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 يتضمن هذا الدليل 

  القراءةمعرفة طفلك في  هاسوف يتعلمالتي ملحة عامة عن بعض من أهم األمور 

 إلى الثانويةرياض األطفال  مناللغة اإلنجليزية والرياضيات بوالكتابة 

   طفلك على تعلم في املنزل لأفكار ألنشطة مساعدة 

  األكاديمي  هقدمتمواضيع للمناقشة للتحدث إلى املعلم طفلك حول
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آلداب انهاية رياض األطفال في الرياضيات و  معطفلك  هيقدم هذا الدليل نظرة عامة ملا سوف يتعلم

" ، واليةلل ةالجديد عايي  األساسية املشر ةةاملاللغة اإلنجليزية. يستند هذا الدليل إلى "واملعرفة ب

توقعات املبينة في هذه املعايي ، الب يفية. إذا كان طفلك والي 54قبل أةث  من من التي تم اعتمادها 

.للصف األول  سر فع (أو أنها)أنه ف

 

 رياض األطفال

 

 املعايير األكاديمية هامة؟ تبر ملاذا تع
النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في كون جميع الطالب، بغض ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

يضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد أنها أةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد

 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 

 األطفال رياض طفلكم في عليه يعمل سوف ملا عينة
، اهمطابقة تلك األحرف مع أصواتوالسفلية،  -تسمية الحروف العلوي  ■

 ةتابتهاو 

الحكايات  قراءة مثل مألوفة، قصص في األحرف وتجارب مغامرات مقارنة ■

 والشعبية الخرافية

 باستخدام  قرأت لهم  قصص عن مألوفة  والتحدث قصص روايةإعادة ■ 

  النص التفاصيل من

 رد كذل في بما لحدث، وصف تقديم إلى والكتابة واإلمالء استخدام الرسم ■

 الطالب لذلك الحدث. فعل

،) ما ةتابة ةتاب أو موضوع حول  التفضيل أو الرأي إبداء ■
ً
ةتابي  مثال

 ...(املفضل هو 

 شاتللمناق القواعدإتباع و  الدراسية الفصول في  املحادثات في ةشارةامل ■

، تعلم االستماع إلى اآلخرين وأخذ 
ً
 تحدث( ال عند الدور )مثال

 كذل في بما واألفكار، واملشاعر، األفكار عن للتعبي  حو وضب حديثال ■

 املألوفة واألحداث واألشياء واألماةن الناس  وصف

 وأ قصص في الرئيسية التفاصيل حول  أسئلة على واإلجابة سؤال طرح■ 

 بصوت عال  تم قرأتها املعلومات من غي ها

،) السؤال كلمات واستخدام فهم ■
ً
( ةيف ملاذا، متى، أين، ما، ،من مثال

 خالل املحادثة.

 تربط التيالصغي ة ، واستخدام تلك الكلمات النحوية تمييز، وهجاءتعلم  ■

:  بشكل صحيح بعضها ببعضاللغة 
َ
 .(a, the, to, of, from, I, is, are)مثال

 
 

 
 

 

 الحفاظ على محادثة مركزة
 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي رياض األطفال، تشمل ما عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل 

ً
ش يء. بدال

 :يلي

 بصوت الحروف ملعرفة ةيفية تهجئة الكلمات ةما تنطقاستخدام املعرفة بالحروف وارتباطها  ■

 املبكر رء القل ةقراءة وفهم قصة مصمم ■

هل هذا جزء من العمل مرض ي؟ ةيف يمكن أن يكون أفضل؟ هل طفلي رؤية عينة العمل الخاص بطفلك. اسأل أسئلة املعلم مثل: أطلب  ■

على املسار الصحيح؟ ةيف يمكن أن أساعد طفلي للتحسن أو التفوق في هذا املجال؟ إذا كان طفلي يحتاج إلى دعم إضافي أو يريد معرفة 

 اك موارد مساعدة التعلم خارج الفصل الدراس ي؟املزيد عن هذا موضوع، هل هن

التحدث إلى 

 مدرس طفلك
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 عينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في رياض األطفال
 العدد ةم ل و قو  األشياء عد ■

أو أةث  عدد  فيها مجموعةإي  عرفةمل األشياء من مجموعتين مقارنة ■

  ةر األ الرقم ملعرفة مكتوبة رقمين مقارنة ؛مساوي 

  لتمثيلهم مخططات ورسماملسائل النصية  والطرحجمع  ■

 

 أو أقل؛ والطرح  01أو أقل؛ طرح من عدد  01 لغاية مجموع إضافة ■

 نصية ملسائل

  صغي ةال األرقام وطرح جمع ■
ً
،) ودقة بسرعة جدا

ً
 ( 0+  3 مثال

 حجمال أو طريقة توجيههم عن النظر بغض األشكال صحيح بشكل تسمية ■

(،
ً
 ( مريع زالي ما" ةماس" بشكل املوجه شكل مربع مثال

 
 الحفاظ على محادثة مركزة

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :رياض األطفال، تشمل ما يلي

 ذاه في طفلك تقدم حول  عن مالحظاته املعلم اسأل ؛ عمل مكتوب تكون  ال هذه سوف) األشياء عدد ملعرفة العد ■

 ( املجال

 املسائل النصية من الجمع والطرح حل ■

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعد طفلك على التعلم بالبيت
 
 

 31إلى  04لجلوس مع طفلك على األقل مرة واحدة في أسبوع ملدة ا. يجب عليك أيضا محاولة ر ةيزقادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.ساعدك على أن تكون األول يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س

 باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل:

 

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

 فكاراأل  تبادل. القصة من املفضلة أجزاءه لشرح طفلك اسأل. يوم كل طفلك مع إقراء ■

القراءة، قم بزيارة موقع  لطفلك الكتب من املزيد على للعثور . بك الخاصة

www.corestandards.org/ assets/Appendix_B.pdf 

 مدرسة في يومه عن ألن يحدثكم طفلك شجع ■

 لكم الصورة طفلك أن يصف أطلب من ■

 الرياضيات

 سأل،ت أن املثال، سبيل على. 01 إلى تصل أشياء عد تتطلب األسئلة التي الطفل اسأل ■

  01 من أةث  األطفال من العديد لدى هل"
ً
 " الر ية؟ الحيوانات عن ةتابا

 قد" )؟أختك أو أنت أةث ، أساور  يرتدي الذي. "األرقام مقارنة تتطلب أسئلة طفلك اسأل ■

 ابقة أو العد للعثور على اإلجابة(املط طفلك يستخدم

 
  www.corestandards.orgللحصول على مزيد من املعلومات، تتوفر املعايي  الكاملة في موقع 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك
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 اآلدابو  الرياضيات في الصف األول  نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا يقدم

 ،" للوالية دةالجدي املشر ةة األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة

 ايي ،املع هذه في املبينة بالتوقعات يفي طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي

.الثاني للصف سر فع( أنها أو) فأنه

 
 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 

 

 الصف األول  طفلكم في عليه يعمل سوف ملا عينة
 

 تحليل ومهارات( واألصوات األحرف مطابقة) الصوت سماع استخدام ■

 القراءة والكتابة عند مألوفة غي  كلمات ملعرفة الكلمة

  مختلفة ةتابات من واملعلومات الحقائق على الحصول  ■

الحقائق، وتوفي  بعض الشعور بالبدء ، توفي  بعض موضوع حول  الكتابة ■

 والختام

واضيع والنصوص بالرد على تعليقات امل حول  املحادثات في املشارةة ■

 اآلخرين وطرح أسئلة لتوضيح أي لبس

ألسئلة ا واملرةبة، البسيطة البيانات من كامل نطاق وتوسيع وإنتاج دراسة ■

 واألوامر، واالستفسارات

 إلى الجملة أو  مةلكل الصحيح املعني تحديد ■
ً
ذات معان متعددة، استنادا

، تحديد ما إذا كانت الخفافيش كلمة 
ً
الفقرة التي يستخدم فيها الكلمة )مثال

 يعني من الثدييات طائرة أو مضرب الستخدامه في البيسبول( 

 فاتمراد من القرب من املعاني في الدقيقة الفروق حول  للتفكي  التعلم ■

( 
ً
: يسي ، يتبخر ، يختال، يتمش ى، يمش يمثال

التحدث إلى مدرس 

 طفلك
 

 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليالصف األول 

 والطالقة الفهم مع الصف ملستوى  النص قراءة ■

 إليهاويستمع ها يقرأ التيالتعلم من واالستمتاع والحصول على الحقائق من الكتب  ■

 
 
 

 
 

 ل األو الصف 
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 الصف األول  طفلكم في عليه يعمل عينة ملا سوف
 من، آخذا إلى، إضافة حاالت في والطرحمسائل نصية بالجمع  حل ■

،) قارنةاملو  ،والفك ،والتجميع
ً
 أخذحلة  كون تس مثال

ً
 حبات من خمسة: " من ا

 ةم. باتح ثالثة هناك بقي ثم. التفاح بعض أكلت. الطاولة على كانواالتفاح 

 "(  أكل؟الذي  التفاح عدد

 01رعة ودقة من عدد بس وطرح أقل، أو 01 بمجموع ودقة بسرعة الجمع ■

 ،
ً
 ( 4 – 7، 4+  0أو أقل )مثال

 

 ( القيمة مكان) من خانتين اعداد في رقاماأل  تعنيه ما فهم ■

،) طرحالو  ضافةلل  املكان قيمة فهم استخدام ■
ً
 45 ،01+  02 ،4+  33 مثال

 +07، 31 – 41 ) 

  للطول  كوحدة أقصر ش يء باستخدام ألشياءا أطوال قياس ■

األشكال معا، وتقسيم الدوائر واملستطيالت  بضم املرةبة األشكال صنع ■

 إلى نصفين أو أرباع

 
 

 

 

 

 

 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :تشمل ما يلياملواضيع. وفي الصف األول، 

 اسأل ؛ مكتوب عمل تكون  ال سوف هذه) أقل أو 01 عدد من وطرح أقل أو 01 ملجموع إضافة ■

 (  املجال هذا في طفلك تقدم حول  مالحظاته عن املعلم

 طرح الو للجمع ة املكان قيم فهم استخدام ■

للمسائل النصية والطرح الجمع ■

 
 
 
 

 على التعلم بالبيتساعد طفلك 
 
 

 

 31إلى  04لجلوس مع طفلك على األقل مرة واحدة في أسبوع ملدة ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 ساعدك على أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س

 باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل:

 

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

 ساعده. كميناري هومليلوند للكاتبة أليس الصغي  الدب مثل الكتب قراءة طفلك شجع ■

رة موقع بزيا قم القراءة لطفلك، الكتب من املزيد على للعثور . الصعبة الكلمات بلفظ

www.corestandards.org/ assets/Appendix_B.pdf 

 بحرف جديد بدء يوم كل" اليوم كلمة" اخر  ■

 نفسه بالحرف تبدأ أخرى  أشياء عن وابحث الكلمة يكتب طفلك دع ■

 

 الرياضيات

 الحياة الحقيقية. قد تتضمن بعض أمثلة الصف األول: مسائل نصية منابحث عن 

 يلطه بيضات أربع واستخدمت بيضة، عشرة اثنتي من جديدة فتحت ةرتونة إذا ■

 بقي ةوأسأل طفلك ةم بيض ةتونالكر  اغلق العشاء،

 عند 00 حيصب الذي الرقم من أفكر أنا" املثال، سبيل على". عدد في أفكر وأنا" لعبة لعبا ■

" عدد؟هذا ال هو ما. 3 إلى تهإضاف

 
  www.corestandards.orgللحصول على مزيد من املعلومات، تتوفر املعايي  الكاملة في موقع 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك
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 تالرياضيا في ثانيالصف ال نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا يقدم

 الجديدة ةةاملشر   األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يف املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية

 لثالثا للصف  فعيس( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه

 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  اضحةالو 

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 
 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 
 

 ثانيالصف ال طفلكم في عليه يعمل عينة ملا سوف
 قصصال يف والرسومات، التوضيحية الرسوم ذلك في بما للتفاصيل، وثيق اهتمام منح ■

  وةيف ملاذا، ،متى أين، ما، ،من :أسئلة على للرد كتبالو 

  الشعبية والحكايات والخرافات، القصص، منالعر ة  أو الدرس تحديد ■

 قعامو  يدتحدل( والفهارس والبنط، التوضيحية، التسميات مثل) النص ميزات استخدام ■

  كفاءةب معلومات أو رئيسية حقائق

  ةتابة ■
ً
 اهذ لدعم املواد من هامة تفاصيل استخدام ،ه الطالبقرأ قد ةتاب حول  رأيا

 الرأي

 

 

 

 ،وسط ،واضحة بداية وتشمل األحداث من قصي ة سلسلة تتضمن التي القصص ةتابة ■

  وإنهاء

 واإلجابة لؤاسالو  اآلخرين مالحظات على تعليقاته ربط طريق عن املحادثات في تشارك ■

  املوضوع فهم تعميق أو إضافية معلومات جمعل األسئلة على

  الع بصوت قراءة الكتب أو اإلعالم وسائل من األفكار أو الرئيسية املعلومات رواية ■

،) الجمل ترتيب وإعادة توسيع، إنتاج، ■
ً
 اهدش الولد الصغي " ؛"الفيلم شاهد ولدال" مثال

 "(  املغامرات فيلمالصغي   الولد كانشاهد  "  ؛"الفيلم

، عروفةم كلمة إلى الحقة إضافة أو املعروفة بادئة عند تشكلت جديدة كلمة معنى تحديد ■

)less/painfulpy; pain/pain -hapun(happy/

 

 
 

 

 

 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي 
ً
لصف اعند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليالثاني

 والطالقة الفهم الثاني مع الصف ملستوى  النص قراءة ■

 التاريخ والعلوم وغي ها من املواضيع لمعرفة عن طريق القراءة واالستماع للكتب في الدراسات االجتماعيةل أساس بناء ■

 
 
 

 الثانيالصف 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك
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 الصف الثاني طفلكم في عليه يعملعينة ملا سوف 
، ستكون هناك تواحد أو اثن ةخطو  نالجمع والطرح مفي تحدي مسائل حل  ■

ً
ين )مثال

. 57جولي التفاح  ىدلأقل من جولي. و  ةتفاح 03لوس ي  س"خطوة واحدة": "لد مسألة

 لوس ي ؟ "(  ىلدةم عدد التفاح 

(؛ طرح بسرعة 3+  00أو أقل )على سبيل املثال،  01 ملجموعبسرعة ودقة  الجمع ■

رقام من األ  مجاميع(؛ ومعرفة جميع 2 – 04أو أقل )على سبيل املثال،  01 ملجموعودقة 

 من الذاةرة قبل نهاية السنة ةواحدخانة 

 ثالثة أرقام )مكان القيمة(عدد من فهم ما تعنيه األرقام في  ■

 – 300الثة أرقام )على سبيل املثال، ث في جمع وطرح املكان لقيمة الفهم استخدام ■

 ( 03 – 77رقمين بسرعة ودقة )على سبيل املثال،  أعداد من(؛ إضافة وطرح 347

،) طول  على تنطوي  التي مسائل نصية من الجمع والطرح حل ■
ً
 ول أطالحر   قلم" مثال

 "( ؟الحر  قلمطول  ةم سم، 7 رصاص قلمطول  كان إذا. رصاص قلم من سم 0

 سساأل وضع لة األبعاد وثالثية األبعاد ثنائي األشكال وتحليل الرسم، بناء،ال ■

 التالية. وفحجم، والهندسة في الصفال، و ساحةللم

 

 

 

 

 

 . ش يء كل تغطية بشأن تقلق ال املدرس، إلى التحدث عند
ً
. ملواضيعا أهم على مرةزة املحادثة أبقي ذلك، من بدال

 :يلي ما تشمل الثاني، الصف وفي

  للجمع والطرح املكان لقيمة الفهم استخدام■ 

  والطرح تحديا والطرح أةث  مسائل نصية للجمع حل ■

 لألطوال والطرح الجمع على تنطوي  مسائل نصية التي وحل األطوال، قياس ■
 
 
 
 

 ساعد طفلك على التعلم بالبيت
 

 

 31إلى  04األقل مرة واحدة في أسبوع ملدة لجلوس مع طفلك على ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 ساعدك على أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س

 القيام به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل:باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك 

 

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

أها فقرة يقر  كلبعد اعد طفلك من خالل قراءة فقرة أخرى سفي املنزل كل يوم، و  ءقراإ ■

 موقع بزيارة قم ،لقراءةل. للعثور على توصيات ةتب لطفلك هو

www.corestandards.org/ assets/Appendix_B.pdf 

 شكر لفرد من األسرة أو صديق. مالحظة او رسالة  يكتب طفلك دع ■

 

 الرياضيات

 :يالثانالحياة الحقيقية. قد تتضمن بعض أمثلة الصف  مسائل نصية منابحث عن 

؛ ثم وفر لديكاملتمن املال  باملبلغ البند لهذا التكلفة مقارنة لشراء ش يء ما، التوفي  عند ■

  هذا الش يء. شراءلل حتاجيأطلب من طفلك تحديد ةم املزيد من املال 

 واحد جانب مع شكل سداس ي رسم طفلك اسأل املثال، سبيل على." الشكل رسم" العب ■

.مستطيل ربع تظليل منها أو منه أطلب أو اآلخرين، من أطول 

 
 www.corestandards.orgللحصول على مزيد من املعلومات، تتوفر املعايي  الكاملة في موقع 

 

  

إلى التحدث 

 مدرس طفلك
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 اتالرياضي في ثالثالصف ال نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا يقدم

 الجديدة  ةةاملشر األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يف املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،"للوالية

( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه

 الرابع للصف  فعيس
 

3R
D GRADE 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامةالكلية والقوى 

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.والوظيفللكلية ه التي ستعد
 

 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 

 
 

 الصف الثالث طفلكم في عليه يعملعينة ملا سوف 
 لبحث عن األفكار الرئيسية والتفاصيل الداعمة في  قصةلالقراءة عن ةثب  ■

، ثانيا، محددنطقي بين جمل املتصال وصف اال ■
ً
، أوال

ً
ة والفقرات في قصص )مثال

؛ 
ً
 تأثي ( السبب و الوثالثا

 مقارنة أهم النقاط والتفاصيل الرئيسية املعروضة في ةتابين في نفس املوضوع  ■

ةتابة اآلراء أو التفسي ات التي تقوم بتجميع املعلومات ذات الصلة وتطوير املواضيع  ■

 الوقائع والتفاصيلمع 

لتي اتسلسل األحداث  توضحالتي تنش ئ وضعا وتشمل التفاصيل و ةتابة قصص  ■

 تصف اإلجراءات واألفكار، واملشاعر 

 ةختلفممواضيع باملعرفة  التي تبنيبشكل مستقل إجراء مشاريع بحثية قصي ة  ■

من متكلم أو أثناء  ها الطالبطرح سؤال واإلجابة على أسئلة حول معلومات يسمع ■

ا قد م م صياغة مناسبة والتفاصيل التي تبني علىياملشارةة في املناقشات الصفية، تقد

 ن و اآلخر  هقال

 لمة كتعني كل قراءة القصص والقصائد بصوت عال بطالقة، دون التوقف ملعرفة ما  ■

 "مريب ش يء" something’s fishy مثلواملجازية  حرفيةال الكلمات، معاني بين التمييز ■

  " الباردة الكتف" cold shoulder و

 الكلمات معاني توضيح القواميس واستشارة صحيح بشكل اإلمالئي التدقيق ■

 
 

 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 

 

 

عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي الصف الثالث، تشمل ما يلي
ً
 :بشأن تغطية كل ش يء. بدال

  قراءة الكتب على مستوى الصف، والقصص، والقصائد، واملقاالت بطالقة  ■

 ، ومراعاة قواعد عالمات الر قيم والنحو  ■
ً
 الكتابة والتحدث جيدا

 قراءة الكتب على مستوى الصف، والقصص مع  فهم وإتقان  ■

التاريخ والعلوم وغي ها من بناء أساس للمعرفة عن طريق القراءة واالستماع للكتب في الدراسات االجتماعية  ■

 املواضيع

 الثالثالصف 
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 لثالصف الثا طفلكم في عليه يعملعينة ملا سوف 
 

بسرعة ودقة، بما في ذلك معرفة  01×  01تقسيم إلى الو  الضرب ■

 من الذاةرة الضرب جداول 

 القسمةاستخدام اإلضافة والطرح والضرب و مسائل نصية ب حل ■

 ( 31×  2بداية لضرب األرقام مع أةث  من رقم )مثال، ضرب  ■

■  ،
ً
أن ة معرففهم الكسور وربطها إلى نظام مألوفة من أرقام كاملة )مثال

 نفس العدد( ماه 3و  3/0

 

ى علتنطوي  نصية مسائلقياس وتقدير أوزان وأحجام السائل، وحل  ■

 هذه الكميات

، كافة املربعات مستطيالت لكن ليس كل  ■
ً
املنطق حول األشكال )مثال

 املستطيالت هي املربعات( 

، ملاذا هو وربط املساحة باألشكال، مساحات اإيجاد  ■
ً
لضرب )مثال

حاصل  أقدام يمثله 7في  7أقدام -2 بقياسغرفة لعدد األقدام املربعة 

 (؟7×  2 الضرب

 

 

 

 

 . ش يء كل تغطية بشأن تقلق ال املدرس، إلى التحدث عند
ً
. ملواضيعا أهم على مرةزة املحادثة أبقي ذلك، من بدال

  :يلي ما تشمل ،لثالثا الصف وفي

  الضرب والتقسيم ■

الكسور  ■
 

 

 

 

 على التعلم بالبيتساعد طفلك 
 

 31إلى  04لجلوس مع طفلك على األقل مرة واحدة في أسبوع ملدة ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 ساعدك على أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س

 باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل:

 

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

 اليومي لطفلك ينالقراءة للمتعة جزء من الروت اجعل■

 على الصقهو  قص الصورةالبحث عن صورة من صحيفة أو مجلة،  طفلك شجع ■

 قصة عن ذلك ةباورقة، وةت

الجميع ةتابة كلمات جديدة  أطلب منمفردات األسرة.  أو جرةصندوق بدء  ■

 حادثةفي امل هذه الكلمات، واستخدم االصندوق يكتشفون، وإضافتها إلى 

 

 الرياضيات

 :ثلالثاالحياة الحقيقية. قد تتضمن بعض أمثلة الصف  مسائل نصية منابحث عن 

ل ثم -الضرب  جداول تستخدم الحظ تلك املناسبات اليومية عندما تجد نفسك  ■

 فيما يتعلق بتحديد عدد األيام في غضون أربعة أسابيع. اسأل طفلك للجابة. 

 لخلف" في جداول لتقسيم "للعمل الستخدم تالحظ نفسك تطفلك عندما  أشرك ■

 قطعة من 34قسمت الحلوى سيحصل كل طفل إذا من  مثل تحديد ةم  -الضرب 

 الحلوى بالتساوي بين تسعة أطفال في حفلة

 
 

 

www.corestandards.orgللحصول على مزيد من املعلومات، تتوفر املعايي  الكاملة في موقع 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك
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 الرياضيات في الرابعالصف  نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا يقدم

 الجديدة ةةاملشر   األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يف املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية

 الخامس للصف  فعيس( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه

 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة الكلية والقوى 

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.والوظيف للكليةه التي ستعد

 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 

 

 الصف الثالث طفلكم في عليه يعملعينة ملا سوف 

 –عدادات وإ واألحداث، ،األشخاص مثل — لقصص األساسية العناصر صفو  ■

 إلى تفاصيل محددة في 
ً
  النصاستنادا

فكار األ  فهم هذه وتشمل: واملواد اإلعالمية للكتب الرئيسية املالمح إلى االنتباه ■

 بيستخدم الكات ةيف وشرح املعلومات؛ ومغايرة مقارنة على القدرة ؛هاودعم الرئيسية

  معينة نقاط لدعم واألدلة والتفاصيل الحقائق

 من واألساطي  القصص في اإلعداداتو  واألحداث والشخصيات األفكار مقارنة ■

  املختلفة الثقافات

حقائق ال من مجموعةمسندة على  املواضيع حول  اآلراء أو ملخصات ةتابة ■

  التنظيم جيدة مثلةاأل و  تفاصيلالو 

 موضوع من مختلفة جوانب في مستقل بشكل قصي ة بحثية مشاريع إجراء ■

 لة من الكتب واإلنر نت أد استخدامب

فاضل تواالستجابة للمعلومات املقدمة في املناقشات، مثل مقارنة و  إعادة الصياغة  ■

 لدعم نقاط معينة ها املتحدث ستخدمياألفكار وتحليل األدلة التي 

 والتفاصيل ئقالحقا من يكفي ما مع قصة سرد أو موضوع على شفويا اإلبالغ ■

  واإلمالء الصحيحة األحرف حالة مع كاملة جمل ةتابة ■

 ةومعاةس ( املر ادفات) مماثلة بمعان للكلمات القراءة في الكلمات الشائعةربط  ■

 (املتضادات)

 

 

 

التحدث إلى مدرس 

 طفلك

 

 

 

 

 

 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليرابعالصف ال

وقصائد ونصوص إعالمية مثل السي ة الذاتية أو مقاالت إرشادية حول التاريخ  ،مستوى الصف من قصصمجموعة فهم   ■

 أو العلوم أو الفنون 

استخدام هذه و  –املر ادفات، واملتضادات، والتعابي   –لعالقات بين الكلمات، والفوارق الدقيقة في املعاني كلمة لبناء فهم  ■

 حددبشكل ماملعرفة إليصال األفكار 

 الرابعالصف 
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 الصف الرابع طفلكم في عليه يعملعينة ملا سوف 

 

 مع مسائل ذلك في بما مسائل نصية، صحيح لحل حسابي عدد استخدام ■

 قياسات مع واملسائل الباقي

 ( مليون  0 إلى تصل أرقام) ودقة بسرعة الصحيحة اإلعداد وطرح إضافة ■

 03433 ضرب مثل) البسيطة الحاالت األعداد في متعددة أرقام وتقسيم ضرب ■

 ( 4 على 43244 وتقسيم ،07 × 05 أو 7 ×

،) املتعادلة الكسور  وتطبيق فهم ■
ً
 أقل 0⁄3 ألن 3⁄3 من أقل 0⁄5 تمييز أن مثال

 ( 3⁄3 من

 3 أو 0⁄5 0−  3⁄5 0 مثل) البسيطة الحاالت في الكسور  وضرب طرح، إضافة، ■

 باملسائل النصية يتصل ما وحل ،(4⁄3 ×

 ياغةص املثال، سبيل على) الكسور  حيث من البسيطة الكسور العشرية فهم ■

 ( 40⁄011 بشكل  1.40

 تخطيطي رسم في مجهولة زوايا وإيجاد الزوايا قياس ■

 
 

 
 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم  عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن
ً
تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليرابعاملواضيع. وفي الصف ال

 متعددة أرقامأعداد مع  املسائل النصية وحل الحسابية، بالعمليات القيام ■

 مع الكسور  النصية املسائل وحل الحسابية، بالعمليات القيام ■

 

 
 
 
 
 

 ساعد طفلك على التعلم بالبيت

 

 31إلى  04لجلوس مع طفلك على األقل مرة واحدة في أسبوع ملدة ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 ساعدك على أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يهذا سدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. 

 باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل:

 

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

حث طفلك على استخدام الحجج املنطقية للدفاع عن رأيه أو رأيها. إذا كان طفلك  ■

ادا إلى نطقية ، واستنامل املصروف ةنظمأ، أطلب منه أو منها بحث املصروفيريد زيادة في 

  وتفاصيلا الحقائق شرح األسباب، تدعمهدعه يهذا البحث، 

معا، وناقش مع طفلك  واقرآهاار ث عن األخبار معا. اختار قصة واحدة في األخبدحت ■

 عنيهتما 

 

 

 الرياضيات

اسأل طفلك مقارنة األرقام باستخدام عبارات مثل "مرات قدر". على سبيل املثال، إذا  ■

 الكلب؟  زن يمن املرات  رطال، ةم العديد 44كلب يزن الرطال و  3كان قط األسرة يزن 

صفه و دعت على سبيل املثال، إذا  -اسأل طفلك مساعدتك في مقارنة مقادير ةسرية  ■

 أي، زيتكوب من ال 3⁄5دعو إلى تكوب من الزيت، ولكن وصفه آخر  0⁄3 ما الستخدام

تعلم طفلك طرق ةم ي؟ )في الصف الخامس، وسوف زيتدعو إلى املزيد من الت ةوصف

 لتحديد(با أةث  يلزم زيت
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 تالرياضيا في الصف الخامس نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا قدمي

 الجديدة ةةاملشر   األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يف املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية

 السادس للصف  فعيس( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه

 

 

 

 

 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - املعايي  خطوة أولى هامةالكلية والقوى العاملة. تقدم 

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 
 
 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 

 

 خامسعينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف ال
التفاصيل الرئيسية من قصص ومسرحيات وقصائد ومواد مدرسية، بما في  تلخيص ■

 الرئيسية ها أو أفكار  هاذلك مواضيع

 نظر وجهة تغيي ل الكاتب بحجة معينة أفكار تدعم التي األدلة والحكم على  تحديد ■

  القارئ 

  سئلةاأل  وحل األسئلة على اإلجابة ورقمية مطبوعة مصادر عدة من املعلومات دمج ■

 جميعهات يتم التي واألمثلة الحقائق وتقديم املر رة الحجج تقدم التي اآلراء ةتابة ■

 
ً
  الكاتبلدعم وجهة نظر  منطقيا

بكة ح وتطوير الحال بطبيعة تتكشف التي الوهمية، أو الحقيقية قصص،ال ةتابة ■

 املجريات سرعةلالفعال  تحديدالو  والوصف، الحوار مع القصة

  الصفية للمناقشاتالحضور  ■
َ
،) اآلخرين مع وروية الكامل االنخراط ثم ،مستعدا

ً
 مثال

الحظات التي أدلى هها آخرون؛ امل على االسهابو  صلة؛ وذات دقيقة بمعلومات املساهمة

 توليف أفكار( 

تقديم و  لألفكار، منطقي تسلسلو  ،الخاصة هكلماتب رأي عرض أو موضوع عن اإلبالغ ■

 عند االقتضاء  رسميةلاإلنجليزية ب والتفاصيل، الوقائع من يكفيما 

 تحسين معنى وفائدة ونمط ةتابة ل الجمل اختصارو التوسع، والجمع بين،  ■

األفكار  تلك التي تدل على تباين فير ةيز على البناء املعرفة من الكلمات األكاديمية مع  ■

 on the other)من ناحية أخرى، وعلى نحو مماثل، وذلك  :أو العالقات املنطقية، مثل

hand, similarly, therefore) 

 إنتاج الكتابة على الكمبيوتر ■

 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي عند التحدث إلى املدرس، ال 
ً
تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليخامسالصف ال

 اساالقتبالقراءة عن ةثب واستخالص األدلة من مواد مستوى الصف الخيالية والواقعية، بما في ذلك القدرة على  ■

  بدقة منها عند اإلجابة على أسئلة

، توفي  مزيد من املعلومات الخلفية للجماهي  الذين ال يعرفون املوضوع  ■
ً
ضبط االتصاالت إلنجاز غرض معين )مثال

 جيدا(

 الخامسالصف 
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 عينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف الخامس
 ،(00⁄3-00⁄5 املثال، سبيل على)مختلفة  قواسم مع الكسور  وطرح إضافة ■

 مسائل نصية على هذا النمط وحل

  نصية مسائل وحل بسيطة؛ حاالت في الكسور  تقسيم ؛الكسور ضرب  ■

 )ت صلة اذ
ً
 ؛ ةسرية للجوانب أطوال مع مستطيل مساحة على العثور  مثال

 حصة حجم تحديد ؛ كوب 0 الزبيب  في من  كوب 0⁄3 ةم عدد حصص تحديد

اة املساو  قدم على األرز  من باوند 41فيه  في ةيس باملشارةة أشخاص 2قام  إذا

 على قدم املساواة( الشوكوالتةمن  باوند 0⁄0 أشخاص في 3 تشاركأو إذا 

 ل املناز  مع والحساب العشرية، املنازل  لتشمل املكان قيمة نظام تعميم ■

 (العشرية العالمة بعد مكانين) املئات مكان إلى العشرية

، 743×  03433بسرعة ودقة، فعلى سبيل املثال الصحيحة رقام األ  ضرب ■

  43 على 43270وتقسيم األرقام الصحيحة في حاالت بسيطة، مثل تقسيم 

 األحجام على تنطوي   نصية مسائل وحل الحجم، مفهوم فهم ■

 سائلحل املعلى رسم بياني ثنائي املحاور ل رسم النقاط اإلحداثية ■

 والعالقات الرياضية األنماط تحليل ■

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليخامسوفي الصف ال

  صلة ذات  نصية مسائل وحل الكسور، وقسمة ضرب ■

 ( الحسابية والعمليات املفاهيم) العشرية األرقام ■

 (املسائل وحل املفاهيم) الحجم ■
 
 
 
 

 بالبيت التعلم على طفلك ساعد   

 

 

 31إلى  04 مرة واحدة في أسبوع ملدةلجلوس مع طفلك على األقل ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 ساعدك على أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س

 به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل: باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام

 

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

 ول ح أسئلة اسأل. اآلخرين األسرة ألفراد عال ته بصوتةتاب لقراءة طفلك دعوة  ■

  اختياراته للكلمات واألفكار

 املمثلين جلب طريقة ثم ناقش. طفلك مع عرض موسيقي أو املسرح إلى اذهب ■

 للحياة العبارات

 نع على األقارب لطرح األسئلة طفلك عشج .العائلي والتاريخ القصص مناقشة ■

 سرة،األ  حكايات لسرد مختلفة طرق  في فكر أو ألبوم في معا املعلومات وضع. حياتهم

 القصي ة القصص أو قصائد مثل

 

 

 الرياضيات

 :الخامسالحياة الحقيقية. قد تتضمن بعض أمثلة الصف  مسائل نصية منابحث عن 

مع املنازل العشرية، على سبيل املثال عند موازنة  دفر   ةالحسابيبالعمليات القيام  ■

 شيكاتال

 كأس من 0⁄3على سبيل املثال، إذا ةنت تستخدم حول  —ضرب مع الكسور ال ■

ةم  يلاها؟ حو تستخدما حجم املرقة التي كم فالخضروات،  مرقةمن كأس  3⁄5قياسه 

 بقي؟ 

أةياس استخدام الطول والعرض والعمق لقطعة أرض الحديقة لتحديد ةم عدد  ■

 هاشراءيلزم تربة الحدائق 
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 في الصف السادس نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا قدمي

 اسيةاألس املعايي " إلى الدليل هذا يستند. الرياضياتو  اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية الجديدة املشر ةة

 السابع للصف  فعيس( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه في املبينة بالتوقعات

 

 

 

 

 

 

 هامة؟ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية 
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 افهداأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 

 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 
 

 سسادعينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف ال
 املخططات من تستخدم نطاق واسعة التي املواد من املعارف اةتساب ■

  املفاهيم وتوضيح املعلومات لنقل والبيانات

 بين والتمييز ةالم، أو املكتوبة املواد في محددة ومطالبات حجةال تقييم ■

 ليست ةذلكاألسباب واألدلة من املطالبات التي املسندة بات املطالب

 تسلسلو  شفويا، اآلخرين إلى إليها توصل التي والنتائج املطالبات تقديم ■

، األفكار
ً
 املوضوعات أو الرئيسية األفكار وإبراز منطقيا

 ما، موجزة تقارير ةتابة ■
َ
 كلبش الر ةيز ويكون  التي تتفحص موضوعا

 واقتباسات وتفاصيل، الصلة، ذات الوقائع وتشمل واضح،

  سؤال، على للجابة قصي ة بحثية مشاريع إجراء ■
ً
 ادر،مص عدة إلى استنادا

  الر ةيز وشحذ
ً
 البحث إليها توصل التي النتائج إلى استنادا

  ملتكلم املتعددة واملنظورات الرئيسية األفكار واقتباس مراجعة ■

 إلى السياق الذي يتم استخدامه استن لكلمة الصحيح املعني تحديد ■
ً
ادا

 الدالة في جملة( )مثل بقية الجملة أو الفقرة؛ واملوقف كلمة أوفيها 

 

 

 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي الصف 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليسادسال

  املواد عليه تنص ما تحليل لدعم وواقعي الصف مستوى  الخيال من باألدلة ومستشهدا ةثب عن قراءة ■

واتساق دقة أةث  بشكل والكتابة للكالم واستخدامها ومتطورة، معقدة كلمات من غنية مفردات تطوير ■

 

 
 

 السادسالصف 
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 سادسعينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف ال
النسب واملعدالت، وحل املسائل التي تنطوي على عالقات نسبية )على  فهم ■

مروج ، ثم بناء على هذا املعدل، ةم  5ساعات جز  7سبيل املثال، إذا استغرق 

 ساعة؟(  34من املروج يمكن قص في 

، ما عرض شريط  وحل الكسور  تقسيم ■
ً
املسائل النصية ذات الصلة )مثال

 ميل مربع؟(  0⁄0ميل ومساحة  3⁄5مستطيل من األرض بطول 

 الر تيب فهم الكميات؛ لوصف معا والسلبية اإليجابية األرقام استخدام ■

 والقيم املطلقة لألرقام املوجبة والسالبة

 عند إضافة  ■
ً
العمل مع املتغي ات والتعبي ات بتعميم طريقة عمل األرقام )مثال

ملثل، يمكن استخدام الخصائص ؛ وبا x + y = y + xأرقام، الر تيب ال يهم، حيث 

 y، أو  ةتابة         (4x + 3y)6بشكل     24x + 18yللجمع والضرب إلعادة ةتابة 

+ y + y   3بشكلy) 

، املسائل النصية حل لةتابة املعادالت  ■ 
ً
ووصف العالقة بين الكميات )مثال

في   D، حيثD  =34Tبمعادلة  عنها عربيقد  Tبقطار في وقت  قطعت Dاملسافة 

 في ساعات Tاألميال و 

 ،ومساحة السطح العالقات بين األشكال لتحديد املساحة، التعليل حول  ■

والحجم

 

 
 

 
التحدث إلى 
 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم 
ً
واضيع. املعند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليسادسوفي الصف ال

 عدل املنسبة و الباستخدام مفاهيم  سائلتحليل وحل امل ■

 تعبي اتالتغي ات و املالعمل مع  ■

باستخدام املعادالت املسائل النصيةتحليل وحل  ■
 

 
 
 
 

 بالبيت التعلم على طفلك ساعد

 

 31إلى  04لجلوس مع طفلك على األقل مرة واحدة في أسبوع ملدة ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على ال طفلك يكون عندما  كل يومالوقت  اقتطعو لدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

 من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.ساعدك على أن تكون األول يطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س

 باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام به مع طفلك لدعم التعلم في املنزل:

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

 املتكلمين. أطلب من طفلك أن أي منستمع مع طفلك ملراسل تلفزيون، سياس ي، أو ا ■

كان املتكلم يحاول إقناع الجمهور بش يء ما؟ هل قول لكم النقاط الرئيسية للمتكلم. ي

 ةيف؟

ياة في حةيف كانت الشجع طفلك على التعلم في املكتبة أو على شبكة اإلنر نت  ■

يكتب قصة أو قصيدة، أو أن طفلك  اطلب منسنة.  011مثل قبل كم مجتمع

 ل ذلك الوقتحو  مسرحية

 

 الرياضيات
 :سداسالالحياة الحقيقية. قد تتضمن بعض أمثلة الصف  مسائل نصية منابحث عن 

 إلى املسافة  ■
ً
والوقت الذي  املقطوعةتحديد متوسط سرعة رحلة عائلية، استنادا

املسافة وتقدير  عندما تعطىرحلة،  ه؛ أو تقدير الوقت الذي تأخذاستغرقته

 للمتوسط سرعة 

 سقف في غرفة لتحديد تكلفة طالء الغرفةإيجاد املساحة السطحية للجدران واأل  ■
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 اتالرياضي في سابعالالصف  نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا قدمي

 الجديدة ةةاملشر   األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يف املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية

 للصف الثامن  فعيس( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه

 

 

 

 

 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما اح الطلبة. العمل معا لضمان نجعلى واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 

 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 
 

 سابععينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف ال

  تقدم عندما قطعة من محددة أدلة عدة مصادر عن نقلال ■
ً
 شفوي تحليال

َ
 أو ا

 ةتابي
َ
  مسرحية أو مادة، مقال، ةتاب، من ا

 الداعمة، لةاألد مع واالستنتاجات البيانات ذلك في بما ،تهةتاب وترةيز تنظيم ■

  هها وموثوق  دقيقة األدلة أن ناوتبي

دد باالعتماد على األدلة من عدة مصادر أدبية مح سؤال على ردا بحوث إجراء ■

 أو إعالمية ذات مصداقية لدعم التحليل أو التفكي  

 سفليةال الحواش ي مثل) قتباساتلال قياس ي تنسيق اتباعو  االنتحال تجنب ■

 (واملراجع

ار فكاأل  وطرح األسئلة، وطرح ،لمتكلم ل واملنطق الرئيسية للنقاط تقييم ■

 دعمة على نحو جيد في املناقشات امل

 النقاط لىع التأةيدمع  اآلخرين إلى إليها توصل التي والنتائج املطالبات تقديم ■

 ح،واضالنطق ال يكفي، ماب عال صوتب تحدثال بالعين، االتصال الرئيسية،

  الحالة تستدعي عندما الرسمية اإلنجليزية واستخدام

ب املناس لصفالسائدة لاليونانية أو الالتينية الالحقات وجذور  استخدام ■

 
ً
semi- ,نصف الدائرة شبه، النصف سنوي، ا :كأدلة لتحديد معنى كلمة )مثال

semiannual, semicircle) 
 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 من 
ً
ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي الصف عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليسابعال

  املواد عليه تنص ما تحليل لدعم وواقعي الصف مستوى  الخيال من باألدلة ومستشهدا ةثب عن قراءة ■

 واتساق دقة أةث  بشكل والكتابة للكالم واستخدامها ومتطورة، معقدة كلمات من غنية مفردات تطوير ■

 

 

 

 

 

 السابعالصف 



Matheالرياضيات

matics 

17 

 

 

 

 عينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف الخامس
،) التناسبية العالقات تحليل ■

ً
توى مس في البيانية الرسوم طريق عن مثال

 القاتالع من األخرى  األنواع من التناسبية العالقات بين والتمييز ،(اإلحداثيات

،) الرياضية
ً
 ولكن إضعاف، 01 يكلفك سوف العناصر إضعاف 01 شراء مثال

 (إضعاف 01 بك الخاص الحمى تخفض لن األسر ين إضعاف 01 أخذ

،) املئوية النسبة مسائل حل ■
ً
 الربح وهوامش ،البقشيشو  الضرائب، مثال

 (والتخفيضات

 والكسور، الصحيحة األرقام من مزيج على تحتوي  التي مسائل نصية حل ■

،) العشرية والكسور 
ً
 مقدارها  زيادة الواحدة للساعة دوالر 04 امرأة تلقىت مثال

دوالر  0.41 أو ساعة،ل مرتبها من إضافية 0⁄01 تحصل على سوفو  ؛ املائة في 01

 (دوالر 07.41 من جديد لراتب ،

 من املعادالت وةتابة ودقة، بسرعة 3⁄5( = 3 – س) 0⁄0 مثل املعادالت حل ■

  نصية مسائل حلل النوع هذا

  رسومات مقياس على تنطوي  التي نصية مسائل حل ■

،) مقارنات وإجراء استدالالت استخالص اإلحصاءات استخدام ■
ً
 يف البت مثال

(ةاستقصائي دراسة أساس على نتخاباتباال  للفوز  املرجحقد يكون  مرشح أي

  
 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 
 
 
 

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليسابعاملواضيع. وفي الصف ال

 تحليل العالقات التناسبية  ■

 مع األرقام اإليجابية والسلبية  الحساب ■

 مسائل نصيةحل لحل املعادالت بسرعة ودقة، وةتابة املعادالت  ■

 

 
 

 بالبيت التعلم على طفلك ساعد

 

لجلوس مع طفلك على ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على الطفلك  يكون عندما  كل يومالوقت  واقتطعلدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

لى ساعدك عيطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س 31إلى  04مرة واحدة في أسبوع ملدة األقل 

مع طفلك  به باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.

 لدعم التعلم في املنزل:

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

زيارة متحف الفن محلي معا. خذ بعض الوقت ملراقبة التفاصيل املتعلقة باللوحات  ■

 أو التحف األخرى عن ةثب والحديث عن ما تراه هناك 

اسأل طفلك من هم املؤلفين املفضلين له أو لها. ملاذا يحب طفلك ةتبهم؟ ما هي  ■

 لعثور ل األفكار التي يكتب املؤلف عنها؟ من هم الشخصيات املفضلة له أو لها؟ ملاذا؟

 /www.corestandards.org موقع بزيارة قم للقراءة، لطفلك ةتب توصيات على

assets/Appendix_B.pdf 

 

 الرياضيات
 :ابعالسالحياة الحقيقية. قد تتضمن بعض أمثلة الصف  مسائل نصية منابحث عن 

أو تحديد ما هي النسبة املئوية من الدخل  %04حساب مقدار بقشيش بنسبة  ■

  أسبوعية يذهب لدفع الضرائب

ملشروع طويل األجل، ساعد طفلك على اختيار أسهم وتتبع قيمتها في سوق األوراق  ■

املالية باستخدام الصحيفة أو شبكة اإلنر نت. دع طفلك يحسب نسبة زيادة األسهم 

أو نقصان كل شهر
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 الرياضيات في الصف الثامن نهاية مع طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا قدمي

 الجديدة ةةاملشر   األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية باللغة واملعرفة واآلداب

 يف املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية

 للمرحلة الثانوية  فعيس( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه

 

 

 

 

 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 

 

 

 ةاللغة اإلنجليزيآداب ومعرفة 
 
 

 عينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف الخامس

  ستشهاداال  ■
ً
 من  باألدلة التي تؤيد بشدة تحليال

ً
أو  ،ابتةملا هو ذةر صراحة أو ضمنا

 مسرحيةقصيدة، أو  أومادة، 

 وأختلف املواد عن نفس املوضوع في املسائل املتعلقة بالحقيقة، تتحليل حيث  ■

 تفسي ، أو وجهة نظر 

م ملنطق السليبابناء ةتابة حول أفكار مرةزية قوية أو وجهات النظر؛ دعم األفكار  ■

 الجملة و مختلف هياكل ،واالنتقال السلس ،كلمة دقيقة ،واألدلة والخيارات

تنظيم وإجراء مشاريع األبحاث التي تشمل العديد من الخطوات واستخدام العديد  ■

 مطبوعة ورقمية موثوقة وموثقةمن مصادر 

 

، الطباعة، والتلفزيون،  ■
ً
تحليل املعلومات التي وردت في وسائل اإلعالم املختلفة )مثال

 االجتماعية أو السياسية، أو التجارية  هاواإلنر نت( وتقييم دوافع

التأةيد على النقاط الرئيسية مع األدلة ذات مع تقديم نتائج ومطالبات للغي ،  ■

ئلة ، والرد على األسورسميو املوضعتكييف خطاب للجمهور و ، السليم املنطقو  الصلة،

 املالحظات واألفكار ذات الصلة والتعليقات مع 

، سي ا على لنشاء صورة واضحة إلالنشطة ة و قويال ألفعالاستخدام  ■
ً
لقارئ )مثال

 األقدام، تخطي، التعرج، تمايل، يعرج( 

ي ة ث( وتطوير مفردات ةirony, puns املفارقة والتوريةتفسي  األرقام من الكالم )مثل  ■

 م األكاديمي لللعاالكلمات والعبارات من 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي 
ً
لصف اعند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليثامنال

  املواد عليه تنص ما تحليل لدعم وواقعي الصف مستوى  الخيال من باألدلة ومستشهدا ةثب عن قراءة ■

 واتساق دقة أةث  بشكل والكتابة للكالم واستخدامها ومتطورة، معقدة كلمات من غنية مفردات تطوير ■
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 عينة ملا سوف يعمل عليه طفلكم في الصف الخامس
 ستوى م في بخطوط متغي ين ذات الصلة في الخطية واملعادالت امليول، فهم ■

  اإلحداثيات

: ) الخطية املعادالت حل ■
ً
(؛ حل أزواج من – + x)2x ⁄1x + 5 = (3– 8 مثال

 ،
ً
حل ل(؛ وةتابة املعادالت 2x – 2y = 12 و  x + 6y = – 1املعادالت الخطية )مثال

 ذات الصلة املسائل النصية 

 املدخالت؛ عدد لكل نوعه من فريد مخرجة عدد تعين ةقواعد وظائفال فهم ■

  عالقات لتمثيل ةالخطي وظائفال استخدام

يشكل  مستقيم خط) أفضل مسار خط باستخدام اإلحصائية العالقات تحليل ■

 (ةميتين بين اقر ان نموذج

 دوينوالت املكعب والجذر الر بيعي الجذرورموز،  والسلبي، اإليجابي األس مع العمل ■

،) العلمي
ً
 (012×  7 بـ؛ تقدير سكان العالم Ö36 + 64 تقييم مثال

ندسة هم التطابق والتشابه باستخدام النماذج الفيزيائية، الورق الشفاف، أو فه ■

 ،
ً
، إظهار ةيفية الحصول على واحد من اآلخر  ينمتطابقين رقم عندك الر مجيات )مثال

 (التعاةسبتسلسل عمليات التناوب، الر جمات، و/أو 

 

التحدث إلى مدرس 

 طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم املواضيع. وفي 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يليثامنالصف ال

  املتغي ات من واثنين واحد مع الخطية املعادالت ■

 )الدالة( الوظائف ■

 الهندسية األشكال في والتشابه التطابق ■

 

 
 

 بالبيت التعلم على طفلك ساعد

 

لجلوس مع طفلك على ار ةيز. يجب عليك أيضا محاولة قادر على الطفلك  يكون عندما  كل يومالوقت  واقتطعلدراسة، لحاول خلق مكان هادئ لطفلك 

لى ساعدك عيطفل، وسوف العمل ببقيك على علم يدقيقة في حين أنه أو أنها تعمل في الواجبات املنزلية. هذا س 31إلى  04أسبوع ملدة األقل مرة واحدة في 

باإلضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك القيام به مع طفلك  أن تكون األول من يعرف إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة بمواضيع محددة.

 لدعم التعلم في املنزل:

 آداب ومعرفة اللغة اإلنجليزية

افسح الوقت في الجدول املزدحم للجميع ملناقشات لألسرة حول سي  األمور  ■

بجميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون عطلة نهاية األسبوع فرصة للجميع للحاق 

 بما يحدث

زيارة الحرم الجامعي لكلية محلية مع طفلك في سن املراهقة. ابدأ الحديث عن  ■

كلية في وقت مبكر. ماذا يتوقع من الكلية؟ ما هي دورات املدرسة الثانوية الي 

 سوف يحتاج طفلك الجتيازها للتحضي  للكلية؟

 

 

 الرياضيات
 والذيأطلب من طفلك أن يطلعكم على أي عمل يقوم به في صف الرياضيات 

 لالهتمام. وقد تشمل بعض االحتماالت
َ
  :يجده مثي ا

حل مسائل مثي ة لالهتمام التي تنطوي على االسطوانات والكرات، مثل معرفة  ■

مقدار املاء الذي يتسع داخل خرطوم الحديقة، أو ةم من كوةب كاألرض 

 سيتسع داخل الشمس

تحليل بيانات بالرسوم البيانية، على سبيل املثال أن تقرر ما إذا كانت  ■ 

ممارسة الرياضة والسمنة ترتبط ببعض
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 لغةلا اآلداب في الثانوية ملرحلةل االخ طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا قدمي

 تم لتيا ،" للوالية الجديدة املشر ةة األساسية املعايي " إلى الدليل هذا يستند. اإلنجليزية

 فأنه ،املعايي  هذه في املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية 54 من أةث  قبل من اعتمادها

 .التخرج بعد للنجاح ستعدسيكون م( أنها أو)

 

 

 

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
كون جميع الطالب، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

أنها أيضا سوف تساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد ةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 

 اللغة اإلنجليزيةآداب ومعرفة 
 

 

تعلم طالب املدارس الثانوية تقييم الحجج ي، ةللكلية والوظيف ينجاهز  واصبحيل

املعقدة والتغلب على التحديات التي تشكلها املواد الخطية املعقدة بشكل مستقل 

ة غي  الخرافية دبياأل قصص الثقة. من خالل قراءة واسعة وعميقة لألدب و بو 

ا بصورة و فهميوسع الطالب معارفهم األدبية والثقافية، و يبشكل مطرد، ة تطور امل

أيضا املرونة، والر ةيز، والطالقة إلنتاج  واطور ةما انهم ياإلشارات والصور.  ضلأف

 املسودات األولى عالية الجودة للكتابة ضمن املواعيد 

 النهائية الضيقة. 

وهم قادرون على إعادة النظر وإجراء تحسينات على قطعة من الكتابة عر  

األساسية للغة اإلنجليزية قواعد" المتعددة إذا لزم األمر. إتقان " مسودات

دليل نمط  وتحدثا وةتابة، وحل قضايا االستخدام بالتشاور القياسية 

 مالكتابة واملشارةة في مجموعة متنوعة من األحاديث، أنهمن خالل االستخدام. 

استخدام بعن املطالبات وإظهار ما يعرفونه عن موضوع  ويدافعون  يؤةدون 

 .األمثلة املناسبة واألدلة

 
 

 للكلية والوظيفة
ً
 ملحة عامة عن العمل الذي سوف يقوم به طفلك في املدرسة الثانوية يصبح جاهزا

 القراءة

فهم أةث  من املواد املكتوبة، واالستفادة على نحو أةمل منها، بما في ذلك استخدام  ■

 مجموعة أوسع من األدلة لدعم تحليل

داخل ةتاب  تتطور أفكار معقدة ةيف تتفاعل إجراء مزيد من االتصاالت حول  ■

 ومقال، أو مادة 

تقييم حجج ومطالبات محددة، تقييم ما إذا كان املنطق صحيح واألدلة كافية،  ■

  مناسبة، وةشف التناقضات وأوجه الغموضو 

ة ل، ديباجلواليات املتحدة )إعالن االستقاللالتأسيسية الوثائق تحليل معنى  ■

 الدستور، وقانون الحقوق(

 الكتابة

  باألدلة ومدعوم جيد، ومر ر بشكل منطقي، نقاش صنع ■

 كمتماس بشكل ويرةز مرةزية، فكرة يطور  أو موجز تقرير أو تحليل ألدبي ةتابة ■

 تفاصيلالعتمد مع األمثلة ذات الصلة، والوقائع، و وم

 فسه،ن املوضوع من مختلفة جوانب تتناول  التي البحثية املشاريع من العديد إجراء ■

  أخرى أةث  ومصادر واملواد، الكتب، باستخدام
ً
 تعقيدا
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 التحدث واالستماع 

االستجابة إلى املناظي  املتنوعة بشكل مدروس ؛ تجميع التعليقات واملطالبات،  ■

 واألدلة املقدمة في جميع جوانب مسألة من املسائل؛ وحل التناقضات عندما يمكن

 تبادل البحوث والنتائج التي توصل إليها واألدلة بشكل واضح وموجز  ■

)على سبيل املثال، الرسوم استخدام بطريقة اسر اتيجية الوسائط الرقمية  ■

 املتحرةة، الفيديو، واملواقع، واملدونة الصوتية( لتعزيز فهم النتائج وإضافة الفائدة

 

 اللغة 

ات والعبارات، اختيار من اسر اتيجيات متعددة بمرونة الكلم معنى توضيح أو تحديد ■

 ،
ً
 bene as in benefactor، مثل استخدام السياق، والجذور اليونانية والالتينية )مثال

or benevolent (، وأنماط من الكلمات )تصور، الحمل، يمكن تصوره- conceive, 

conception, conceivable .واستشارة املواد املتخصصة ةمرجعية ،) 

 ,hyperbole  -البالغة في الحديث )على سبيل املثال، الغلو، مفارقة  تفسي  ■

paradox املواد املكتوبة( في السياق وتحليل دورها في 

  

 

 
 

 
 

التحدث إلى 
 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على أهم 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يلياملرحلة الثانويةاملواضيع. وفي 

 صبح ماهر يأن  ■
ً
 نقل املواد بدقة، و وتقييم املصادر ،في جمع املعلوماتا

  وبحثتأةيد والدفاع عن املطالبات، نقل ما يفهمه حول ما قرأ ال ■

ناء على أفكار بالعند مناقشة النتائج التي توصل إليها واألدلة، و بانتباه تحدث بوضوح وعلى نحو مالئم، اإلنصات ال ■

 مقنعه الخاصة بشكل اإلعراب عن أفكار  معجيدة الاآلخرين 
 

 
 
 

 
 

 توصية لألهالي: التخطيط للكلية واملهنة

 
في بداية املرحلة الثانوية، اجلس مع معلمي طفلك، مستشاره أو مستشارين أخرين 

ملناقشة ما سوف يحتاجه طفلك للتخرج،  وأهدافه، وخططه ملا بعد املدرسة الثانوية. 

نبغي أن تشمل هذه قم بإنشاء خطة معا ملساعدة طفلك على بلوغ هذه األهداف. وي

 :الخطة

  أهداف طفلك ألنشطة تلبي املناسب التسلسل ■

 لطفلك  األنسب األنشطة غي  املنهجية ■

 لسبي على. الوظيفة أو للكلية االستعداد على طفلك مساعدةg بك الخاصة الخطة ■

 وجودةم التدريب كانت فرص إذا لر ى  ابحث معين، مجالب مهتما طفلك كان إذا املثال،

 العمل في املوضوع هذا مجال على  تهخر   لبناء

 املتقدم التدريب أو للكلية للدفع طرق  إيجاد ■

 
 
 
 
 
 
 
 

www.corestandards.orgللحصول على مزيد من املعلومات، تتوفر املعايي  الكاملة في موقع 

http://www.corestandards.org/


22 

 دليل األهالي

 لنجاح التلميذ

 

 

 

 هذا ستندي. الرياضيات في الثانوية ملرحلةل االخ طفلك يتعلمه سوف ملا عامة نظرة الدليل هذا قدمي

 54 من أةث  قبل من اعتمادها تم التي ،" للوالية الجديدة املشر ةة األساسية املعايي " إلى الدليل

 للنجاح عدستسيكون م( أنها أو) فأنه املعايي ، هذه في املبينة بالتوقعات يفي  طفلك كان إذا. والية

 .التخرج بعد

 ياضياتالر 

 لمرحلة الثانويةل

 

 ملاذا تعتبر املعايير األكاديمية هامة؟
املكان الذي يعيشون فيه، على استعداد للنجاح في كون جميع الطالب، بغض النظر عن ياملعايي  األكاديمية هامة ألنها تساعد على ضمان أن 

 هدافاأل  وتوفر خريطة طريق واضحة للتعلم للمدرسين وأولياء األمور والطالب. و  - الكلية والقوى العاملة. تقدم املعايي  خطوة أولى هامة

ساعد طفلك على تطوير مهارات التفكي  الناقد أنها أيضا سوف تةما العمل معا لضمان نجاح الطلبة. على واملعلمين  يساعد األسر  الواضحة

 ة.للكلية والوظيفه التي ستعد
 
 

 الرياضيات
 

 
 

 يظال  الكمي واملنطق العددية املهارات
ً
 الطالب مض ي مع حتى حاسما ن أمرا

 ةمواضيع فقط ليس هامة والهندسة والوظائف، الجر ،. الجر  مع قدما

. لعلوموا التقنية باملواضيع الخاصة اللغة أنها بل ذاتها حد في الرياضيات

 قوية لوسائ توفر واالحتماالت اإلحصاءات فإن بالبيانات، الغني العالم وفي

 ي املعاي. اليقين عدم حالة مع والتعامل البيانات من النتائج الستخالص

 في اعاألوض لتحليل خالق بشك الرياضيات استخدام على تأةد أيضا الثانوية

  يسمى ما نشاط – الحقيقي العالم
ً
 متنظي ويتم". الرياضية النماذج" أحيانا

 الجر ؛ والكمية؛ العدد: رئيسية محتوى  مناطق ست في الثانوية املعايي 

 .واالحتماالت واإلحصاء الهندسة؛ النماذج؛ الوظائف؛

 

 

 للكلية والوظيفةملحة عامة عن العمل الذي سوف يقوم به طفلك في 
ً
 املدرسة الثانوية يصبح جاهزا

 
 الرقم والكمية

■  ،
ً
العمل باألعداد النسبية وغي  النسبية، بما في ذلك العمل مع األسس النسبية )مثال

 ( 4√4ةما  0/0( 43إعادة ةتابة )

حل املسائل مع مجموعة واسعة من الوحدات وحل املسائل بالتفكي  في الوحدات  ■

، "نظام خط أنابيب عر  أالسكا هو بطول 
ً
مليار دوالر.  3ةم وتكلفة بناءه    311)مثال

بقسمة على أحد هذه األرقام على األخر. ما هو معنى الجواب؟ "؛ "عدد سكان غرينالند 

ةيلومر  مربع. بكم نسبة يزيد عامل الكثافة  030743411نسمة ومساحتها  443711هو 

شخصا لكل ميل مربع، عن الكثافة السكانية في  31السكانية للواليات املتحدة، وهو 

 غرينالند؟("

 

 الجبر

 ة،الخطي غي  املعادالت وحل من خالل ةتابة والرياضية الحقيقي العالم مسائل حل ■

 c=0) xb+2x(a+ الثانية الدرجة من املعادالت مثل

 حل في ال،املث سبيل على) املسائل لحل وتحويلها بشكل هادف جر ية عبارات تفسي  ■ 

 التعبي    فإن رؤية ،  Pوالرئيسية     rالفائدة معدل مع قرض حول  مشكلة

n)r(1+P ةحاصل ضرب  P على يعتمد ال عامل مع P) 

 

 



 

 

 

 الوظائف

 تلفةمخ أشكال في املعروضة الوظائف مع والعمل وبيانيا، جر يا الوظائف تحليل ■

 جر ي  ي وتعب واحدة بياني وظيفة )دالة( تربيعية رسم إذا أعطيت املثال، سبيل على)

 أةر ( أقص ى حد لديه الذي فقل من آلخر،

 ،الر بيعية الخطية، مثل) سلوةياتهم )الدالة( وفهم الوظيفية األسر مع العمل ■

 (األسية والوظائف )الدوال(

 

 النماذج

العالم الحقيقي باستخدام الرياضيات لفهم أفضل للوضع،  منتحليل األوضاع  ■

، تقدير و وتحسين، 
ً
استكشاف األخطاء وإصالحها، أو اتخاذ قرار مستني  )مثال

 معادالت الحجماالحتياجات من املياه والغذاء في منطقة كوارث، أو استخدام 

 (صناعية لعبوةحجم أمثل على والرسوم البيانية للعثور 

 

 الهندسة

، أن  ■
ً
ث وايا في مثلالز مجموع تثبت النظريات حول املثلثات واألرقام األخرى )مثال

 درجة( 031  تساوي 

، ةتابة  عادالت املاستخدام اإلحداثيات و  ■
ً
لوصف خصائص هندسية جر يا )مثال

  ين( نصف قطر محددو مع مرةز  مستوى معادلة دائرة في 

 

 اإلحصائيات واالحتماليات

صنع االستدالالت وتر ير االستنتاجات من الدراسات االستقصائية للعينات  ■

 وتجارب ودراسات قائمة على املالحظة 

في مواقف الحياة  يات، واستخدام األفكار من االحتمالياتالعمل مع االحتمال ■

، مقارنة الفرصة أن شخص يدخن 
ً
 صةفر لل ،طان الرئةسيصاب بسر اليومية )مثال

 (سرطان الرئة يدخنديه لأن شخص تطور 

 
 
 
 

 
 

 

التحدث إلى 

 مدرس طفلك

 من ذلك، أبقي املحادثة مرةزة على 
ً
عند التحدث إلى املدرس، ال تقلق بشأن تغطية كل ش يء. بدال

 :، تشمل ما يلياملرحلة الثانويةأهم املواضيع. وفي 

  والهندسة؟ الجر  في اإلحداثيات باستخدام مرتاح طفلي هل■

 مسائل ىعل يعرفها التي الرياضيات وتطبيق أجزاء إلى معقدة مشكلة تحليل طفلي يمكن هل ■

  الرياضيات؟ خارج

 حتى هعلي كان إذا الثانوية املدرسة بعد املتقدمة الرياضيات لتعلم املعرفة طفلي لدى هل ■

  ذلك؟ يختار

 من  الجزء هذا هل: مثل أسئلة املعلم اسأل. بطفلك الخاص العمل عينات رؤية أطلب ■

 أو ليتحسن طفلي اساعد أن يمكن ةيف أفضل؟ يكون  أن يمكن ةيف ؟ مرض ي العمل

 املجال؟ هذا في يتفوق 

   
 

 
 
 

 

 توصية لألهالي: التخطيط للكلية واملهنة

 
 

معلمي طفلك، مستشاره أو مستشارين أخرين ملناقشة في بداية املرحلة الثانوية، اجلس مع 

ما سوف يحتاجه طفلك للتخرج،  وأهدافه، وخططه ملا بعد املدرسة الثانوية. قم بإنشاء 

 :خطة معا ملساعدة طفلك على بلوغ هذه األهداف. وينبغي أن تشمل هذه الخطة

  أهداف طفلك ألنشطة تلبي املناسب التسلسل ■

 لطفلك  األنسب يةاألنشطة غي  املنهج ■

 سبيل على. الوظيفة أو للكلية االستعداد على طفلك مساعدةg بك الخاصة الخطة ■

 ودةموج التدريب كانت فرص إذا لر ى  ابحث معين، مجالب مهتما طفلك كان إذا املثال،

 العمل في املوضوع هذا مجال على  تهخر   لبناء
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