
	
	  (ألناس) تجاه اآلخرین السلوك التعلم سلوك ألطالب تجاه		

 / ألزمالءأألقران الكبار إنجاز العمل تعلیمات		
 جاوزیت

	
 الطالب: 4

 للتدریس مستعد •
ءات جراأإل تشارك في ألصف یومیا،ی •

 نحو ألتقدم.دفعھ تالتوجیھیة 
 ات.توجیھألال یتطلب إعادة  •

	

 الطالب:
 الصفي كل یوم ألواجب اكتمال •
 فرص إلثبات التعلمتعدد ألیستفید من  •

	

 الطالب:
 مع الكبار باالستماع واتباع اإلرشادات یتعاون •
 مع الكبار یوضح مھارات االتصال الفعال •

	

 الطالب:
، مھارات االتصال الفعال مع أقرانھیظھر  •

 مرشد لزمالئةویبرز ك
 األقرانیساعد في حل الصراعات بین   •
 التنوع في نظائره یرضى ویتقبل •

	
یطابق ألنمو 

 ألمتوقع
	

 الطالب: 3
 ون على استعداد للتدریسعادة ما یك •
 من اإلجراءات ألتعلیمیةتفید یسشارك وی •
 اتتوجیھالنادراً ما یتطلب إعادة  •

	

 الطالب:
 ألواجب فى الصف عادة ما یكمل •
 إلثبات التعلممن تعدد ألفرص  عادة یستفید     •

	

 الطالب:
مع الكبار باالستماع واتباع عادة یتعاون  •

 اإلرشادات
مع  عادة ما یوضح مھارات االتصال الفعال •

 الكبار
	

 الطالب:
مھارات االتصال الفعال مع عادة ما یظھر •

 األقران
في أقرانھ وال یشارك  عادة یحترم •

 الصراعات
 للتنوع في أآلخرین التقدیر عادة  یظھر •

	
 ینمو ویتطور

	
 الطالب: 2

 أحیاناً على استعداد للتدریس •
 ارك أحیاناً وأحیانا یصرف اإلنتباه شی •

 التعلیمات تتبع من
بعض األحیان یتطلب إعادة توجیھ  في •

 تغییر أفعالھل
	

 الطالب:
 وألتناقض فى إكمال عمل الصف ضاربالت  •
 علمالتفرص إلثبات أل تعدد یستفید أحیاناً من •

	

 الطالب:
ا مع الكبار فیم فى تعاونھ ومتناقض متضارب  •

 یتعلق باالستماع واتباع االرشادات
یوضح مھارات االتصال الفعال غیر متسق مع  •

 الكبار
	

 الطالب:
مھارات االتصال الفعال مع  یظھرأحیاناً  •

 األقران
یدعم وال ألقرانھ  غیر متسق احترام یظھر •

 تصعید الصراعات
 في غیره وأإلختالف بالتنوعیعترف  •

	
البدایة مستوى 

أو عدم كفایة 
 التقدم المحرز

 الطالب: 1
 للتدریسیكون مستعداً  ادراً مان •
	غالباً ما یصرف شارك وی نادراً ما •

 التعلیمات عنأإلنتباه 
ات ألتى قد تمكنھ بع إعادة التوجیھال یت •

 تغییر أفعالھ من
	

 الطالب:
 عمل الصف نادراً ما یكمل •
 إلثبات تعدد فرص أإلعادة نادراً ما یستفید من •

 التعلم
	

 الطالب:
یتعلق عاون مع الكبار فیما نادراً ما یت •

 باالستماع واتباع التوجیھات
مھارات االتصال الفعال مع نادراً ما یظھر  •

 الكبار
	

 الطالب:
مھارات االتصال الفعال مع  نادراً ما یظھر •

 األقران
یساعد فى ونادراً ما یظھر احترام أقرانھ  •

 و ألخالفات الصراعاتتصعید 
 ال یقبل التنوع وأإلختالف في غیره •

	
 ال توجد أدلة

 إستیعاب
 :أن ألطالب یبدو  حتى مع ألدعم 0

 على استعداد للتدریسلیس  •
 شاركال ی •
 التوجیھاتبع ال یتت •
عادة إ ما یعتبربتصعید الوضع عندیبدأ  •

 اتتوجیھأل
	

 مساعدة، الطالب:ألحتى مع 
 عمل الصف إكمال كن منیتمال  •
ات إلثب ألتكرار عدم االستفادة من تعدد ألفرص •

 التعلم
	

 حتى مع مساعدة، الطالب:
یتعلق باالستماع عاون مع الكبار فیما ال یت •

 واتباع اإلرشادات
 مھارات االتصال الفعال مع الكبار ال یظھر •

	

 حتى مع مساعدة، الطالب:
 التواصل بشكل فعالعدم  •
 یبدأ الصراع مع األقران •
 وأإلختالف في غیره بل التنوعال یق •

	

	  بمدارس دى موین ألعامة 5-2 مبدأ مھارات ألتوظیف و ألمواطنة للصفوف 


