
Santee School District-3rd Grade Report Card 

---------------- مدرسة  – مديرية مدارس منطقة سانتي  
-----  ---- السنة الدراسية  – لثثاتقرير الدرجات للصف ال  

                                                                                                                    متعلم اللغة اإلنجليزية
   T3                 T3  T2 T1الفصل الثالث   T2الفصل الثاني   T1الفصل األول :                          اسم الطالب

       --- ---  -- - مجموع العالمات      ------------        ------------         ---------- :   الغياب                       المعلم:
   - -- ---   -- -مستوى سيلدت       ------------        ------------         ---------- التأخير:                        المدير:

  التاريخ:                                                            تاريخ الوالدة: 
_    لمشتركا ألساسيا للتعليم المعايير األكاديمية درجات

  _  _                                 سانتي مدارس ولمديرية
  

  4الموضوعة للفصل الدراسي              ھدافاأليتجاوز 
  3يخقق األھداف الموضوعة للفصل الدراسي               
 2يعمل لإللتحاق بأھداف الفصل الدراسي                    

  1ف الموضوعة للفصل الدراسي            لم يحقق األھدا
 لم يتم التقييم للمادة في ھذا الوقت                 غير متوفر

  
 T1 T2 T3                                                      

                          _                           سلوك المتعلم
  يحترم حقوق اآلخرين، ومشاعرھم،*
   وممتلكاتھم                                                       
 يقبل تحمل المسؤولية عن سلوكه الخاص                  * 

  * يمارس عملية ضبط النفس  
                                      * يستمع بانتباه

                      في ممارسة العمل       العادات المتبعة 
                يقوم بتنظبم ذاته وتنظيم مواد االستخدام     * 
     يتبع التعليمات الموجھة له                                * 

  * يتعامل مع التحديات باستخدام 
   االستراتيجيات المتنوعة                                       

  بشكل فعال إلنتاج * يستخدم الوقت 
  النوعية في العمل                                           _   

          T3 T2 T1القراءة –اإلنجليزية ومھاراتھا  اللغة
                                                          األدب    

   األسئلة حول النص * يسأل ويجيب على
  يروي القصص ويشمل عناصر القصة* 

  * يتميز في وجھة نظره الشخصية عن التي
                  ھي للكاتب أو ألحد شخصيات القصة   
      _      النص اإلخباري أو اإلعالمي 

  * يطرح األسئلة واألجوبة باستخدام أدلة 
  من النص   

  * يحدد الفكرة الرئيسية للنص، ويروي 
  النفاصيل األساسية، ويشرح كيف أنھا    
  تدعم الفكرة الرئيسية  

  * يقارن ويناقض أھم النقاط والتفاصيل
  ي نصين عن األساسية التي قدمت ف   
  نفس الموضوع   

      T3 T2 T1(تابع)القراءة- اإلنجليزية ومھاراتھااللغة 
                                          المھارات التأسيسية   

  قطر على مستوى صفه* يعرف ويطبق 
  العبارة  ومھارات تحليل الصوتي اللفظ   
  بتجزئة الكلمة لقراءتھا   

  _             * يقرأ بطالقة ودقة للوصول إلى فھم المعنى
      T3 T2 T1الكتابة      –اللغة اإلنجليزية ومھراتھا 

  أنواع النصوص وأھذافھا 
  * يكتب ليتواصل باألفكار والمعلومات

  بطريقة فعالة   
  * يكتب الروايات، والنصوص اإلعالمية،

  ومقاالت الرأي   
  * يقوي الكتابة حسب الحاجة من خالل 

  التصميم، والمراجعة، والتحرير   
     رضھاعو المعرفة تكوينحث لالب 

  * يكتب بشكل روتيني لمجموعة من المھام،
  والقارئين أو الجماھير ،واألھداف   

  * يقوم بإجراء مشاريع البحث القصيرة 
  لتكوين المعرفة حول موضوع ما  
  دّون المالحظات الموجزة عند جمعي* 
  بواسطة الطباعة أو اآلالت  ،المعلومات  
  الشخصية  اترقمية والخبراإللكترونية/ ال 
  علم اللغة                             _ 

  القواعدأسس * يظھر القدرة على تملك 
  والنحو للغة اإلنجليزية واستخدامھا   

  * يكتسب ويستخدم المفردات المناسبة 
  على مستوى الصف  

  * يطبق اإلمالء الصحيح للكلمات على 
                           مستوى الصف في العمل المكتوب   

  T3T2T1اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا اإلستماع والتحدث
 _  الفھم والمشاركة                    _ 

  في المناقشات الجماعية * يشارك
  * يحدد الفكرة الرئيسية وتفاصيل النص

  المعروض بطرق اإلعالم المتنوعة      
                     _              عرض للمعرفة ولألفكار 
  * يعرض المعلومات مع الحقائق المناسبة 

  ذات الصلة، والتفاصيل الوصفية   
  * يتكلم بوضوح وبوتيرة وحجم وتعبير 

  مناسب   



       T3 T2 T1الرياضيات                         
  _                 العمليات والتفكير الجبري 
  * يجمع ويطرح األعداد الكاملة بطالقة 

  * يفسر حسابياً ويحل المسائل التي 
  تتضمن الضرب والقسمة   

  * يضرب األعداد الكاملة بطالقة
  اد الكاملة بطالقة * يقسم األغد

  
   افتھام العدد والعمليات على قاعدة العشرة  

  القيمة المكانية للقيام باألداء فھم * يستخدم
  _                              الحسابي للعدد المتعدد األرقام  
   

  افتھام العدد والعمليات الحسابية ووظائفھا
  _                     للعدد المكون من كسور  هفھم بين* ي

                        
                    _                           القياس والبيانات 
  ويكتبه* يقول الوقت  
   القياس * يحل المسائل المتضمنة  
  ويترجم البياناتيعبر حسابياً *  
  _                            * يبين فھمه للمساحة وللمحيط  
   
  الھندسة                                    _  
  _            ويجزئھا  األشكال الھندسيةيصنف  *
   
  
  
 T1 T2 T3                                                      
  العلوم                                                           _ 

  مفاھيم العلمية* يظھر فھماً للمحتوى ولل
  لتطوير * يطبق المھارات في حل المسائل

  _                                       التفسيرات ولتبريرھا   
  
  

                                                     T3 T2 T1 
                                                يةم االجتماعوعلال 

  م لمحتوى علم االجتماع * يبين عن فھ
  ومفاھيمه   

  * يطبق التفكير النقدي لتوسيع فھم المحتوى
  والمفاھيم العلمية    
   

T1 T2 T3                                                       
  التربية البدنية                                                  _

  التعاون •
 المشاركة    •

                           
 الفصل الدراسي األول والمالحظات علىالتعليق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
   

 فصل الدراسي الثانيال التعليق والمالحظات على
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
  

 التعليق والمالحظات على الفصل الدراسي الثالث
   
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

 
    


