
       

  
  

  
     

 
  

 
 

 
 

   
       
     

  
  

       
        
         
       

   

  
        
      
          

        
      

        
     

        

         

           

         

         

             

          

        

        

 
        

         
 

     

           

              

          

        

 
         

      
       

 

       

            
        

     

              

       

          

           

            

           

        

 

         
        

          

        

        

         

       

        

           

        

       

        

              
   
    

     

            

          

             

       

 
 

 يف ةیئاتدبألا سرامدلا يف بلاطلل يسارلدا متقدلا ریرتق
 ةمیوكحال سكافریف ةعطامق سرادم

 ةیسالدرا ةلمرحلا
مییقتلة ارتف

منتح معلومات مواقع المصادردید من متنوعة وأستخدامھامجموعة

F 

الوقتتوضیح على تأثیر لھا یكون أن الماضي وأحداث لألشخاص یمكن كیف
الحاضر 

F 

في الدراسیة الطالب مرحلة من أعلى محتوى بإستخدام الطالب تدریس تم لقد
الریاضیات. ( نعم y مادة = ، n(الینطبق = 

F 

الطبیعي للعالم الفھم وأظھار وتطبیقاألستقصاء العالم یفعل كما نظامیة بطریقة
المشاكل لحل والمعارف المھارات ھذه

: 

 ةیوھلم اقر

 ةسردملا فتام ھقر

 معلالم
 ةسرمدلارمدی

 :ءاألدا تاویستم
- ةنسلا نم عبلرا اذھ لالخ اھملعت يتلا ةیسایقلا تاارھملاو میھافملا ارمرتسإب رھظ 4  ةیسرادال یُ
- نم عبرلا اذھ لالخ اھملعت يتلا ةیسایقلا تاراھملاو میھافملا ةداع رھظ 3  ةیسرادلا ةنسال یُ
-  ةنسلا نم عبرلا اذھ لالخ اھملعت يتلا ةیسایقلا تاراھملاو میھافملا نایحألا ضعب ھرظیُ 2

 ةیسرادال
- ةیساردلا ةنسلا نم عبرلا اذھ لالخ اھملعت يتلا ةیسایقلا تاراھملاو میھافملا رھظًادران 1 ُ ی ام

- na ھمقییت میت مل نكلو ةدمالا ھطائعأ مت 
- nt ھاسریدت میت مل 

 ةنطوالموا للعما ،ةیتایحال تارامھال
 :دوجھوال تراالمھا ىوتسم

- رارتمسإب رظھ 4  یُ
- ةداع رظھ 3 ً یُ
- نایحإلا ضبع في رظھ 2  یُ
- رظھًاردان 1 ُ ی ام

- na ھمقییت میت مل 

 وعجملما : Q4 Q3 Q2 Q1يسردلما روضالح

 00 بایغال مایأ
 رخأتلا ماأی 00

لاعفألا یةولؤسم لّ  محت
ّال تارامھ راظھأ  ءاغصإلا يف ة عف
 ةوعمجم ضمن ةیلاعفب للعما

 ةیالعفب تافالخال لح
 اھب ریكفلتاو اھعتبامتو فادھألا ددیحت
 تدااشرألا اعبتأ
 ةمیظیتنلا راتاھمال راھظأ
 ددحلما اتھقو يف مالمھا لاكمأ
ّاء أ  نب لكشب توقلا مادخست
 ةسردلما يف مھاسمو مارتحإلاب مستم درف نوكی نأ
 سفلنا طضب راھظأ
ةتباثال یةمویال لامعألا اعبتأ

اللغویة  Q1Q2Q3Q4Fالفنون

معینةألا ألغراض والتحدث ستماع

وطالقة بدقة القراءة
الفھم مع القراءة

التعابیر استخدام ومع وبوضوح معین لغرض الكتابة
الكتابة وقواعد الصحیح األستخدام ناحیة من الكتابة تنقیح

القراءة في الطالب جھد
الكتابة في الطالب جھد

االجتماعیة والعلوم Q1Q2Q3Q4 التاریخ

الثقافة على الجغرافیا تأثیر مدى وفھم الخرائط قراءة
بین تمییز والعالقة الحكومة وتركیبة والقوانین مواطنیُ كیفالقواعد صالحصبح

ا المفاھیم علىألفھم االقتصاد وأثر الثقافة قتصادیة
األجتماعیة والعلوم التاریخ في الطالب جھد

Q1Q2Q3Q4الریاضیات

بدقةثیلتم ال األرقام إظھار االعدادفھم مع بین  للعالقة

وعمل بطالقة األعداد معقولةتقدیراتحساب

بشكل القیاسات وتخمین بدقة معقولالقیاس

الھندسیةتحلیل األشكال وممیزات الو خصائص بینھافھم أظھار الفراغیة للعالقات

بھا والتنبؤ وتفسیرھا أحداث لوصف البیانات أستخدام

الرموز الحاالت تمثیل بأستخدام الریاضیة الجبریة والعالقات

الریاضیات في الطالب جھد

Q1Q2Q3Q4 العلوم

الفھم  العلوم أظھار والطاقةالطبیعیةلمفاھیم الحركة، القوة، المادة، وبضمنھا
ال الحیاتیةفھمأظھار العلوم الحیاتیةلمفاھیم واألنظمة العملیات وبضمنھا

والتغیرات،أظھار ودوراتھا، األرض، ألنماط األرضیة/الفضائیةالفھم  واألنظمة
العلوم في جھد الطالب

 F Q4 Q3 Q2 Q1 نةطاولماو لعملا ،یةتیاحال تارھاالم
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 F  Q4  Q3  Q2  Q1 الص حة  
الصحیة        المفاھیم أكتس اب وتفسیر وفھم
المعلومات والمنتجات والخدمات الصحیة بشكل دق یق وصحیح         تحدید

إتخاذ قرارات سلیمة   أجل من
یُ ظھر ممارسات وسلوكیات صحیة مالئمة لتعزیز       

الص حة الشخصیة والمجتمعیة  
الصح ة       جھد الطالب في

 F  Q4  Q3  Q2  Q1 ال فنون  
 

الفنیة والتعبیر عن المعنى        األعمال لتنمیة االبداعیة العملیة ال مشاركة في
أعمال فنیة        إلنتاج الفنیة بشكل مناسب الوسائط والتقنیات أستخدام

الفني  ،  والث قافة ،  والنقد ، وال خواص        التاریخ التفاعل مع للفنون من خالل الفھم أظھار
الج مالیة  

الفنون       الطالب في جھد 

 F  Q4  Q3  Q2  Q1 الت ربیة البدنیة  
الحركیة       المھارات الكفاءة في تنم یة وأظھار
ت طبیق المفاھیم والمبادئ األساسیة في علم التشریح وعلم وظائف اإلعضاء       

الحركیة   المھارات لتحسین  والحركة
للیاقة        لتقییم ووضع خطة النشیطة الحیاة البدنیة وأنماط تطبیق المعرفة ب اللیاقة

البدنیة الشخصیة   
المجموعة        الشخصي وضمن الى نجاحھ أظ ھار مھارات وسلوكیات تؤدي

البدنیة داخل المدرسة وخارجھا  في الفعالیات
الطاقة        البدنیة فیما یخص موازنة للتغذیة واللیاقة األساسیة الم عرفة بالمفاھیم  أظھار

ج ھد الطالب في التربیة البدینة       

    F Q4 Q3  Q2  Q1 الموسیقى العامة  
 

تطویر وأظھار مھارات الغناء       
اآلالت الموسیقیة         العزف على تطویر وأظھار مھارات

الموسیقى بالحركة         التجاوب مع
المعرفة بالموسیقى       تط ویر وأظھار مھارات
الموسیقى        الناقد عند التفاعل والتواصل مع التفكیر أس تخدام مھارات
الموسیقى العام ة       الطالب في جھد

 F  Q4  Q3  Q2  Q1 ال فرق المو سیقیة/اآلآلت الوتریة  
فرقة موسیقیة       في مختارة بشكل منفرد و كعضو على آالت مھارات العزف أظھار
المعرفة بالموسیقى       تطویر وأظھار مھارات
الھامة كفرد وعضو في فرقة موسیقیة        األستماع تطویر وتطبیق مھارات
الفر ق ال موسیقیة/اآلآلت الوتریة       في الطالب جھد

 F  Q4  Q3  Q2  Q1 اللغات العالمیة*  
من المواقف وألغراض      متنوعة مجموعة باللغة المراد تعلمھا في بفعالیة التواصل

متعددة  
الثقافي       التفاعل والتفاھم القدرة على
العالمیة       اللغات الطالب في جھد

(FLES ) األبتدائیة المدرسة في األجنبیة اللغة في أو اللغة في الثنائي األنغماس صفوف في المسجلین الطالب  * فقط
العالمیة. اللغات في درجات على یحصلون سوف

المعلم مالحظات

 راختیأو www.fcps.edu عقوم ةرایز ىجری ،یةئداتباأل حلةرملل البطلل يسرادال مدقتال ریراقت لوح اتموعلمال نم دیزملل
"Academics"، ىعل طغضوال"Grading and Reporting "راختیأو"Elementary Grading and Reporting". 

 طقف يئاھلنا رریقلتا مدیقت ةرفتب صاخ
 :لبقملا يسرادال ماعلل یةسرادال حلةرمال

خیراتلا  ملعملا عیقوت

 2 نم 2 ةحفص

http://www.fcps.edu/

	تقرير التقدم الدراسي للطالب في المدارس الأبتدائية في
	مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية
	*فقط الطلاب المسجلين في صفوف الأنغماس الثنائي في اللغة أو في اللغة الأجنبية في المدرسة الأبتدائية (FLES)
	سوف يحصلون على درجات في اللغات العالمية.


