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 جموعم Q1 Q2 Q3 Q4 غیاب  وگزارش حضور 
      روزھای غیبتتعداد 
      روزھای تاخیرتعداد 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F کار، و شھروندیزندگی، 

             برای کارھایش قبول مسؤلیت میکند
           میکندعالقھ گوش  و با مھارت

             در گروه بطور فعاالنھ کار میکند
           ا بطور مؤثری حل میکندمشکالت ر

             ناسایی کرده و آنھا را انعکاس میدھدشرا  فاھدا
            پیروی میکنددستورات از 

      بودن را نشان میدھد ھروند خوبشمھارتھای 
           تکالیف را بموقع انجام میدھد

           استفاده میکند ازندهساز وقت بطور
           اردو احترام میگذ امورمدرسھ کمک میکند درو  مؤدب است

           میکند شان میدھدن شخصی از خودنترل ک
           را رعایت میکند در نظر گرفتھ شده مقررات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F ھنرھای زبان
 :است شده ارزیابی خواندن در زیر موارد از استفاده با شما فرزند

      گوش میدھد و صحبت میکندخاص ف اھدا ایرب
      اطالعات را از منابع متفاوت پیدا کرده و بکار میبرد

      میخواندراحت صصحت و با 
      میخواندمطالب با درک 

      مینویسد مطلب بیانو  راحتصبا ھدف، 
      ش را بررسی میکندشتھ ھایضوابط صحیح و مکانیزم نواربرد ک

      کوشش در خواندن
      کوشش در نوشتن

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F ریخ و علوم اجتماعیات
           روی زمان حال اثرگذاشتھ اندھای گذشتھ چگونھ مردم و رویداد میکندتوصیف 
           را درک میکند فرھنگ ردجغرافی  اثیراتتو را میخواند نقشھ ھا 

           ناسدشرا می مقررات، قوانین، و یک شھروند خوب بودندولتی و رابطھ میان اختار س
           درک میکند و اثرات اقتصاد را روی فرھنگ  مفاھیم اقتصادی 
      اجتماعی لومعکوشش در تاریخ و

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F ریاضیات
 قابل,  y=  بلھ( ستشما در سطح باالتری در ریاضیات آموزش داده شده افرزند ب

      )n= نمیباشد اجرا

 یفھمدمرا بطور صحیح نشان داده و روابط بین آنھا را  اعداد
      

           را بھ راحتی محاسبھ میکند و با دلیل حدس میزندعداد ا

           ا دلیل اندازه ھا را حدس میزندببدرستی اندازه گیری میکند و 
خصوصیات شکلھای ھندسی را تجزیھ و تحلیل کرده و روابط فضائی آنھا را درک 

           یکندم

 رویدادھا استفاده میکندو پیش بینی کردن از اطالعات برای توصیف کردن، توجیح 
           

           ازعالئم جبری برای تعریف موقعیت و ارتباطات ریاضی استفاده میکند
      ریاضیات در کوشش

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F علوم

، و از میکند درک دنیای طبیعی رامانند متخصصان بطورسیستماتیک بررسی کرده و 
           این مھارتھا برای حل مشکالت استفاده میکند

، نیرو، حرکت، و انرژی را درک از جملھ مادهنشان میدھد کھ مفاھیم علم فیزیک 
           میکند

نشان میدھد کھ مفاھیم علم زندگی از جملھ مراحل زندگی و سیتمھای زندگی را درک 
           میکند.

نشان میدھد کھ الگوی زمین، دوران، تغییرات، و سیستمھای زمین/فضا را درک 
           میکند

       در علوم کوشش
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 Q1 Q2 Q3 Q4 F ھداشتب
      سالمت و تندرستی را درک میکند و بکار میبردفھوم م

شخیص ترا در تصمیمگیری ھای سالم  و مناسب ایل و خدمات صحیحاطالعات، وس
           میدھد

سالمت شخصی و جامعھ بکار حمایتھای  درست را جھت و رفتارھھا  ،سالمت 
           میگیرد

      ھداشتبدر ر کوشش
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F ھنر
           اقدام بکارھای ابتکاری میکندو بیان مطلب  پیشرفت در کارھای ھنری برای 
           کارھای ھنری از اطالعات و تکنیکھای ھنری استفاده میکند خلقبرای 

زیبا شناسی، و اندیشھ و ری، فرھنگ، با ارتباط دادن آم بھ تاریخ ھن را ھنر رکد
           نشان میدھد انتقاد

      کوشش در ھنر
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F ورزش

           و نشان میدھدتوسعھ ھای بدنی را حرکات و فنون فعالیت

را جھت پیشرفت تشریحی شناسی، و بنیادی حرکات، روان و مقررات  درک
           مھارتھای بدنی بکار میگیرد

سطح تندرستی و تناسب اندام و باال بردن معلومات و مھارتھای الزم برای پیشرفت 
           کار میگیردبرا 

وفقیتھای شخصی و دستھ جمعی در فعالیتھای مای بررا الزم  و مھارتھای فتارھار
           بدنی، داخل و خارج از مدرسھ نشان میدھد

           دنشان میدھ انرژی تعادل درتغذیھ و تناسب اندام را در  از درک ساده و بنیانیآگاھی 

      کوشش در ورزش
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F موسیقی عمومی
           توسعھ و نشان میدھدرا خواندن آواز  مھارتھا

           وسعھ و نشان میدھدتموسیقی را  آالتنواختن مھارتھای 
           عکس العمل نشان میدھدبا حرکات بدن بموسیقی 

      موسیقی را توسعھ و نشان میدھد دبیاتادر  مھارت
           مختلف تشخیص داده و تشریح میکندو زمان ھای  در فرھنگ ھاوسیقی م

      کوشش برای موسیقی عمومی
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 F ارکستر/سازھای زھی
 نموسیقی نشاطور انفرادی و یا عضوی از بند برا  نواختن بعضی از آالت موسیقی

           میدھد

      توسعھ میدھد آنرا ودارد  نشان میدھد کھ در ادبیات موسیقی مھارت
           بکار میبرد ادن بطور انفرادی و یا گروھی دگوش  در موقعرا   طعیقمھارتھای 

      کوشش در ارکستر/سازھای زھی
 
 
 
 
 
 
 

F      Q4     Q3     Q2      Q1                                                                                               زبانھای دنیا* 
      با زبان مورد نظر ارتباط برقرار میکند

       میکند کسبدرک کرده معلومات الزم را سایر فرھنگھا را 

ارتباط برقرار کرده و اطالعات الزم در محتویات زبان مورد وارد انضباطی مبا سایر
        نظر را کسب میکند

      کوشش در زبانھای دنیا

ھستند   )FLES( مدارس ابتدائیی ارجی در کالسھاخزبان و یا  immersionدوگانھ  * فقط دانش آموزانی کھ در برنامھ
 برای زبانھای دنیا نمره دریافت میکنند. 

 

 معلم  نظرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر روی  روجوع کنید و سپس  www.fcps.eduبیشتر درباره کارنامھ مدارس ابتدایی بھ وب سایتطالعات ا برای
“Academics”  بر روی سپسکلیک کنید و” Grading Reporting” کرده و سپس لیکک“Elementary Progress 

Report”  ا انتخاب کنبد.ر 
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