
Report Card Kindergarten  -Santee School District 

- ----------------مدرسة  – مديرية مدارس منطقة سانتي  
-----  ---- السنة الدراسية  –لصف الروضة تقرير الدرجات  

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

       --- ---  ---  تمجموع العالما      ------------        ------------         ---------- :   الغياب                       المعلم:
   - -- ---   -- -مستوى سيلدت       ------------        ------------         ---------- التأخير:                        المدير:

  التاريخ:                                                            تاريخ الوالدة: 
لمشترك ا األساسي مللتعلي المعايير األكاديمية درجات

  سانتي مدارس ولمديرية
  

  4الموضوعة للفصل الدراسي              ھدافاأليتجاوز 
  3يخقق األھداف الموضوعة للفصل الدراسي               
 2يعمل لإللتحاق بأھداف الفصل الدراسي                    
  1لم يحقق األھداف الموضوعة للفصل الدراسي            

 م يتم التقييم للمادة في ھذا الوقت                 غير متوفرل
___________________________________  

        T3 T2 T1                              الرياضيات 
  العد والعدد األصلي______________

  (األحاد والعشرات)100يعد شفوياً لغاية  *
   20ى يعرف اسم العدد ويعد بتسلسل إل *
    20يعد األشياء ويقول العدد لغاية  *
  يقارن بين مجموعات من األشياء ليقول إن *
   متساوية  أقل، أوأو  أكثر، الكميات كانت   

  ____العمليات الحسابية والتفكير الجبري
  * يبيّن كيف أن الجمع ھو تجميع سوية أو 

  إضافة، وكيف أن الطرح ھو تفكيك أو أخذ   
   5بطالقة في غضون ال  * يجمع ويطرح

   10* يجمع ويطرح في غضون ال 
     باستخدام األشياء   

  معرفة العدد والعمليات على قاعدة العشرة
  إلظھار 19لغاية  11يعمل باألرقام من * 
  القيمة المكانية للرقم   

  ________________القياس والبيانات
  أشياء ذات سمات قابلة  صف ويقارن* ي
     معرفة طولھا ووزنھا للقياس مثل   

  * يصنف األشياء ويّعد األشياء الموجودة
       في كل فئة مصنفة    

  الھندسة
   ، ويصفھا، الھندسية يحدد األشكال * 
   ( المربعات، والدوائر،  ويقارنھا    
    والمستطيالت، والشكل والمثلثات،     
  السداسي)    

  * يحدد األشكال الثالثية األبعاد،   
     ويصفھا، ويقارنھا (المكعبات،  
  واألقماع، واألسطوانات، والكرات)  

   T3  T2  T1      ____  - اللغة اإلنجليزية ومھاراتھا
  _________ حسب المستوى  القراءة 

  المھارات التأسيسية_____________
  * يعرف ويطبق طريقة اللفظ الصوتي 

  ومھارات تحليل الكلمة مثل:    
  معرفة الحرف -
 تاج األصواتإن -
 نفس القافيةعلى يعرف وينتج كلمات  -
 يمزج األلفاظ في الكلمات -
 يجزء األلفاظ في الكلمات -

   * يقرأ الكلمات الكثيرة االستخدام والتردد
  والنصوص األخبارية أو اإلعالمية  األدب   

  * يجيب على أسئلة حول النص 
  بما في ذلك التفاصيل * يعيد رواية القصص

  ل الشخصيات، واإلعداد، الرئيسية مث   
  واألحداث المھمة   

  يصف الترابط بين شخصتين، وبين -
    حدثين، وبين فكرتين في النص   
  ______________________الكتابة 

  * يستخدم مزيجاً من الرسم، واإلمالء،  
  والكتابة لتواصل األفكار، واألراء،     
  والمعلومات على نحو فعال   

  ألسئلة واإلقتراحات* يبدأ بالرد على ا
   بھدف تقوية الكتابةإلضافة التفاصيل    

  *يشارك في مشاريع البحث والكتابة المشتركة
  *يظھر قدرة على مستوى صفه في أسس 

  قواعد الكتابة والنحو للغة اإلنجليزية  
  وفي استخدامھا (مثل كتابة األحرف الكبيرة، 
  والتنقيط، وقواعد النحو والصرف) 

  تخدم المفردات المناسبة* يكتسب ويس
  حسب مستوى صفه   

  __الحروف المطبعية بشكل مقروء يكتب 
  _________          االستماع والتحدث 

  مجموعة ضمن المناقشات* يشارك في 
  يصف الناس المألوفة، واألماكن، واألشباء  *
ً واألحداث       شفويا
  واألفكار والمشاعر التفكيرعن  يعرب *
  بوضوح   
  



 __________                     T3 T2 T1   
  الجتماعية__________علوم اال
 * ً   للمحتوى وللمفاھيم الخاصة  يظھر فھما
  بعلم االجتماع     

  * يطبق التفكير النقدي لتوسيع فھم 
  المحتوى والمفاھيم    

  
  

 ___                                   T3 T2 T1 
 العلوم_________________ 
  * يظھر فھماً للمحتوى وللمفاھيم العلمية
  * يطبق عملية المھارات في حل المسائل

  العلمية لتطوير التفسيرات ولتبريرھا    
   
  
  
 _________                     T3 T2 T1    

  سلوكيات المتعلم__________
  خرين، ومشاعرھم،يحترم حقوق اآل *
                                                       وممتلكاتھم   
                   يقبل تحمل المسؤولية عن سلوكه الخاص* 
                                    يمارس عملية ضبط النفس* 

  * يستمع بانتباه
   العملالعادات المتبعة في ممارسة 

                        مواد االستخدامتنظيم يقوم بتنظبم ذاته و
                                      يتبع التعليمات الموجھة له

  يتعامل مع التحديات باستخدام 
                                         االستراتيجيات المتنوعة

   ة________بفعالية لينتج عمالً ذو نوعي يستخدم الوقت
  
   
   
  
   
    

  

 الفصل الدراسي األول والمالحظات علىليق التع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
   

 فصل الدراسي الثانيال التعليق والمالحظات على
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
  

 التعليق والمالحظات على الفصل الدراسي الثالث
   
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

 
                                                                                    


