
  الخاص بالطالب لعام Leap الم نص مستوى األداء لتقریر

 أداء الطالب إجماال ً 

تخطى أداء الطالب في هذا. 5وتم أداءه في المستوى  850إلى  650بمقياس  XXX، متقدم: حقق الطالب مجموع 5ستوى   

التالي من الدراسات في هذا المجال منالمستوى توقعات الجاهزية للكلية والحياة المهنية وأصبحوا معدين جيًدا للمستوى   

 المحتوى. 

استوفى أداء الطالب في. 4وتم أداءه في المستوى  850إلى  650بمقياس  XXX، اإلجادة: حقق الطالب مجموع 4المستوى 

المجال منهذا المستوى توقعات الجاهزية للكلية والحياة المهنية وأصبحوا مستعدين للمستوى التالي من الدراسات في هذا  

 المحتوى. 

استوفى أداء الطالب في. 3وتم أداءه في المستوى  850إلى  650بمقياس  XXX، أساسي: حقق الطالب مجموع 3المستوى 

هذا المستوى تقريبًا توقعات الجاهزية للكلية والحياة المهنية وقد يحتاجون إلى دعم إضافي ليكونوا مستعدين تماًما للمستوى 

 راسات في هذا المجال من المحتوى.التالي من الد 

 استوفى أداء . 2وتم أداءه في المستوى  850إلى  650بمقياس  XXX، تناول األساسي: حقق الطالب مجموع 2المستوى 

الطالب في هذا المستوى توقعات الجاهزية للكلية والحياة المهنية جزئيًا وسيحتاجون إلى الكثير من الدعم ليكونوا مستعدين

 للمستوى التالي من الدراسات في هذا المجال من المحتوى.

 لم يستوفى أداء . 1وتم أداءه في المستوى  850إلى  650بمقياس  XXX، غير مرٍض: حقق الطالب مجموع 1المستوى 

ن.ليكونوا مستعدين للمستوى التالي مالطالب في هذا المستوى بعد توقعات الجاهزية للكلية والحياة المهنية جزئيًا وسيحتاجون إلى دعم مكثف 

نتائج فنون اللغة اإلنجليزية

 النص األدبي:

هو ]هي[ قادر على قراءة وإبرازقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 المعقدة على مستوى الصف. قصص الخيال والدراما والشعر[ 8-6تحليل ]الصفوف [ 5-3فهم ]الصفوف 

هو ]هي[ قادر على قراءة وإبراز فهممتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

قصص الخيال والدراما والشعر األقل تعقيًدا على مستوى الصف.[ 8-6تحليل ]الصفوف [ 5-3]الصفوف 

هو ]هي[ يواجه صعوبة في قراءة وإبراز فهمفي هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. ضعيف: 

 قصص الخيال والدراما والشعر على مستوى الصف.[ 8-6تحليل ]الصفوف [ 5-3]الصفوف  

 نص معلوماتي:

هو ]هي[ قادر على قراءة وإبراز فهمالذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم.  قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب

القصص غير الخيالية بما فيها؛ النصوص التي تدور حول التاريخ والعلوم والفن[ 8-6تحليل ]الصفوف [ 5-3]الصفوف  

 والموسيقى على مستوى الصف. 

 هو ]هي[ قادر على قراءة وإبراز فهممتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

القصص غير الخيالية األقل تعقيًدا على مستوى الصف بما فيها؛ النصوص التي تدور[ 8-6تحليل ]الصفوف [ 5-3]الصفوف  

حول التاريخ والعلوم والفن والموسيقى.  



 
Title 

 هو ]هي[ يعاني مشقة في إبراز فهم ضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 دورالنصوص غير الخيالية األقل تعقيًدا على مستوى الصف بما فيها؛ النصوص التي ت[ 8-6تحليل ]الصفوف [ 5-3]الصفوف 

  حول التاريخ والعلوم والفن والموسيقى 
 

 مفردات اللغة

 هو ]هي[ قادر على استخدامقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص المعقدة على مستوى الصف.  

 
 هو ]هي[ قادر على استخدام السياقمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص األقل تعقيًدا على مستوى الصف. 
  

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في استخدامضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص على مستوى الصف. 
 
 

 التعبير المكتوب
 

 هو ]هي[ قادر على نظم كتابةقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 معدة جيًدا ومنظمة وواضحة باالستعانة بالتفاصيل التي استمدها مما قرأه هو ]هي[.  

 
 قد يحتاج هو ]هي[ لمزيد من الدعمب الذين أوفوا بالتوقعات. متوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطال

 حتى يتمكن من نظم كتابة معدة جيًدا ومنظمة وواضحة باالستعانة بالتفاصيل التي استمدها مما قرأه هو ]هي[. 
 

 بة في نظم كتابةهو ]هي[ يواجه صعوضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 معدة جيًدا ومنظمة وواضحة باالستعانة بالتفاصيل التي استمدها مما قرأه هو ]هي[. 
 
 

 المعرفة واستخدام اصطالحات اللغة

 
 هو ]هي[ قادر على نظم كتابة باستخدامقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 اعد اللغة اإلنجليزية القياسية بما فيها؛ القواعد الخاصة بالنحو والتهجئة واالستخدام. قو 
 

 قد يحتاج هو ]هي[ لمزيد من الدعممتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 حتى يتمكن من نظم كتابة تطبق قواعد اللغة القياسية بما فيها؛ القواعد الخاصة بالنحو والتهجئة واالستخدام، تطبيًقا صحيًحا.  

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في نظم كتابةضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 إلنجليزية القياسية بما فيها؛ القواعد الخاصة بالنحو والتهجئة واالستخدام. باستخدام قواعد اللغة ا 
 
 

 الرياضيات
 
 
 
 



 
Title 

 
 
 
 
 
 

 :3الصف 
 

 المحتوى الرئيسي
 

 هو ]هي[ قادر على حل مسائل عملياتقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 الضرب والقسمة والحقل والقياس والكسور البسيطة.  

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار بعض الفهم لحلفي هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. متوسط: 

 المسائل المتصلة بعمليات الضرب والقسمة والحقل والقياس والكسور البسيطة.  
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. ضعيف: في ه
 المتصلة بعمليات الضرب والقسمة والحقل والقياس والكسور البسيطة.  

 
 

 المحتوى اإلضافي والداعم
 

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل المتصلة قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 بالمحيط ومرتبة العدد واألشكال الهندسية وإعداد وقراءة 

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار بعض الفهم فيبالتوقعات. في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا متوسط: 

 حل المسائل المتصلة بالمحيط ومرتبة العدد واألشكال الهندسية وإعداد وقراءة الرسوم البيانية باألعمدة والرسوم البيانية المصورة.  
 

 ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلهو ضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 المتصلة بالمحيط ومرتبة العدد واألشكال الهندسية وإعداد وقراءة الرسوم البيانية باألعمدة والرسوم البيانية المصورة.  
 
 

 التعبير عن الستنتاج الرياضي
 

 هو ]هي[ قادر على إعداد وتبرير الحلولضل منهم. قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أف
 الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  الفهم في إعداد وتبرير 
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في إعداد وتبريرضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 لسياقات التطبيقية. الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في ا 
 

 
 النمذجة والتطبيق

 



 
Title 

 هو ]هي[ قادر على تطبيق مهاراتقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 دام األدواتالرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخ 
 المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الفهم لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة 
 كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة لحل معضالتضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 لعالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحلا 
 المعضالت.  
 

 
 4الصف 

 
 المحتوى الرئيسي

 
 حل المسائل التيهو ]هي[ قادر على قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 تتضمن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة لألرقام بأكملها واستخدام التفكر بمرتبة العدد ومقارنة الكسور وجمع 
 وطرح الكسور بنفس المقامات.  

 
 إظهار بعض الفهم لحل هو ]هي[ قادر علىمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 المسائل التي تتضمن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة لألرقام بأكملها واستخدام التفكر بمرتبة العدد 
 ومقارنة الكسور وجمع وطرح الكسور بنفس المقامات. 
  

 [ يواجه صعوبة في حل المسائلهو ]هيضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 التي تتضمن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة لألرقام بأكملها واستخدام التفكر بمرتبة العدد ومقارنة الكسور وجمع 
 وطرح 
 الكسور بنفس المقامات.  

 
 المحتوى اإلضافي والداعم

 
 

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 تتضمن عدد ونماذج للشكل وتحويالت القياس البسيطة وقياسات الزاوية وتصنيف األشكال الهندسية والرسوم البيانية للخط المصحوبة بقياسات 

 الكسر. 
 

 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 ةالفهم لحل المسائل التي تتضمن عدد ونماذج للشكل وتحويالت القياس البسيطة وقياسات الزاوية وتصنيف األشكال الهندسية والرسوم البياني 

 بقياسات الكسر.  للخط المصحوبة
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
التي تتضمن عدد ونماذج للشكل وتحويالت القياس البسيطة وقياسات الزاوية وتصنيف األشكال الهندسية والرسوم البيانية للخط المصحوبة  

 بقياسات الكسر. 
 
 



 
Title 

 التعبير عن الستنتاج الرياضي
 

 هو ]هي[ قادر على إعداد وتبرير الحلولهم. قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل من
 الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 ول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية. الفهم في إعداد وتبرير الحل 
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في إعداد وتبريرضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 ات التطبيقية. الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياق 

 
 

 النمذجة والتطبيق
 

 هو ]هي[ قادر على تطبيق مهاراتقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة  

 كإستراتيجية لحل المعضالت. 
 

 بعض هو ]هي[ قادر على إبرازمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
الفهم لتطبيق مهارات الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام  

 األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت. 
 

 ي[ يواجه صعوبة لحل معضالتهو ]هضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 
 

 5الصف 
 

 المحتوى الرئيسي
 

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيأفضل منهم. قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو 
 تتضمن موشورات الحجم وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بأعداد كاملة متعددة األرقام وكسور عشرية وكسور.  

 
 راز بعضهو ]هي[ قادر على إبمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

الفهم لحل المسائل التي تتضمن موشورات الحجم وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بأعداد كاملة متعددة األرقام وكسور عشرية  
 وكسور. 

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 تتضمن موشورات الحجم وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بأعداد كاملة متعددة األرقام وكسور عشرية وكسور. التي  
 
 

 المحتوى اإلضافي والداعم
 

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 



 
Title 

تتضمن كتابة وترجمة الصياغات العددية وتحويل القياسات وإحداثيات تخطيط المنحنى البياني وتصنيف األشكال الهندسية وإعداد وترجمة  
 الرسوم البيانية للخط المصحوبة بقياسات الكسر. 

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

الفهم لحل المسائل التي تتضمن كتابة وترجمة الصياغات العددية وتحويل القياسات وإحداثيات تخطيط المنحنى البياني وتصنيف األشكال  
 جمة الرسوم البيانية للخط المصحوبة بقياسات الكسر. الهندسية وإعداد وتر

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

وترجمة  صنيف األشكال الهندسية وإعدادالتي تتضمن كتابة وترجمة الصياغات العددية وتحويل القياسات وإحداثيات تخطيط المنحنى البياني وت 
 الرسوم البيانية للخط المصحوبة بقياسات الكسر. 

 
 التعبير عن الستنتاج الرياضي

 
 هو ]هي[ قادر على إعداد وتبرير الحلولقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  الرياضية المنطقية 
 

 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 ت التطبيقية. الفهم إلعداد وتبرير الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقا 

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في إعداد وتبريرضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  
 

 النمذجة والتطبيق
 

 هو ]هي[ قادر على تطبيق مهارات طالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. قوي: في هذا المجال، أبلى ال
 الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات 

 المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت. 
 

 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 الفهم لتطبيق مهارات الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل 
 ستراتيجية لحل المعضالت. كمي واستخدام األدوات المناسبة كإ 

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة لحل معضالتضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل 
 الت. المعض 

 
 6الصف 

 
 المحتوى الرئيسي

 
 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 تتضمن نسب ومعدالت ونسب مئوية وصياغات ومعادالت جبرية وفهم األعداد السالبة وبإمكانه عمل إحداثيات تخطيط 
 المنحنى والنسب البسيطة.  

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار فهم لحلمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 المسائل التي تتضمن نسب ومعدالت ونسب مئوية وصياغات ومعادالت جبرية واألعداد السلبية وعمل إحداثيات تخطيط 



 
Title 

 والنسب البسيطة.  المنحنى 
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 التي تتضمن نسب ومعدالت ونسب مئوية وصياغات ومعادالت جبرية وفهم األعداد السالبة وعمل إحداثيات تخطيط المنحنى 
 والنسب البسيطة.  

 
 

 المحتوى اإلضافي والداعم
 

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 تتضمن الحقل والحجم واإلحصائيات األساسية.  

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الفهم لحل المسائل التي تتضمن الحقل والحجم واإلحصائيات األساسية.  
 

 هو ]هي[ يواجه صععوبة في حل المسائلات. ضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقع
 التي تتضمن الحقل والحجم واإلحصائيات األساسية.  

 
 

 التعبير عن الستنتاج الرياضي
 

 هو ]هي[ قادر على إعداد وتبرير الحلولقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 منطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية. الرياضية ال 

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الفهم إلعداد وتبرير الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في إعداد وتبريرضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية. الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح  

 
 
 
 

 النمذجة والتطبيق
 

 هو ]هي[ قادر على تطبيق مهاراتقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات 
 المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 ز بعضهو ]هي[ قادر على إبرامتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الفهم لتطبيق مهارات الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل 
 كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 ]هي[ يواجه صعوبة في تطبيقهو ضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 مهارات الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام 



 
Title 

 األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  
 

 7الصف 
 المحتوى الرئيسي

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
  تتضمن عالقات تناسبية وصياغات ومعادالت ومتباينات وعمليات جمع األعداد الجذرية وطرحها وضربها وقسمتها. 

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار بعضبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. متوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أ

 الفهم لحل المسائل التي تتضمن عالقات تناسبية وصياغات ومعادالت ومتباينات وعمليات جمع األعداد الجذرية وطرحها 
  وضربها وقسمتها. 

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

  التي تتضمن عالقات تناسبية وصياغات ومعادالت ومتباينات وعمليات جمع األعداد الجذرية وطرحها وضربها وقسمتها. 
 
 

 المحتوى اإلضافي والداعم
 

 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 تتضمن محيط الدائرة والحقل والمسطح والحجم واإلحصائيات األساسية والترجيح. 
  

 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضالب الذين أوفوا بالتوقعات. متوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالط
 الفهم لحل المسائل التي تتضمن محيط الدائرة والحقل والمسطح والحجم واإلحصائيات األساسية والترجيح. 
  

 المسائل  هو ]هي[ يواجه صعوبة في حلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 التي تتضمن محيط الدائرة والحقل والمسطح والحجم واإلحصائيات األساسية والترجيح. 

 
 

 التعبير عن الستنتاج الرياضي
 

 هو ]هي[ قادر على إعداد وتبرير الحلولقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 لمنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية. الرياضية ا 

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الفهم إلعداد وتبرير الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في إعداد وتبريرضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية. الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح  
 

 لنمذجة والتطبيق
 

 هو ]هي[ قادر على تطبيق مهاراتقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 فكر بشكل كمي واستخدام األدواتالرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والت 
 المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 



 
Title 

 وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكلالفهم لتطبيق مهارات الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت  
 كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة لحل معضالتضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل 
 المعضالت.  

 
 8الصف 

 
 المحتوى الرئيسي

 
 حل المسائل التي هو ]هي[ قادر علىقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 تتضمن الجذور واألس والترميز العلمي والمعادالت الخطية وأنظمة المعادالت الخطية ونظرية فيثاغورس وتمييز الداالت 
 الخطية وغير الخطية وتحويل األشكال على مستوى إحداثي.  

 
 هو ]هي[ قادر على إظهار فهم لحلمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 المسائل التي تتضمن الجذور واألس والترميز العلمي والمعادالت الخطية وأنظمة المعادالت الخطية ونظرية فيثاغورس 
 طية وتحويل األشكال على مستوى إحداثي. وتمييز الداالت الخطية وغير الخ 

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 زالتي تتضمن الجذور واألس والترميز العلمي والمعادالت الخطية وأنظمة المعادالت الخطية ونظرية فيثاغورس وتميي 
 الداالت الخطية وغير الخطية وتحويل األشكال على مستوى إحداثي.  

 
 المحتوى اإلضافي والداعم

 
 هو ]هي[ قادر على حل المسائل التيقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 

 وترجمة النقاط المبعثرة.تتضمن الحجم وفهم األعداد غير الجذرية وإنشاء  
 

 هو ]هي[ قادر على إظهار بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 
 الفهم في حل المسائل التي تتضمن الحجم واألعداد غير الجذرية وإنشاء وترجمة النقاط المبعثرة.  

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة في حل المسائلبلي الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. ضعيف: في هذا المجال، لم ي

 التي تتضمن الحجم وفهم األعداد غير الجذرية وإنشاء وترجمة النقاط المبعثرة.  
 

 التعبير عن الستنتاج الرياضي
 

 هو ]هي[ قادر على إعداد وتبرير الحلولقوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أفضل منهم. 
 الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  

 
 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضمتوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. 

 الفهم إلعداد وتبرير الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  
 

 هو ]هي[ يواجه صعوبة في إعداد وتبريرحسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات.  ضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالءً 
 الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاج اآلخرين في السياقات التطبيقية.  

 



 
Title 

 
 

 النمذجة والتطبيق
 
 
 

 هو ]هي[ قادر على تطبيق مهاراتضل منهم. قوي: في هذا المجال، أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات أو أف
 الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات  

 المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت. 
 

 هو ]هي[ قادر على إبراز بعضأوفوا بالتوقعات.  متوسط: في هذا المجال، غالبًا ما أبلى الطالب بالًء حسنًا كالطالب الذين
 الفهم لتطبيق مهارات الرياضيات لحل معضالت العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل 
 كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل المعضالت.  

 
 هو ]هي[ يواجه صعوبة لحل معضالتسنًا كالطالب الذين أوفوا بالتوقعات. ضعيف: في هذا المجال، لم يبلي الطالب بالًء ح

 العالم الحقيقية وتمثيل المعضالت وحلها باستخدام الرموز والتفكر بشكل كمي واستخدام األدوات المناسبة كإستراتيجية لحل 
 المعضالت.  

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


