
 

 

 

 

 ديستريكت سكول ريجنال تشارلتون دودلي مدرسة

 2 - الروضة لصفوف اإلنجليزية اللغة دارس تقدم حول تقرير
 

 :الطالب

 :المدرسة/الصف

 التاريخ:

 الُمًقيِم:
 

 للتقييم أساس يتوفر ال التوقعات من أدنى التوقعات تحقيق على يعمل بالتوقعات يفي التوقعات يتجاوز 

 كفاا األ عن ريعبدائًما  المحادثة

 كفي يشا كو مفاهيم؛الو

 والمناقشات المحادثات

 داخل تجري التي األكاديمية

 تركيبات امستخدمً  الفصل

 .عمره مع تتناسب لغوية

 عن عام نحو على يعبر

 يشا كو مفاهيم؛الو كفاا األ

 والمناقشات المحادثات كفي

 داخل تجري التي األكاديمية

 تركيبات امستخدمً  الفصل

 .عمره مع بتتناس لغوية

 أكفاا  عن اأحيانً  يعبر

 كفي يشا كو ومفاهيم؛

 والمناقشات المحادثات

 داخل تجري التي األكاديمية

 تركيبات امستخدمً  الفصل

 .عمره مع تتناسب لغوية

 أكفاا  عن يعبر ما اناد ً 

 كفي يشا كأو  ومفاهيم؛

 والمناقشات المحادثات

 داخل تجري التي األكاديمية

 اتتركيب امستخدمً  الفصل

 .عمره مع تتناسب لغوية

 

 كفهمه يظهردائًما ما  االستماع

 من محددة عبا ات/لالمات

 الد اسي؛ الصف محتوى

 التوجيهات ويتابع يد ك

 ويفهم الخطوات متعددة

 داخل تدو  التي المناقشات

 .الفصل

 كفهمه عام نحو على يظهر

 من محددة عبا ات/لالمات

 الد اسي؛ الصف محتوى

 يهاتالتوج ويتابع يد ك

 ويفهم الخطوات متعددة

 داخل تدو  التي المناقشات

 .الفصل

 كفهمه يظهرأحيانًا ما 

 من محددة عبا ات/لالمات

 الد اسي؛ الصف محتوى

 التوجيهات ويتابع يد ك

 ويفهم الخطوات متعددة

 داخل تدو  التي المناقشات

 .الفصل

 هكفهم يظهر ما اناد ً 

 من محددة عبا ات/لالمات

 سي؛الد ا الصف محتوى

 التوجيهات ويتابع يد ك

 ويفهم الخطوات متعددة

 داخل تدو  التي المناقشات

 .الفصل

 

 

اقلب الصفحة 



 

 








 معركفته يطبقدائًما ما  القراءة

 لتفسير الحروف بأصوات

 على قاد  الالمات؛ معاني

 الرئيسية الفارة وتحديد كفهم

 إلى التوصل مع للقصص،

 الصحيحة االستنتاجات

 بأصوات معركفته وتطبيق

 .الالمات لتفسير الحروف

 معركفته عام نحو على يطبق

 لتفسير الحروف بأصوات

 على قاد  الالمات؛ معاني

 الرئيسية الفارة وتحديد كفهم

 إلى التوصل مع للقصص،

 الصحيحة االستنتاجات

 بأصوات معركفته وتطبيق

 .الالمات لتفسير الحروف

 معركفته يطبقأحيانًا ما 

 تفسيرل الحروف بأصوات

 على قاد  الالمات؛ معاني

 الرئيسية الفارة وتحديد كفهم

 إلى التوصل مع للقصص،

 الصحيحة االستنتاجات

 بأصوات معركفته وتطبيق

 .الالمات لتفسير الحروف

 معركفته يطبق ما اناد ً 

 لتفسير الحروف بأصوات

 على قاد  الالمات؛ معاني

 الرئيسية الفارة وتحديد كفهم

 إلى التوصل مع للقصص،

 الصحيحة االستنتاجات

 بأصوات معركفته وتطبيق

 .الالمات لتفسير الحروف

 

 يستخدمدائًما ما  الكتابة

 وياتب الاتابة، اصطالحات

 سرد مع متعاقب بترتيب

 التفاصيل من واف   قد   

 ظهرت   مفردات واستخدام

 بالمرادكفات معركفته

 إلى وما المضادة والمعاني

 .ذلك

 عام نحو على يستخدم

 وياتب الاتابة، اصطالحات

 قد    سرد مع متعاقب بترتيب

 واستخدام التفاصيل من واف  

 معركفته ظهرت   مفردات

 المضادة والمعاني بالمرادكفات

 .ذلك إلى وما

 اصطالحات اأحيانً  يستخدم

 بترتيب وياتب الاتابة،

 واف قد  سرد مع متعاقب

 واستخدام التفاصيل من

 معركفته تظهر مفردات

 المضادة والمعاني بالمرادكفات

 .ذلك إلى وما

 يستخدم ما اناد ً 

 وأ الاتابة، اصطالحات

 مع متعاقب بترتيب ياتب

 التفاصيل من واف   قد    سرد

 تظهر مفردات واستخدام

 والمعاني بالمرادكفات معركفته

 .ذلك إلى وما المضادة

 

  تعليقات







   توقيع الُمًقيِم: 

 


