
 الستة األسابیع 
 6 5 4 3 2 1 التكنولوجیة التطبیقات

       رقمیة ونواتج جدیدة أفكار لتنمیة المبتكرة والطرائق اإلبداعي التفكیر یستخدم
       رقمیة أدوات باستخدام وخارجھ الدراسي الفصل داخل ویتواصل ینسق
       ویقیُِّمھا الرقمیة المعلومات عن یبحث
       رقمیة أدوات باستخدام والتقییم البحث وإعادة المشكالت حل في النقدي التفكیر مھارات یطبق

       الرقمیة األدوات استخدام أثناء األخالقیات ویراعي وقانونیًا آمنًا سلوًكا یمارس
       الرقمیة والبرامج األساسیة التكنولوجیا لمھارات صحیًحا واستخداًما درایةً  یُظھر

 
 6 5 4 3 2 1 والعاطفي االجتماعي النمو

 المرجوة األھداف من االقتراب = 3 المرجوة األھداف تجاوز = 4
 المرجوة األھداف تحقیق بدایة = 1 المرجوة األھداف من االقتراب = 2

       التعلیمات یتبع
       بھا یقوم التي المھمة على ویثابر العمل ویُكمل باستقاللیة یعمل
       ومتعلقاتھ ومھماتھ نفسھ ینظم

       الجماعیة األنشطة في مناسبة بصورة یشارك
       المدرسة ممتلكات على ویحافظ واألقران الكبار یحترم
       جدیدة مھام أداء محاولة في المخاطرة بروح یتمیز

       المتحدث مقاطعة دون بإصغاء یُنصت
       المناسب الوقت في یتكلم
       آلخر نشاط من لتحولا یُجید

 
 6 5 4 3 2 1 الخاصة القدرات

N = المستوى تحسین إلى حتاجی S = قبولم 
       الفنون
       الفنیة الذائقة

       الموسیقى
       الموسیقیة الذائقة
       البدنیة التربیة
       البدنیة باللیاقة التمتع

 
 الرابعة الستة األسابیع تقییمات األولى الستة األسابیع تقییمات

 
 

 
 

 
 

 

 األمر لمناقشة المعلم طلب تم  األمر لمناقشة المعلم طلب تم 
 الخامسة الستة األسابیع تقییمات الثانیة الستة األسابیع تقییمات

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 ممكن االستبقاء 

 األمر لمناقشة المعلم طلب تم  األمر لمناقشة المعلم طلب تم 
 السادسة الستة األسابیع تقییمات الثالثة الستة األسابیع ییماتتق

 
 

 
 
 
 

 

 األمر لمناقشة المعلم طلب تم  تشجیعھ تم  الدراسیة السنة في استبقاءه أو 
 

الدراسي. الصف في المطلوبة للمھارات واف شرح على واالطالع المعلومات من لمزید  cardsreportK2/tne.aisd.wwwبزیارة تفضل

 
 
 
 
 
 
 
 

 األولى الدرجات تقریر بطاقة
 2018/2019 الدراسي العام

 
 

 إتقان نحو أداءه ىومستو الطالب إنجازات عن تواصل شبكة تقدیم ھو معاییر على القائم التقریر بطاقة من الغرض
 القوة نقاط ناحیة من األھداف لھذه الطالب تحقیق مدى الدرجات تعكس الدراسي. العام لمستوى المطلوبة المعاییر
 لتحسینھا. أكبر إضافي ووقت لمجھود تحتاج التي والنقاط

 
 

  الطالب:
  الطالب: ھویة رقم
  الدراسي: التلقي مكان

  المعلم:
  الرئیس:

 
 

 اإلجمالي 6 5 4 3 2 1 والحضور ةالمواظب
        الحضور أیام
        الغیاب أیام
        التأخیر أیام

 
 

 الطالب إتقان مستویات
 المعیار نحو التقدم بدایة التعلم عدم

 المطلوب
 المعیار إتقان من االقتراب

 المطلوب
 المطلوب المعیار إتقان

* B (البدایة) A (االقتراب) M (اإلتقان) 
 من أي تعلم یتم لم

 المرجوة األھداف
 ھذه في للطالب

 الستة األسابیع

 المفاھیم بعض ویستوعب یفھم
 والعملیات والمفردات األساسیة

 بالمعیار المتصلة والمھارات
 تحقیقھ المطلوب

 معظم ویطبق ویستوعب یفھم
 والمفردات األساسیة المفاھیم

 والمھارات والعملیات

 لجمیع وإتقانًا مستقًال  إنجاًزا یُظھر
 والعملیات والمفردات األساسیة المفاھیم

 المستوى ھذا في المتوقعة والمھارات
 الدراسي
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 الستة األسابیع 
 6 5 4 3 2 1 والقراءة اللغة فنون
 الشفھیة اللغة
       والنقاش والتحدث اإلنصات عبر الشفھیة اللغة ینمي
 والكتابة القراءة مبادئ
 وتفسیر التواصل بغرض وتشكیالتھا والسمعیات والحروف واتاألص تمییز عبر الكلمة ببنیة الدرایة ینمي

 وھجاءھا رموزھا
      

 المفردات
       خاللھا من ویعبر بسرعة الجدیدة المفردات یستخدم
 الطالقة

       وفھم بطالقة الصف مستوى على النص یقرأ
 المداومة ذاتیة القراءة

       يالدراس المستوى تناسب نصوص باستقاللیة یقرأ
 الفھم مھارات
       صعوبتھا درجة في تزید لنصوص العمیق الفھم لتنمیة العلیا المعرفیة المھارات یستخدم
 االستجابة مھارات
       عرضھا أو سماعھا أو قراءتھا في أكبر تحدیًا تمثل التي المصادر من متنوعة لمجموعة یستجیب
 األدبیة العناصر
 النصوص في وأیًضا صعوبتھا تزداد التي التراثیة األدبیة النصوص في ویحللھا دبیةاأل العناصر على یتعرف

 النصوص أنواع ومختلف المعاصرة والنصوص الكالسیكیة
      

 األدبیة األنواع
 من وأغراضھا النصوص أبنیة على یتعرف كما ویحللھا، أدبي نوع لكل المحددة الخصائص على یتعرف
 أي إلى تنتمي أو معاصرة أو تراثیة نصوًصا كونھا خالل من وتتباین صعوبتھا درجة تزداد نصوص خالل
 النصوص من نوع

      

 المؤلف وغرض مھمة
 من وذلك المعنى ونقل للتأثیر یستخدمونھا التي والكیفیة الُكتاب اختیارات لتحلیل النقدي التساؤل یستخدم

 بغرض قصد عن وصنعتھ النص كاتب أسلوب ویطبق ویحلل النصوص، من متنوعة مجموعة خالل
 وأداءه نتاجھ تحسین في ذلك من االستفادة

      

 الكتابة عملیة اإلنشاء:
 ویستخدم بسھولة، وفھمھا قراءتھا یمكن متعددة نصوص إلنشاء متكررة بصروه الكتابة عملیة یستخدم

 الكتابة في الالئقة األعراف
      

 األدبیة األنواع اإلنشاء:
       معنى لھا متعددة نصوص إلنشاء كتابتھ وفن األدبي النوع خصائص یستخدم

 والبحث االستفسار
 مجموعة تحقیق بغرض المستمر، والمدى القصیر المدى على واالستكشاف بالتساؤل تتعلق أنشطة في ینھمك

 األھداف من
      

 6 5 4 3 2 1 العلوم
 واالستدالل العلمي االستقصاء

 ویستخدم والمدرسة، المنزل في األمان إجراءات متبعًا وخارجھ الفصل داخل الستقصائیةا األنشطة ینفذ
 بیئیًا ومالءمة مسؤولة ممارسات

      

 تتم التي االستقصائیة األنشطة في وأیًضا الفصل، حجرة في إجاباتھا عن والبحث األسئلة إلقاء قدرات ینمي
 الدراسیة الفصول خارج

      

       العلمیة المشكالت حل في یُستخدمان النقدي والتفكیر ماتالمعلو أن یعرف

       حولھ من الطبیعي العالم استكشاف أجل من العمریة، لفئتھ مناسبة ونماذج أدوات یستخدم
 والطاقة المادة
       تمیزھا معینة وأنماط خصائص لھا األشیاء أن یعرف
 والطاقة والحركة القوة

       الیومیة حیاتنا من جزء وأنھا البعض ببعضھا متصلة مفاھیم عن عبارة والطاقة حركةوال القوة أن یعرف
 والفضاء األرض
       والنظم واألنماط الدورات في مالحظتھا یمكن التي والمیاه والتربة الصخور یتضمن الطبیعي العالم أن یعرف
       السماء في واألشیاء حولنا من الھواء یتضمن الطبیعي العالم أن یعرف

 والبیئة الحیة الكائنات
       تحدث التي الحیاة ودورات الحیة الكائنات بین عالقات من تتكون المعیشیة البیئة أن یعرف
       بیئتھا داخل البقاء في تساعدھا حیویة وعملیات بنیویة ھیاكل لھا وأن آباءھا تشبھ الحیة الكائنات أن یعرف

 
 الدراسي. الصف في المطلوبة للمھارات واف شرح على واالطالع المعلومات من لمزید cardsreportK2/net.aisd.www بزیارة تفضل

 
 6 5 4 3 2 1 الریاضیات

 والعملیات األرقام
 وقیمتھا األرقام لھذه النسبي والوضع الصحیحة، األرقام ومقارنة تمثیل كیفیة فھم في الریاضیة عاییرالم یطبق

 المكان بقیمة الصلة ذو الرقمي النظام في الموجودة والعالقات
      

 حل في ذلك من واالستفادة والطرح الجمع عملیات استراتیجیات واستخدام لتنمیة الریاضیة المعاییر یطبق
 مشكالتال

      

 إلى الحاجة أھمیة مدى یدرك لكي وعالقتھا وقیمتھا المعدنیة العمالت على للتعرف الریاضیة المعاییر یطبق
 المالیة المعامالت

      

 الجبري االستدالل
 أجل من والعملیات األرقام خصائص ضمن األرقام أنماط وتطبیق لتحدید الریاضیة العملیة معاییر یطبق

 قاتالعال وصف
      

 األبعاد وقیاس الھندسة
 المفاھیم لتنمیة األبعاد ثالثیة والمجسمات األبعاد ثنائیة األشكال أوصاف تحلیل في الریاضیة المعاییر یطبق
 بخصائصھا المتعلقة العامة

      

       والوقت الطول لوصف الوحدات واستخدام لتحدید الریاضیة العملیة معاییر یطبق
 اناتالبی تحلیل
       المعلومات تفسیر في منھا لالستفادة البیانات وتنظیم جمع في الریاضیة المعاییر یطبق

 المالیة باألمور الشخصیة الدرایة
       حیاتھ في المالي األمان لتحقیق بكفاءة المالیة موارده إدارة في الریاضیة المعاییر یطبق

 6 5 4 3 2 1 االجتماعیة الدراسات
 خالتاری
       واالحتفاالت والعطالت العادات أصول یفھم
 تجاه عظیم بدور القیام في الشرفاء والمواطنون القومیون واألبطال التاریخیة الشخصیات ساھمت كیف یفھم

 واألمة والوطن المجتمع
      

       الزمني والتسلسل الوقت مفاھیم یعي
 الجغرافیا

       لألماكن النسبي الوضع یفھم
       األرضیة والكرة الخرائط من الغرض یفھم
       المختلفة والبشریة الفیزیائیة الخصائص یفھم

 االقتصاد
       األساسیة اإلنسانیة االحتیاجات العائالت تلبي كیف یفھم
       والخدمات السلع مفاھیم یفھم
       والخدمات السلع جمیع على الحصول على القدرة عدم شرط یفھم
       العمل قیمة یفھم

 الحكومة
       والقوانین القواعد من الغرض یفھم
       والمواطنین العمومیین والموظفین السلطة شخصیات دور یفھم

 المواطنة
       اآلخرین واألفراد التاریخیة الشخصیات من یتضح كما الصالحة المواطنة خصائص یفھم
       الوطنیة ھویتنا في وتساھم األمریكیة والمبادئ المعتقدات تمثل التي الھامة تفاالتواالح والعادات الرموز یفھم

 الثقافة
       والتقالید واللغة والعادات والمجتمعیة األسریة المعتقدات أھمیة یفھم

 والمجتمع والتكنولوجیا العلوم
       والحاضر الماضي وفي الیومیة، الحیاة على تؤثر كیف یفھم

 االجتماعیة الدراسات مھارات
 في بما وموثوقة متنوعة مصادر من المكتسبة المعلومات واستخدام تنظیم في النقدي التفكیر مھارات یطبق
 اإللكترونیة التكنولوجیا ذلك

      

       وكتابیة ومرئیة شفھیة بأشكال التواصل
 متنوعة مجموعة خالل من اآلخرین ومع اللیةباستق والعمل القرارات واتخاذ المشكالت حل مھارات یستخدم

 بذلك الخاصة اإلعدادات من
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