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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 Kindergarten Checklist /قائمة مرجعية روضة األطفال

 

Parent Name ____________________________ أصل   

Child’s Name _______________________ الطالب        Birth Date  _____________________ تاريخ الميالد   

 

 :الوصي /األعزاء األهل 

 

األطفال على تعلم إن مساعدة .  يةبيئة التعلمالالمعلم وسيفهمون بصورة أكمل أنهم .  ألطفال الذين يتعلمون المهارات في هذه القائمة أساسا أفضل للتعلم في المستقبلاسيكون لدى  

 . عملية مستمرةهي هذه المهارات قبل وخالل رياض األطفال 

 

 (.قائمةالالوسطى في  األعمدةفي  ضع عالمة  )تشمل األمثلة 

 

Dear Parent/Guardian: 

 

Children who learn the skills on this list will have a better foundation for future learning.  They will more fully understand the teacher 

and the learning environment.  Helping children learn these skills before and during kindergarten is an ongoing process. 

 

Examples include (check off the list with   in the middle columns): 
 

                 Yes  Not Yet 

      Does Your Child    هل طفلك                ليس بعد          نعم  

1. Know his/her full name    لالكاماسمها  /اسمهيعرف 

2. Know his/her age   عمرها /يعرف عمره 

3. Know gender (boy/girl)    (فتاة /فتى)يعرف نوع الجنس 

4. Know home address and phone number   يعرف عنوان المنزل ورقم الهاتف 

5. Know family member’s names (mother, father, 

grandparents, etc…) 

 ....(م، األب، األجداد، الخاأل)يعرف أسماء أفراد العائلة   

6. Know 8 letters of the alphabet and 8 letter sounds    صوتيات الحرفمن  8األبجدية ومن الحروف  8يعرف 

7. Know how to hold a book and turn pages   يعرف كيف يمسك كتابا ويقلب الصفحات 

8. Point to and name parts of the body    أجزاء من الجسميشير إلى ويسمي 

9. Name clothing articles   يسمي مواد المالبس 
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10. Know names of household items   يعرف أسماء األدوات المنزلية 

11. Identity common animals   يحدد الحيوانات الشائعة 

12. Know names of most foods   يعرف أسماء معظم األطعمة 

13. Know the words for how things feel (textures)    (القوام)يعرف الكلمات لكيفية الشعور باألشياء 

14. Know names of coins   يعرف أسماء القطع النقدية 

15. Know left and right   يعرف اليسار واليمين 

16. Know some words that describe things   عرف بعض الكلمات التي تصف األشياءي 

17. Know some words that tell how things move   األشياء تتحرك كيفتقول بعض الكلمات التي  عرفي 

18. Know something about the places in your 

neighborhood 

 حيكمعرف شيئا عن األماكن في ي  

19. Know the difference between big, bigger, biggest   يعرف الفرق بين كبير، أكبر، األكبر 

20. Know the difference between small, smaller, 

smallest 

 يعرف الفرق بين صغير، أصغر، األصغر  

21. Know how to count 10 things   يعرف كيف يعد عشرة أشياء 

22. Can point out things that are the same or different    اإلشارة إلى األشياء التي هي نفسها أو مختلفةيستطيع 

         

Yes  Not Yet 

It would help if your child could:                     نعم :من شأنه أن يساعد إذا كان طفلك يستطيع    ليس بعد         

23. Respond to his/her name   اسمها /يستجيب السمه 

24. Understand speech of others   يفهم حديث األخرين 

25. Respond to simple questions   يستجيب لألسئلة السهلة 

26. Use short complete sentence   يستخدم جملة كاملة قصيرة 

27. Follows 2-step directions   يتبع اتجاهات من خطوتين 

28. Tell how he/she feels   تشعر /يقول كيف يشعر 

29. Ask questions of adults   يسال أسئلة الكبار 

30. Relate 2 events of story in sequence   لسليربط حدثين من قصة بتس 

31. Understand that the teacher is in charge in the 

classroom 

 يفهم إن المدرس هو المسؤول في الصف الدراسي  

32. Be comfortable with adults while away from home   يكون مرتاحا مع الكبار بينما هو بعيدا عن المنزل 

 

        Yes  Not Yet 

 Does your child have these social skills:     هل لدى طفلك هذه المهارات االجتماعية                                                   ليس بعد          نعم:  

33. Takes turns   يأخذ دوره 

34. Shows respect for others and property   يظهر االحترام لألخرين والممتلكات 

35. Shares toys   يشارك باأللعاب 
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36. Is helpful   هو مساعد 

37. Engage in Cooperative play   يشارك في اللعب التعاوني 

38. Now how to say “Please” and “Thank you”    شكرا لك"و" من فضلك"يعرف كيف يقول" 

39. Can sit quietly long enough to play with a toy, do a 

task, or listen to a story 

لعبة، القيام بمهمة، أو االستماع بما يكفي من الوقت ليلعب  الجلوس بهدوءيستطيع   

 إلى قصة

40. Does not argue and fight with other children    ال يجادل وال يقاتل مع األخرين 

41. Accepts disagreements   يقبل الخالفات 

 

        Yes  Not Yet 

  Does your child have the following self-help skills: هل لدى طفلك مهارات المساعدة الذاتية التالية     ليس بعد           نعم                                       :  

42. Remove and can put on outer clothes   إزالة ووضع المالبس الخارجية 

43. Go to the bathroom without help   الذهاب إلى الحمام بدون مساعدة 

44. Wash and dry own face and hands   غسل وتجفيف وجهه ويديه 

45. Feeds him/herself   نفسها /يغذي نفسه 

46. Keeps trying even when task is hard   يبقى يحاول حتى لو كانت المهمة صعبة 

47. Isn’t easily distracted   ال يتشتت بسهولة 

48. Finishes tasks   ينهي المهمات 

  

                  Yes  Not Yet 

       Does your child have these gross motor skills: هل لدى طفلك هذه المهارات الحركية         ليس بعد      نعم                                          :  

49. Walk with ease   يسير بسهولة 

50. Run lightly on toes   يركض بخفة على أصابع القدم 

51. Jump from step using both feet    من الدرج مستخدما كال قدميهيقفز 

52. Balance on each foot   يحقق التوازن على كل قدم 

53. Walk up stairs by alternating feet   يمشي الدرج صعودا بتناوب القدمين 

54. Walk downstairs by alternating feet   يمشي الدرج نزوال بتناوب القدمين 

55. Throw and catch a ball   يرمي ويمسك كرة 

 


