
Commitment to Learning plan 

Wt ATTITUDE TOWARDS LEARNING الرغبة في التعلم 

4 A very positive attitude towards learning and participates enthusiastically in all aspects of work يظهر رغبة شديدة في التعلم ومشاركة فّعالة في جميع جوانب األعمال المدرسية 

3 A positive attitude towards learning and participates in all aspects of work يظهر رغبة في التعلم ومشاركة في جميع جوانب األعمال المدرسية 

2 
Attitude towards learning occasionally falls below expectations and, at times, there are aspects of work where student fails to 
participate fully 

بها  الرغبة في التعلم أحيانًا ما تكون دون المستوى المتوقع، وفي بعض األوقات، هناك جوانب من األعمال المدرسية يفشل الطالب في المشاركة

 .بشكل كامل

1 Attitude towards learning is often below expectations and student consistently fails to participate in aspects of work as fully as possible الرغبة في التعلم غالبًا ما تكون دون المستوى المتوقع ويفشل الطالب بشكل مستمر في المشاركة باألعمال المدرسية كما يلزم 

 
COOPERATION التعاون 

4 Cooperates fully with the class teacher and actively supports the learning of others يتعاون بشكل كامل مع معلم الصف ويقدم الدعم بشكل فاعل لآلخرين في تعلّمهم. 

3 Cooperates with the class teacher and, as directed, supports the learning of others يتعاون مع معلم الصف ويقدم الدعم لآلخرين في تعلمهم حين يطلب منه ذلك. 

2 Sometimes  cooperates with the class teacher and, with close supervision, can work effectively with others in the group يستطيع التعاون مع المعلم ويستطيع، تحت اإلشراف، العمل بشكل فعال مع اآلخرين ضمن المجموعات. 

1 At times can be uncooperative with the class teacher and often fails to work effectively with others in the group يُظهر عدم تعاون مع معلم الصف في بعض األوقات، وغالبًا ما يفشل في العمل بشكل فّعال مع اآلخرين ضمن المجموعات. 

 
HOMEWORK الواجبات المدرسية 

4 Has a full homework record with no late, incomplete or missing pieces of work لديه سجل كامل للواجبات المنزلية خاٍل من أي تأخير أو عدم اكتمال أو نقص في األعمال 

3 Has a full homework record with, at most, one or two late but no incomplete or missing pieces of work  ،مع تأخير واحد أو اثنين كحد أقصى، لكن دون أي عدم اكتمال أو نقص في األعماللديه سجل كامل للواجبات المنزلية 

2 Has an incomplete homework record with late, incomplete or missing pieces of work لديه سجل واجبات منزلية غير مكتمل ويتّسم بالتأخير وعدم االكتمال والنقص في األعمال 

1 Has a poor homework record with many late, incomplete or missing pieces of work لديه سجل واجبات منزلية ضعيف ويتّسم بالعديد من حاالت التأخير وعدم االكتمال والنقص في األعمال 

 
ORGANIZATION التنظيم 

4 Always has the appropriate books and equipment  واألدوات المدرسية الصحيحةدائًما لديه الكتب 

3 Usually has the books and equipment عادةً لديه الكتب واألدوات المدرسية 

2 Sometimes does not have the books and equipment needed to support learning أحيانًا ليس لديه الكتب واألدوات المدرسية الالزمة لدعم التعلم 

1 Often does not have the books and equipment needed to support learning غالبًا ليس لديه الكتب واألدوات المدرسية الالزمة لدعم التعلم 

 
ATTITUDE AND BEHAVIOR TOWARDS OTHERS الموقف والسلوك تجاه اآلخرين 

4 Always polite and respectful towards all adults and fellow students مهذب ومحترم دائًما تجاه جميع الكبار والطلبة في المدرسة 

3 Mostly polite and respectful towards all adults and fellow students مهذب ومحترم غالبًا تجاه جميع الكبار والطلبة في المدرسة 

2 Sometimes impolite or disrespectful towards others  تهذيب واحترام تجاه اآلخرينأحيانًا يظهر عدم 

1 Can be impolite, disrespectful or challenging towards others يمكن أن يظهر عدم تهذيب واحترام وتحٍد تجاه اآلخرين 

 
BEHAVIOR السلوك 

4 Willing and able to take responsibility for own behavior.  سلوكياتهيظهر رغبة وقدرة على تحمل مسؤولية 

3 Responds positively to correction in response to isolated incidents of inadequate behavior. يستجيب بشكل إيجابي للتوجيه لتصحيح الحاالت القليلة من السلوكيات الغير مالئمة 

2 Sometimes responds appropriately to correction in response to incidents of inadequate behavior. يستجيب بشكل الئق للتوجيه لتصحيح حاالت السلوكيات الغير مالئمة 

1 Can respond inappropriately to correction in response to incidents of inadequate behavior. يمكن أن يستجيب بشكل غير الئق للتوجيه لتصحيح السلوكيات الغير مالئمة 

 


