التحدث واالستماع
الموضوعات واألحداث بالتفاصيل ذات الصلة للتعبير يصف 

 عن األفكار والمشاعر بوضوح مع استخدام المفردات المناسبة
   

 3ف 2ف 1ف التاريخ/الدراسات االجتماعية
    يفّسر البيانات من الخرائط والمخططات والكرات الضوئية

    يُظهر القدرة على فهم محتوى الوحدات ومفاهيمها

    يستخدم مفردات الوحدات بالشكل المناسب
 3ف 2ف 1ف الرياضيات: العمليات والتفكير الجبري

    20يستخدم النماذج والجمل العددية التي تتضمن الجمع إلى 

    20يستخدم النماذج والجمل العددية التي تتضمن الطرح من 
 

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: العدد والعمليات في النظام العشري
    10يُظهر الطالقة فيما يتعلق بحقائق الجمع حتى 

    10يُظهر الطالقة فيما يتعلق بحقائق الطرح حتى 

 120يعدّ ويقرأ ويكتب األعداد حتى 
ال 

 ينطبق
  

    يفهم األعداد المكونة من رقمين كعشرات وآحاد
    يقرأ األعداد المكونة من رقمين ويكتبها ويقارن بينها

يستخدم خصائص القيم المكانية لجمع األعداد المكونة من 
 رقمين

   

يستخدم خصائص القيم المكانية لطرح األعداد المكونة من 
 رقمين

   

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: القياس والبيانات

 يمثّل البيانات ويفّسرها على شريط والكتابات التصويرية
ال 

 ينطبق
  

الشكل المادي لعمالت البنسات والخمسة سنتات يتعّرف على 
والعشرة سنتات وربع الدوالر ويحدد قيمها ويعرف قيمها 

 المقارنة
   

    يكتشف قيم العمالت المكافئة
يستخدم قيم العمالت (البنسات والخمسة سنتات والعشرة سنتات 

 فقط) في حلول المسائل
   

    يقيس األطوال بوحدات غير قياسية
    يخبر بالوقت بالساعة ونصف الساعة

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: الهندسة
يحدد األشكال ثنائية وثالثية األبعاد ويصفها بناًء على 

 خصائصها
ال 

 ينطبق
  

 يبني األشكال ثنائية وثالثية األبعاد ويفككها
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف هندسة العلوم والتكنولوجيا
باستخدام المفردات العلمية يطرح األسئلة ويجيب عنها 

 األساسية في المحادثات والمسجلة في الجرائد
   

    يجري التحقيقات البسيطة
يتعاون مع اآلخرين بشأن مفاهيم الموضوعات أو أفكار 
التصميمات عبر المحادثات و/أو بشكل كتابي (الرسوم، 

 الرسوم البيانية، إلى آخره)
   

 3ف 2ف 1ف التكنولوجيا
يستخدم مجموعة متنوعة من األدوات الرقمية مع الدعم إلنتاج 

 الكتابة ونشرها
   

 3ف 2ف 1ف عادات العمل
    يقظ

    يتبع اإلرشادات
    ال يلتفت عن المهمة ويكمل األنشطة
    يشارك في الفصل المدرسي بنشاط

    يُظهر المهارات التنظيمية
    يعمل بإتقان وعناية

 يكمل الواجب المنزلي ويعيده
ال 

 ينطبق
  

 

 
 الحضور  قائمة توضيحية

الفصل   ممتاز F يفوق التوقعات 4
 الدراسي

  مقبول S يلبي التوقعات 3 3 2 1

   0.0 غائب  يحتاج للتحسين NI يلبي التوقعات جزئًيا 2
  غير مقبول U ال يلبي التوقعات 1

 M   0.0 متأخر
 منهج معدّل

ال 
 ينطبق

 لم يتم تدريسه/تقييمه بعد
 

   0.0 مفصول    يتطلب الدعم *
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 3ف 2ف 1ف المهارات/السلوك االجتماعي

 

    ومراعاة شعور اآلخرينيُظهر اللطف 
    يتبع قواعد الفصل الدراسي والمدرسة

    يعمل بشكل تعاوني
    يُظهر االنضباط الذاتي
 3ف 2ف 1ف توقعات التعلم عن بُعد
    مستعد للفصل الدراسي

    يحضر الفصل المدرسي ويكمله حتى النهاية
    يشارك بشكٍل مناسٍب وبناءٍ 

    االستقالل المناسب لعمره خالل التعليم عن بُعديُظهر 
    يكمل واجبات التعليم عن بُعد في موعدها

 3ف 2ف 1ف الفنون البصرية
يُظهر القدرة على فهم مفاهيم الفنون األولية: التعّرف على 

 األلوان، والنمو الحركي الدقيق، ومهارات الرسم
   

والواثق والتعاوني في التعامل مع يُظهر الوعي بالسلوك اآلمن 
 المواد الفنية واستخدام وقت الفصل المدرسي

   

 3ف 2ف 1ف الموسيقى
يُظهر القدرة على غناء األلحان البسيطة بدقة وتناغم، باستخدام 

 نبرة صحية مناسبة لعمره
   

يُظهر القدرة على الفهم واالبتكار واألداء باستخدام التدوين 
 البسيطاإليقاعي 

   

يُظهر القدرة على فهم العناصر األساسية للموسيقى ووصفها 
 واالستجابة لها باستخدام المصطلحات الموسيقية المناسبة

   

يُظهر السلوك اآلمن والتعاوني والمسؤول في التعامل مع 
 المواد التعليمية ووقت الفصل المدرسي

   

 3ف 2ف 1ف التربية البدنية والصحة
مهارات وممارسات تربية بدنية شاملة حسب مستوى  يُظهر

 الصف
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 

يُظهر المهارات الحركية والحركات المناسبة حسب الوحدات 
 التي تم تدريسها

   

يُظهر السلوك اآلمن والتعاوني والمسؤول خالل األنشطة 
 البدنية

   


