
 

 

 

 

 مدرسة دودلي تشارلتون ريجنال سكول ديستريكت

 4-3 للصفوف اللغة اإلنجليزيةدارس تقدم  حول تقرير
 

 الطالب:

 الصف/المدرسة:

 التاريخ:

 الُمًقيِم:
 

يعمل على تحقيق  يفي بالتوقعات يتجاوز التوقعات 
 التوقعات

 ال يتوفر أساس للتقييم أدنى من التوقعات

في  ئمعلى نحو دايشارك  المحادثة

اقشات التي تتم داخل نالم

الفصل وفي التفاعالت 

األكاديمية األخرى 

المصطلحات  امستخدم  

 واألنماط النحوية السليمة.

في على نحو عام يشارك 

المناقشات التي تتم داخل 

الفصل وفي التفاعالت 

األكاديمية األخرى 

المصطلحات  امستخدم  

 واألنماط النحوية السليمة.

ي ف ايشارك أحيان  

المناقشات التي تتم داخل 

الفصل وفي التفاعالت 

األكاديمية األخرى 

المصطلحات  امستخدم  

 واألنماط النحوية السليمة.

ما يشارك في  انادر  

المناقشات التي تتم داخل 

الفصل وفي التفاعالت 

األكاديمية األخرى 

المصطلحات  امستخدم  

 واألنماط النحوية السليمة.

 

يفهم المناقشات دائًما ما  االستماع

التي تتم داخل الفصل 

التفاعالت غيرها من و

التي تتضمن األكاديمية 

تركيبات جمل تتواءم مع 

مستوى الصف الدراسي 

ومصطلحات أساسية من 

  المحتوى األكاديمي.

يفهم على نحو عام 

المناقشات التي تتم داخل 

غيرها من الفصل و

التي التفاعالت األكاديمية 

ل تتضمن تركيبات جم

تتواءم مع مستوى الصف 

الدراسي ومصطلحات 

أساسية من المحتوى 

  األكاديمي.

يفهم المناقشات أحياًنا ما 

التي تتم داخل الفصل 

التفاعالت غيرها من و

التي تتضمن األكاديمية 

تركيبات جمل تتواءم مع 

مستوى الصف الدراسي 

ومصطلحات أساسية من 

 المحتوى األكاديمي.

 

ما يفهم المناقشات  انادرً 

التي تتم داخل الفصل 

التفاعالت غيرها من و

التي تتضمن األكاديمية 

تركيبات جمل تتواءم مع 

مستوى الصف الدراسي 

ومصطلحات أساسية من 

 المحتوى األكاديمي.

 

 



 

 

 

 
 

 نصوصاليفسر دائًما ما  القراءة

تتوافق مع مستوى  التي

 االصف الدراسي، مدركً 

المفردات البصرية 

 وأنماط الكلمات.

يفسر على نحو عام 

تتوافق التي نصوص ال

مع مستوى الصف 

 االدراسي، مدركً 

المفردات البصرية 

 وأنماط الكلمات.

نصوص اليفسر أحياًنا ما 

تتوافق مع مستوى التي 

 االصف الدراسي، مدركً 

المفردات البصرية 

 وأنماط الكلمات.

نصوص الما يفسر  انادرً 

تتوافق مع مستوى التي 

 االصف الدراسي، مدركً 

المفردات البصرية 

 وأنماط الكلمات.

 

يكتب فقرات دائًما ما  الكتابة

محكمة البنية تشمل آليات 

صحيحة ومفردات 

 متنوعة.

يكتب على نحو عام 

فقرات محكمة البنية 

تشمل آليات صحيحة 

 ومفردات متنوعة.

يكتب فقرات أحياًنا ما 

محكمة البنية تشمل آليات 

دات صحيحة ومفر

 متنوعة.

ما يكتب فقرات  انادرً 

محكمة البنية تشمل آليات 

صحيحة ومفردات 

 متنوعة.

 

  تعليقات

 

 

   توقيع الُمًقيِم:


