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 3ف 2ف 1ف القراءة: النصوص األدبية/المعرفية
يحدد الموضوع ويلّخص األفكار والتفاصيل المهمة ألحد 

 النصوص
   

قادر على االقتباس من النص بدقة وبالشكل المناسب عند 
 اإلجابة عن األسئلة

   

    القراءة والتفكير النقديينيتوّصل الستنتاجات منطقية عبر 
يقارن لتحديد أوجه الشبه واالختالف بين وجهات النظر 

 والموضوعات وأنماط األحداث
ال 

 ينطبق
  

يدمج المعلومات من نصين أو أكثر حول موضوع معين من 
 خالل المناقشة و/أو الكتابة

   

يحدد التراكيب النصية/أغراض المؤلفين المختلفة في 
 المعرفيةالنصوص 

   

يوضح االختالفات الرئيسية بين النثر والشعر والدراما ويشير 
 إلى العناصر التركيبية في كل منها

ال 
 ينطبق

  

يقرأ نصوص الصف الرابع من فئات متنوعة مع مراعاة 
 المغزى والفهم

   

 3ف 2ف 1ف اللغة
يُظهر القدرة على فهم اللغة المجازية والعالقات بين الكلمات 

 والمعاني المتعددة للكلمات
   

يكتسب المفردات األكاديمية والخاصة حسب المحتوى 
 ويستخدمها

   

 3ف 2ف 1ف الكتابة
يُظهر إجادة استخدام األحرف الكبيرة وقواعد اللغة وعالمات 

 الترقيم والتهجئة عند الكتابة
   

يكتب فقرات رأي منظمة حول الموضوعات أو النصوص من 
 وجهة نظر معينة مع ذكر األسباب والمعلوماتأجل دعم 

ال 
 ينطبق

  

يكتب نصوًصا معرفية/إيضاحية لفحص موضوع ما وإيصال 
 األفكار والمعلومات بوضوح

ال 
 ينطبق

  

يكتب قصًصا باستخدام األساليب الفعالة والتفاصيل الوصفية 
 وتسلسل األحداث الواضح

   

نص واضح يخطط ويضع مسّودة ويراجع ويحرر إلنتاج 
 ومترابط

   

    يكتب بفهم لألغراض المتنوعة والقراء المختلفين
يخطط للبحث من خالل تحديد الموضوعات و/أو استنباط 

األسئلة المحورية وجمع المعلومات ذات الصلة من مصادر 
 متعددة باستخدام ميزات النصوص

ال 
 ينطبق

  

 

 3ف 2ف 1ف التحدث واالستماع
المناقشات والبناء على نتائج األبحاث يشارك بفعالية في 

والتعبير عن أفكاره الخاصة بوضوح باستخدام الخطاب غير 
 الرسمي المناسب

   

يعبّر عن أفكاره أو يحكي تجربة ما بأسلوب منظم ومتسلسل 
 يشتمل على الحقائق والتفاصيل الوصفية

   

 3ف 2ف 1ف التاريخ/الدراسات االجتماعية

    الخرائط والمخططات والكرات الضوئيةيفّسر البيانات من 

    يُظهر القدرة على فهم محتوى الوحدات ومفاهيمها

    يستخدم مفردات الوحدات بالشكل المناسب

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: العمليات والتفكير الجبري

    12×12يعرف الضرب وحقائق القسمة ذات الصلة حتى 
بعضها البعض يضرب األعداد المكونة من رقمين في 

 باستخدام النماذج المناسبة
   

أرقام على األعداد المكونة من رقم  4يقسم األعداد المكونة من 
 واحد باستخدام النماذج المناسبة

   

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: األعداد والعمليات في النظام العشري

    يفهم قيمة األعداد الصحيحة حتى الماليين

 المكانية المناسبةيقّرب إلى القيمة 
ال 

 ينطبق
  

 يفهم الكسور العشرية إلى األجزاء من المائة ويقارن بينها
ال 

 ينطبق
  

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

 يتعّرف على الكسور المكافئة وينتجها
ال 

 ينطبق
  

    يجمع الكسور ذات المقامات المشتركة ويطرحها

    باستخدام النماذج المناسبةيقارن بين الكسور 

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: الهندسة

 يصّنف األشكال ثنائية األبعاد بناًء على خصائصها
ال 

 ينطبق
  

    يرسم الخطوط والزوايا ويحددها

    يقيس الزوايا بدرجات من األعداد الصحيحة

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: القياس والبيانات
القياس ضمن نظام واحد  يعرف الحجم النسبي لوحدات

للوحدات (بما في ذلك كم، م، سم، كجم، جم، رطل، أونصة، 
 ميل، ساعة، دقيقة، ثانية)

ال 
 ينطبق

  

 يطّبق صيغ المساحة والمحيط للمستطيل
ال 

 ينطبق
  

 3ف 2ف 1ف الرياضيات: حل المسائل
يستخدم العملية (العمليات) واإلستراتيجيات المناسبة لحل 

 المسائل
ال 

 ينطبق
  

 

 
 الحضور  قائمة توضيحية

الفصل   ممتاز F يفوق التوقعات 4
 الدراسي

  مقبول S يلبي التوقعات 3 3 2 1

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

 M   1.0 متأخر
 منهج معدّل

ال 
 ينطبق

 لم يتم تدريسه/تقييمه بعد
 

   0.0 مفصول    يتطلب الدعم *
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 3ف 2ف 1ف هندسة العلوم والتكنولوجيا
    بالنتائج المنطقيةيطرح األسئلة التي يمكن التحقيق بشأنها ويتنبأ 
    يجري تحقيقًا أو تجربة ويجمع البيانات المناسبة

    يحتفظ بسجالت تصف المالحظات وتوضح النتائج والتفسيرات
يحلل الدليل ويقيّمه للتوصل إلى النتائج أو الحلول، مع استخدام 
 المفردات العلمية األساسية في المحادثات والمسجلة في الجرائد

   

يتعاون مع اآلخرين عبر المحادثات و/أو بشكل كتابي 
(الرسوم، الكتابة، 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

    الدراسي والمدرسةيتبع قواعد الفصل 
    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
    واجبات التعليم عن بُعد في موعدهايكمل 

 3ف 2ف 1ف الفنون البصرية
قادر على ابتكار عمل فني مدروس وجيد التخطيط وجمالي 

 باستخدام كٍل من المواد ثنائية وثالثية األبعاد
   

    يطّبق استخدام المالحظة والتجريد والخيال في العمل الفني
والمسؤول في التعامل مع يُظهر السلوك اآلمن والتعاوني 

 المواد الفنية ووقت الفصل المدرسي
   

 

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

 باستخدام نبرة صحية مناسبة لعمره
   

يُظهر القدرة على الفهم واالبتكار واألداء باستخدام التدوين 
 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
تربية بدنية شاملة حسب مستوى يُظهر مهارات وممارسات 

 الصف
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 

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

   

يُظهر السلوك اآلمن والتعاوني والمسؤول خالل األنشطة 
 البدنية

   

 3ف 2ف 1ف الصحة
فهم الحقائق الصحية وكيفية ارتباطها بمفاهيم  يُظهر القدرة على

 الوحدات التي تم تدريسها
ال 

 ينطبق
  

يُظهر القدرة على فهم حقائق الصحة البدنية واالجتماعية 
 واالنفعالية ومدى أهميتها لنمط حياة صحي

ال 
 ينطبق

  

 يُظهر الجهد والمشاركة التعاونيين في فصل الصحة
ال 

 ينطبق
  

 


