
توقعات مستوى الصف
الفرقةأولصفانهايةبحلولبهالقيامعلىقادراويكونالطالبيعرفهأنيجبمانيويوركواليةفيالتعلممعاييرتحدد

مدارسلاألكاديميةالتوقعاتنعبأمثلةقائمةيليوفيماالخبرةذوالطالبيجيدهاأنيجبإضافيةمهاراتأيضاهناك

الىلبالطاترقيةتحديدبهايقصدالشاملة؛بصورةإليهاالنظروينبغيالسادسالصفمرحلةلطالبالعامة بافلو

يتقنأندونالكفاءةعلىللحصولالصحيحالطريقعلىيكونأويظهرربماالنهصفه،فيرسوبهأواالعلىالصف
 .المهاراتهذهتنميةلدعماالقتضاءحسبالمعلمونويتدخلالمهاراتهذهكلالطالب 

قراءةال 
 واالستدالالت اإلجابات لدعم النصوص من والمحددة الصلة ذات التفاصيل توفير •
 الدعم تفاصيل خالل من اتطويره يتم وكيف للنص ساسيةاأل فكرةال أو موضوعال تحديد •

 النص تلخيص  ؛ الرئيسية
 الشخصيات سلوك على هذه الحبكة تؤثر وكيف حبكة القصة وصف •
 النص بنية من جزًءا( والمشاهد ، والمقاطع ، الفقرات ، مثل) األقسام تشكل فكي ليحلت •

 الرسم أو ، اإلعداد أو ، المركزية الفكرة/  الفكرة تطوير على وتساعد ، الشاملة
 معنى نقل وكذلك نظرال وجهة تطوير كيفية وشرح تحديد •
 لةالص ذات باألدلة المدعومة تدععاءااإل بين التمييز ؛ النص في دععاءاتواإل مناقشاتال تقييم •

 كذلك ليست التيدععاءات اإل من
 األنواع أو مختلفة أشكال في النصوص مقارنة/  مقارنة •
 المعلوماتية والنصوص السادس الصف أدب وفهم قراءة •

واللغة الكتابة
 تِْكنِيكال و ، عمالواإلست والقواعد التهجئة منلمستوى الصف  المناسب ستخداماال إظهار •
 الصلة ذات واألدلة ، واضحة أسباب باستخدام( اداعاءات) دعاءا لدعم مناقشة اكتب •
 الصلة ذات والمعلومات األفكار لتبادل اإلعالمية النصوص كتابة •
 وصفية يلوتفاص فعالة تقنية باستخدام متخيلة أو حقيقية أحداث أو تجارب لتطوير الروايات اكتب •

 واضح وتسلسل
 الرئيسية األفكار تطوير في للمساعدة نتقاليةاال كلماتال استخدم •
 المعرفة وبناء األسئلة على لإلجابة البحوث إجراء •
   المناسبة االستراتيجيات باستخدام العريضة الخطوط وإنشاء المالحظات تدوين •

اللغه مفردات
 لتحديد والالحقات والبادئات الشائعة والالتينية اليونانية الجذور ومعرفة السياق خيوط استخدام •

الكلمة معنى

 (الفئة/  البند ، كامل/  جزء ، المثال سبيل على) كلمة والعالقات المجازية اللغة فهم إظهار •

معنى كلمة في الدقيقة والفروق

الصفلمستوى  المناسب والمحتوى الكلمات مواستخد  أْدَرك •

والتحدث االستماع
التعاونية المناقشات في المشاركة •

المطلوبة المواد دراسة أو قراءة بعد ، ستعدوانت م المناقشات إلى تعال •

 اصيلوالتف والحقائق األوصاف واستخدام منطقيا األفكار وتسلسل ، والنتائج دعاءاتاال تقديم •

واضح ونطق ، مناسب مستوى صوتو ، المناسب التواصل البصري استخدام ؛ الصلة ذات

فالص
السادس

بافلومدارسفيالسادسالصفطالبامتحانيتم

والكتابةالقراءةلفحصالسنةفيمراتثالثالعامة

لتحقيقالصحيحالطريقعلىالطالبأنلضمان

 .القراءةفيالكفاءة

اجراءات فحص طالب الصف السادس في القراءة 
 :والكتابة

 الطالقة في القراءة الشفهية(ORF) 

 القراءةفي  الطالقة يقيساختبار 

 النص قراءة على درةالقاي   الشفهية

مناسبة وسرعة دقة مع عال بصوت

 DAZE اختبارمدار بواسطة  هو

في القراءة الفهم لقياس مجموعة

لخطرمعرضالطالبأنالفحصنتائجأظهرتإذا
متقييبإجراءالمعلمونيقومالكفاءة،تحقيقعدم

 عزيز.ت إلى تحتاجالتيالمناطقلتحديدتشخيصي

 بطالللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم  اضافة الى ذلك،

 تقييماتهناك و السنة، في السادس ثالث مرات الصف

 دةللمساعوالعلوم  الرياضياتللقراءة و   دورية خالل السنة

 المعتمدة.المعايير نحو المحرز التقدم قياس في

 في الصف السادس اختبارات الوالية  الطالب يأخذ

 .اضياتوالري اإلنجليزية اللغة فنون
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 الصف
السادس

واالمهات لآلباء نصائح  
 اطرح. للقراءة يوم كل هادئ وقت تخصيص

 .اختاره الذي الكتاب حول أسئلة الطالب على
كل بش محادثةال تعزيزإقرأ الكتاب بنفسك ل

 .أفضل

 
 اإلعالمية تبالك اختيار على بالطال شجع

 والموسيقى والفن والتاريخ العلم حول

 يةالمعرف الخلفية بناء. المشهورين واألشخاص

 .للفهم مهم
 

 باستخدام يوميا يكتب أن بالطال من نتوقع

. المدرسة فييتعلمها  التي االستراتيجيات

 لديه. الفهم يحسن يقرأ ما حول الكتابة
 

 ، الكتابة. مهمة علمية مهارة هي ةالمالحظ

 لتسجيل طرق هي الصور والتقاط ، الرسمو

 .المالحظات
  

 نقيق وسجل ،للفراشات صوراً  التقط

ً امو واستخدم الصراصير،  شبكة على قعا

 وأ معينة ظاهرة عن المزيد لمعرفة اإلنترنت

 .مخلوق
  

بد  الرياضية الحقائق على الطالب رع

 حلللقابلة  سائلم طرح خالل من األساسية

 .سريعة شفهية استجابةمنه  توقعو. ذهنيا
 

ها انجاز تطلبي التي المهام في الطالب كإشر

 والقياس الطهي مثل الرياضياتاستخدام 

 .إلخ ، والبناء
 

ً  بالالط يرتكب عندما  حل في ساعده ، خطأ

 .السبلبافضل  المسألة
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 الرياضيات

 األرقام متعددة شريةعالحسابية ال عملياتال األرقام؛ متعدد ةمعملية القس: الصف طالقةمستوى 
 موالحج السطح ومساحةمساحة ال تشمل التي الرياضياتمسائل  و مسائل من واقع الحياة حل: الهندسة

 
 التناسبية والعالقات النسب
 لئاسالم لحل االستدالل منطق واستخدام النسبة مفاهيمإدراك  •

 األرقام نظام
 الكسور على ورالكس لتقسيم والقسمة بالضر منللعمليات الحسابية  السابق فهمال وتوسيع تطبيق •
 مضاعفاتالو ، مشتركة عواملال وإيجاد أرقام مركبة من عدة أرقام باستخدام بطالقة حسابال •

 العددية
 النسبية األعداد نظامفي  األرقام فهم توسيع •

 
 والمعادالتالحسابية  التعبيرات

 الجبرية التعبيرات إلىوصوال  للحساب السابقفهم ال توسيع •
 الواحد المتغير ذات والتفاوتات المعادالت وحلنطق الم •
 الكمية العالقات وتحليل لتمثيل المتغيرات استخدام •

 واالحتمالية االحصائيات
 جمعها طريقة بحكم البيانات من مجموعة فختلت كيف فهم تطوير •
 األعداد خط على تمثيل بياني في الرقمية البيانات وتلخيص عرض •

 موعلال
 رضاأل وعلوم المادية بالبيئة المتعلقة العلمية والنظريات والمبادئ هيمالمفا وتطبيق فهم •

 المعيشية والبيئة والفضاء
 ؛ ةاألحيائي والمناطق اإليكولوجية النظم: العلوم في لألفكار التاريخي بالتطور االعتراف •

 قس؛ط والكهرومغناطيسية المغناطيسية كهرباء؛ال ؛ والحركة القوى والحيوان؛ النبات خصائص
 والشمس والقمر األرض الجو؛

 حاالت مثل) قياسها أو/  و وصفها أو/  و مالحظتها يمكن خصائص لها الكائنات بأن االعتراف •
 (إلخ ، تالموصال ، الحرارة ، الكثافة ، األمواج

 مالحظات تقديم خالل من والمفاهيم العلمية العملية فهم إلظهار العلمي البحث استخدام •
 للظواهر قبةثا نظرة لتوفير جديدةوال التقليدية الطرق باستخدام تحليل ؛ راالختبا وتفسيرات

 االجتماعية الدراسات
 في االتجاهات مقارنة ؛ واإلمبراطوريات والحضارات الثقافات بين والتفاعالت طورالت تحليل •

 (EH) الشرقي الكرة نصف في واالقتصاديات الحكومة
 EH في رتتطو لتيا نيادألوا اتلمعتقدا نظم تباين/  نةرمقا •
 السياسية هياكلها تتطور وكيف الوقت بمرور والحضارات المجتمعات تعقيد مدى تحليل •

 واالقتصادية
 اتواألدو ، المعتقدات ونظم ، اللغة ونشر تبادلعملية  التجارية الشبكات تزعز كيف دراسة •

 .واألمراض ، واالختراعات ، ثقافيةال واألفكار ،
 فنال 

 واألفكار المعاني لتوصيل والتصميم الفن ومبادئ عناصر استخدام •
 اإلبداع لتعزيز ، الرقمية التكنولوجيا ذلك في بما ، األدوات/  المواد مختلف استخدام •
 الفنان استنتاجات وتحديد ، الفنية األعمال وتفسير مناقشة ، عكس ، تحليل •
 الزمن مر على متنوعة ثقافات من الفنية األعمال من متنوعة مجموعة ومناقشة بحث •

 موسيقىال
 المتكررة يقاعواال ، نقالتوال ، الخطوات باستخدام اآلخرين ومع وحده الغناء •
 الموسيقية عناصرلل أوصاف وكتابة الموسيقى إلى االستماع •
 االجزاء متعددة وأغاني إيقاعات ، بسيطة ألحان فيلتأ •
 رول إن روك ، جاز/  بلوز ، األمريكية الشعبية: ذلك في بما الموسيقى أساليب تحديد •
 مشهدال ، يالغنائ عرشال ، الملحن: ذلك في بما الموسيقية للمسرحيات الرئيسية المكونات تحديد •

 األزياء ، الشخصيات ، الرقصات مصمم ،
 ربية البدنيةالت

 والمناورة حركةلل األساسية المهارات أداء •
 البدنية األنشطة من متنوعة مجموعة في الكفاءة تحقيق •
 واالجتماعية والشخصية والمسؤول اآلمن السلوك إظهار •

 
 




