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 Testella test3 االسم
 03 مستوى الصف

  المعلم 
 

 3ف 2ف 1ف القراءة: النصوص األدبية/المعرفية
وتحليل الكلمات بمستوى الصف لفك يطّبق مهارات الصوتيات 

 تشفير الكلمات
   

يقرأ ويفهم نصوص الصف الثالث من فئات مختلفة باستقاللية 
 وإتقان

   

يطرح األسئلة ويجيب عنها باستخدام الدليل من النص إلظهار 
 الفهم

   

يصف كيف تبني عناصر القصة على األقسام السابقة من 
 القصة

   

المحورية ويوضح كيفية إيصالها من خالل يحدد الرسالة 
 التفاصيل الرئيسية

   

يصف شخصيات قصة ما ويوضح كيف تساهم أفعالهم في 
 تسلسل األحداث

   

 يحدد الفكرة األساسية والتفاصيل الرئيسية للنص
ال 

 ينطبق
  

يتعّرف على تراكيب النصوص غير األدبية ويصف كيفية 
 اتصال األفكار بغرض المؤلف

ال 
 ينطبق

  

يستخدم ميزات النصوص وأدوات البحث بفعالية لتحديد مكان 
 المعلومات ذات الصلة

   

يقارن لتحديد أوجه الشبه واالختالف بين األفكار والتفاصيل 
 الرئيسية من نصين أو أكثر من النصوص األدبية وغير األدبية

   

يميز بين وجهة نظره الخاصة ووجهة نظر المؤلف أو الراوي 
 أو الشخصيات

ال 
 ينطبق

  

 3ف 2ف 1ف اللغة
يُظهر التمّكن من قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية واستخدامها 

 عند التحدث
   

يحدد أو يوضح معنى الكلمات والعبارات المجهولة ومتعددة 
 المعاني

   

يكتسب المفردات األكاديمية والخاصة حسب المحتوى 
 ويستخدمها

   

 3ف 2ف 1ف الكتابة
ينتج نًصا يكون تطويره وتنظيمه مناسبين للمهمة والغرض 

 والقراء
   

يكتب بصفة دورية في مجموعة متنوعة من الفئات ألغراض 
 أو قراء أو مهام خاصة حسب المحتوى

ال 
 ينطبق

  

 يجري األبحاث لبناء المعرفة حول موضوع ما
ال 

 ينطبق
  

الترقيم وقواعد يُظهر إجادة استخدام األحرف الكبيرة وعالمات 
 اللغة والتهجئة عند الكتابة

   

    يراجع لتقوية النص المكتوب
 3ف 2ف 1ف التحدث واالستماع

يطرح األسئلة ويجيب عنها من أجل التماس المساعدة أو 
 الحصول على المعلومات أو تعميق الفهم

   

يشارك بفعالية في المناقشات مع تعديل الخطاب ليناسب 
 من السياقات والمهام مجموعة متنوعة

   
 

 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
    100يضرب بطالقة ضمن 

    100يقسم بطالقة ضمن 
    يحل المسائل الكالمية باستخدام الجمع والطرح

يحل المسائل الكالمية ذات الخطوتين باستخدام الضرب 
 والقسمة

ال 
 ينطبق

  

    يستخدم اإلستراتيجيات المناسبة لحل المسائل
 3ف 2ف 1ف الرياضيات: العدد والعمليات في النظام العشري

 100أو  10يقّرب األعداد الصحيحة إلى أقرب 
ال 

 ينطبق
  

 1000يجمع ويطرح بطالقة ضمن 
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف الكسور -الرياضيات: العدد والعمليات 

 يمثل كسًرا على خط أعداد
ال 

 ينطبق
  

    يقارن بين كسرين لهما البسط أو المقام ذاته
    البسيطة وينتجهايتعّرف على الكسور المكافئة 
 3ف 2ف 1ف الرياضيات: القياس والبيانات

 يحل مسائل الوقت المنقضي ألقرب دقيقة
ال 

 ينطبق
  

    بوصة 1/4يقيس بدقة باستخدام مسطرة ألقرب 
    يقيس محيط المضلع ويحسبه

    يوجد مساحة المستطيل
يرسم مخططات األعمدة والكتابات التصويرية والرسوم 

 ويفّسرها الخطية
   

    يحل المسائل الكالمية التي تتضمن الكتلة أو الحجم
 3ف 2ف 1ف الرياضيات: الهندسة

 يفرز األشكال ثنائية األبعاد حسب الخصائص
ال 

 ينطبق
  

 يفهم أجزاء شكل ما
ال 

 ينطبق
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 3ف 2ف 1ف هندسة العلوم والتكنولوجيا
    يطرح األسئلة التي يمكن التحقيق بشأنها ويتنبأ بالنتائج المنطقية

    يجري تحقيقًا أو تجربة ويجمع البيانات المناسبة
ويقيّمه للتوصل إلى النتائج أو الحلول، مع استخدام يحلل الدليل 

 المفردات العلمية األساسية في المحادثات والجرائد
   

يتعاون مع اآلخرين عبر المحادثات و/أو بشكل كتابي 
(الرسوم، الرسوم البيانية، إلى آخره) لشرح مفاهيم 

 الموضوعات أو مشاركة أفكار التصميمات
   

 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

    يُظهر المهارات التنظيمية
    يعمل بإتقان وعناية

 يكمل الواجب المنزلي ويعيده
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف المهارات/السلوك االجتماعي
    يُظهر اللطف ومراعاة شعور اآلخرين
    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 

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

 3ف 2ف 1ف الفنون البصرية
قادر على تطبيق أساليب متنوعة على مواد مختلفة ثنائية 

 وثالثية األبعاد
   

    في العمل الفنييطّبق استخدام المالحظة والخيال 
يُظهر السلوك اآلمن والتعاوني والمسؤول في التعامل مع 

 المواد الفنية ووقت الفصل المدرسي
   

 

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

 باستخدام نبرة صحية مناسبة لعمره
   

واألداء باستخدام التدوين يُظهر القدرة على الفهم واالبتكار 
 اإليقاعي واللحني البسيط

   

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
يُظهر مهارات وممارسات تربية بدنية شاملة حسب مستوى 

 الصف
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 

يُظهر القدر المناسب من األنماط الحركية والتوافق البدني 
 وكيفية ارتباطها بالوحدات المعينة التي تم تدريسها

   

خالل األنشطة يُظهر السلوك اآلمن والتعاوني والمسؤول 
 البدنية

   
 


