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 دقيقة  30مدة التقييم:      اللغة العربية:
 

 أوالً: كفاية التحدث

  شفهيا بجمل سليمة عن صورة.المتعلم يعبر 

  عن أسئلة حول موضوع بلغة سليمة.المتعلم يجيب 
 

 نًيا: القراءة والمشاهدةثا

 .قراءة جهرية صحيحة لنص قصير 

  مفرد(، يوظف كلمة في جملة. -جمع  -أسئلة فهم واستيعاب، شرح مفردات )مرادف 

  لنص المقروء.في االتسلسل الزمني لألحداث المتعلم يذكر 

  بين التعبير الحقيقي والخيال.المتعلم يميز 
 

 ثالًثا: الكتابة 
 

  المهارات الهجائية:

 :فقرة من ثالث جمل تتضمن المهارات الهجائية:  إمالء 
 ب  يكت القطع(، -المفتوحة(، همزة )الوصل  -الشمسية(، التاء )المربوطة  -التنوين، الالم )القمرية 

 كلمات تتضمن حروفا تنطق وال تكتب. 
 

 : المهارات اللغوية

  بين الفعل الماضي والمضارع في جمل مكتوبة.المتعلم يميز 

 المضارع (. –جمال تتضمن فعل ) الماضي المتعلم ب يكت 

  ل جملة مثبتة إلى جملة منفية.لن (، يحو   –لم  –جمالً تتضمن أدوات النفي ) ال المتعلم يكتب 

 يحة.ثم ( في كتابة جمل صح –ف  –خريطة ذهنية في جمل بسيطة مستخدًما أدوات الربط ) و  المتعلم يصف 

 جمل مترابطة. بأربعر عن صورة ترتيب كلمات لتكوين جمل، تعبي 

  ؛ مستخدما أدوات الربط، وأساليب النفي.بثالث جملقصة المتعلم يكمل 

 

 

ENGLISH  Time: 30 Minutes 
 

Oral Language:  

 

Students will be evaluated on basic conversational skills, one on one, based on the following criteria: 

 Speaks voluntarily, using learned expressions and simple combinations of phrases 

 Initiates and participates in dialog using a variety of strategies 

 Uses English effectively and fluently 
 

Writing:  

 

Students will demonstrate their ability to compose a writing passage based on a writing prompt. Evaluation 

is based on the following criteria: 

 

 The student is able to use some punctuation and capital letters appropriately 

 Most common words are spelled correctly 

 Some correct verb tenses are present 

 Student  is able to express simple ideas 

 Student has written at least five sentences 
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MAP MATH Time: 45 minutes 
 

Students applying to grade 4 are responsible for the skills listed underneath: 

 

All previous grade skills plus: 
  

 Use of  the 4 basic mathematical operations for whole numbers, decimals, and fractions 

 Rounding/estimation 

 Place value 

 Represent and solve word problems 

 Number sentences/equations/equivalence 

 Patterns/sequences/series 

 Area, perimeter, and  circumference 

 Time/ weight/ mass 

 Spatial concepts and symmetry 

 Angle measurement  (g5) 

 Points, lines, segments, rays, and angles 

 Conversion of units 

 Data analysis and representation 

 

MAP Reading:  Time: Open 

 

All previous grade skills plus: 

 

 Cause and effect 

 Facts and opinions 

 Sequencing 

 Summarizing, paraphrasing 

 Identifying evidence that supports a statement in informational text 

 Purpose 

 Text Structure: Organization 

 Appropriate grade level use of grammar, spelling, and punctuation 

 
 

 

 

 

 


