
 

 

 

 

  مدرسة دودلي تشارلتون ريجنال سكول ديستريكت

 8-5 تقرير حول تقدم دارس اللغة اإلنجليزية للصفوف
 

 الطالب:

 الصف/المدرسة:

 التاريخ:

 الُمًقيِم:
 

 تحقيق على يعمل بالتوقعات يفي التوقعات يتجاوز 
 التوقعات

 للتقييم أساس يتوفر ال التوقعات من أدنى

 ميستخددائًما ما  المحادثة

 الجوهرية المفردات

 اللغوية والقواعد

 المختارة األساسية

 الصف مع المتوائمة

 التحدث عند الدراسي

 إلنتاج اشفهيً  والسرد

 وأوامر وأسئلة عبارات

 .مألوفة

 عام نحو على يستخدم

 الجوهرية المفردات

 اللغوية والقواعد

 المختارة األساسية

 الصف مع المتوائمة

 التحدث عند الدراسي

 إلنتاج اشفهيً  دوالسر

 وأوامر وأسئلة عبارات

 .مألوفة

 يستخدمأحيانًا ما 

 الجوهرية المفردات

 اللغوية والقواعد

 المختارة األساسية

 الصف مع المتوائمة

 التحدث عند الدراسي

 إلنتاج اشفهيً  والسرد

 وأوامر وأسئلة عبارات

 .مألوفة

 يستخدم ما انادرً 

 الجوهرية المفردات

 اللغوية والقواعد

 المختارة ألساسيةا

 الصف مع المتوائمة

 التحدث عند الدراسي

 إلنتاج اشفهيً  والسرد

 وأوامر وأسئلة عبارات

 .مألوفة

 

 هفهم يبديدائًما ما  االستماع

 األكاديمي للمحتوى

 بالصف الخاص

 معرفة مع الدراسي

 لألفكار واضحة

 .والمفاهيم

 عام نحو على يبدي

 للمحتوى مهفه

 الخاص األكاديمي

 مع الدراسي صفبال

 لألفكار واضحة معرفة

 .والمفاهيم

 هفهم يبديأحيانًا ما 

 األكاديمي للمحتوى

 بالصف الخاص

 معرفة مع الدراسي

 لألفكار واضحة

 .والمفاهيم

 هفهم يبدي ما انادرً 

 األكاديمي للمحتوى

 بالصف الخاص

 معرفة مع الدراسي

 لألفكار واضحة

 .والمفاهيم

 

 

اقلب الصفحة 



 

 








 تحليل يستخدمدائًما ما  القراءة

 وإدراك لفهم المفردات

 قراءة عند المعنى

 .النصوص

 عام نحو على يستخدم

 لفهم المفردات تحليل

 عند المعنى وإدراك

 .النصوص قراءة

 يستخدمأحيانًا ما 

 لفهم المفردات تحليل

 عند المعنى وإدراك

 .النصوص قراءة

 تحليل يستخدم ما انادرً 

 إدراكو لفهم المفردات

 قراءة عند المعنى

 .النصوص

 

 بتنظيم يقومدائًما ما  الكتابة

 الموضوعات أفكار

 بالصف الخاصة

 بطريقة الدراسي

 استخدام مع واضحة

 الصحيح التركيب

 والتهجئة للجمل

 .السليمة

 عام نحو على يقوم

 أفكار بتنظيم

 الخاصة الموضوعات

 الدراسي بالصف

 مع واضحة بطريقة

 التركيب استخدام

 للجمل الصحيح

 .السليمة والتهجئة

 بتنظيم يقومأحيانًا ما 

 الموضوعات أفكار

 بالصف الخاصة

 بطريقة الدراسي

 استخدام مع واضحة

 الصحيح التركيب

 والتهجئة للجمل

 .السليمة

 بتنظيم يقوم ما انادرً 

 الموضوعات أفكار

 بالصف الخاصة

 بطريقة الدراسي

 استخدام مع واضحة

 الصحيح التركيب

 والتهجئة لللجم

 .السليمة

 

  تعليقات







   توقيع الُمًقيِم: 

 


