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توقعات كبيرة

شراكة من أجل مستقبل طفلكم
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املدارس العظيمة تبدأ
بتوقعاتكبيرة
تبني معايير التعلم أساس ما ينبغي للتالميذ أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على عمله
في كل صف .تكفل هذه املعايير أن يكون جميع األطفال جاهزين للتحرك إلى األمام
إلى الصف التالي—والحقا ً للنجاح في الكلية ،وكسب املال ،وأن يصبحوا أفرادا ً منتجني
في مجتمعاتهم .فاألطفال بحاجة إلى تطوير حب للتعلم سيفيدهم جيدا ً في عالم
تتغير فيه املعلومات املهمة وتكبر بسرعة.
وإليجاد عمل في اقتصاد عاملي تنافسي والتحرك في عالم سريع التغير ،سوف يحتاج
أطفالنا إلى املعرفة أكثر مما سبق .وهذا ينطبق على اخلريجني الذين يخططون للقيد
في الكليات التي تستغرق فيها الدراسة أربع سنوات؛ كما ينطبق على التالميذ الذين
يريدون بدء مهنة مباشرة بعد املدرسة الثانوية.
إن معايير والية نيويورك التي نتبعها مصممة لتزويد تالميذنا مبناهج صارمة تضمن
أن يط ّوروا قدراتهم اإلبداعية ،ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل املشكالت
واملسائل التي سوف يحتاجونها ملواجهة حتديات العالم احلديث .لكن املعايير هي
نقطة االنطالق ،وليست الغاية .بتوفير أساس متني من املعرفة وتقويته ،سوف
يستفيد تالميذنا على نحو أفضل من تعليمهم.

العادات الدراسية اجليدة
ملساعدة طفلكم على تطوير عادات دراسية جيدة:
❏ جهزوا مكانا ً مريحا ً في البيت لعمل الواجبات
املنزلية
❏ ساعدوا طفلكم على التنظيم.
❏ حددوا وقتا ً منتظما ً ألداء الواجبات املنزلية.
❏ تأكدوا من أن يعرف طفلكم سياسات الواجبات
املنزلية اخلاصة باملعلم.
لإلطالع على أفكار أخرى ،زوروا املوقع اإللكتروني
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/
academics

سوف جتدون هنا أمثلة على ما ينبغي لتالميذ الصف الثاني معرفته وأن يكونوا
قادرين على إجنازه مع نهاية العام الدراسي في مهارات اللغة ،والرياضيات ،والعلوم
االجتماعية والعلوم .كما سوف جتدون طرقاً ميكنكم من خاللها دعم التعلم
كعائلة ،مبا في ذلك أمورا ً ميكنكم عملها في البيت ،وفي حيّكم وفي عموم
مدينتنا الكبرى.
يقدم هذا الدليل مثاال ً صغيرا ً فقط على معايير الصف الثاني .ماذا عن املعايير األخرى؟
ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف الثاني وماذا سيتعلمه في
الصف الثالث وما بعده؟ ميكنكم احلصول على أجوبة على جميع هذه
األسئلة من معلم طفلكم أو من موقعنا اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

التالميذ املعوّقون:
ما لم يُنص على خالف ذلك في برنامج التعليم الفردي ) (IEPللتلميذ ،فسوف يشارك التالميذ
املعوقون في منهج التعليم العام ،والذي ميكن تكييفه ملستويات تدريسية مختلفة وبيئات
مختلفة (مثل فصول فريق التدريس التعاوني أو فصول التعليم املستقلة لذوي االحتياجات
اخلاصة ) .وقد يتضمن التكييف استعمال مسا ِعدات تدريس مثل اآلالت احلاسبة واملسا ِعدات
البصرية ،وتوفير وقت إضافي لتعلم مهارات جديدة ،وتقليل طول التكليفات ملساعدة التالميذ
املعوقني على استيفاء املعايير.

اسألوا معلمي طفلكم

توفر معايير التعلم فرصة رائعة لكم للتحدث مع
املعلمني عما يتعلمه طفلكم في املدرسة وكيف ميكنكم
دعم هذا التعلم في البيت .إليكم بعض األسئلة التي رمبا
تودون طرحها.

✓
❏

ملعرفة املزيد عن أحد املعايير:
❏ هل ميكنكم إطالعي على أمثلة من عمل التلميذ الذي يستوفي هذا املعيار؟
❏ هل لي أن ألقي نظرة على بعض أعمال طفلي املتعلقة بهذا املعيار؟
❏ متى سيعمل طفلي على هذا املعيار لهذا العام الدراسي؟
❏ ما هي األنشطة واملواد التي تستخدمونها في املدرسة ملساعدة طفلي على استيفاء هذا املعيار
والتفوق فيه؟ ما هو العمل الصفي والواجب املنزلي الذي تتوقعون التكليف به؟
❏ ما هي بعض التمارين التي ميكنني عملها مع طفلي ملساعدته في هذا املعيار؟
❏ إلى جانب املعايير التي يغطيها هذا الدليل ،ماذا يُتوقع من طفلي تعلمه هذا العام؟

ملعرفة ما يفعله طفلكم في املدرسة:
الصف؟ هل هناك مجاالت يحتاج فيها إلى
❏ في أي ما ّدة يحقق طفلي إجنازا ً مناسبا ً ملستوى ّ
حتسني؟
❏ هل يقرأ طفلي بشكل يناسب مستوى صفه؟ هل ميكن أن تدلوني على الكتب التي يستطيع
طفلي قراءتها؟
❏ كم من الوقت يقضيه طفلي يوميا ً في دراسة كل مادة ؟
❏ كيف تق ّيمون طفلي في هذه املواد خالل العام؟

ملعرفة كيفية دعم طفلكم:
❏ إلى جانب بطاقات التقرير ،ما هي أفضل الطرق ملتابعة عمل طفلي؟
❏ إذا لم يكن طفلكم في مستوى الصف :ما نوع املساعدة التي ميكن للمدرسة تقدميها لطفلي؟
ما الذي ميكنني فعله في البيت ألساعد طفلي على التحسن في املدرسة؟
❏ إذا كان طفلكم في مستوى الصف أو أعلى :ما هي أشكال اإلثراء والدعم اإلضافيني الذين
تقترحون لطفلي؟ كيف ميكنني املساعدة في البيت؟
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مهاراتاللغة

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

قراءة النصوص اإلعالمية غير املألوفة (مثل التعليمات) جلمع
البيانات ،واحلقائق واألفكار وتفسيرها.

■

مقارنة ومقابلة أوجه الشبه وأوجه االختالف بني
الشخصيات واألحداث في جميع القصص.

■

مقارنة املعلومات عن موضوع ما من أكثر من نص واحد مع
مساعدة.

التعلم في البيت

■

كتابة مقاالت تفسيرية ومقاالت جوابية حتدد العنوان،
والرسام؛ مثالً،وصف عناصر القصة ،أو التعبير عن
واملؤلف،
ّ
االستجابة الشخصية لألدب.

ميكن استخدام االستراتيجيات التالية
باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة
اإلنكليزية.

■

تأليف قصص تخ ّيلية وروايات شخصية باستعمال عملية
الكتابة (مثالً ،التنظيم ،والصياغة ،والتنقيح ،والتحرير) ،مثل تخيل
احلياة في الفضاء أو التحدث عن اليوم الذي اقتنوا فيه حيوانا ً أليفا ً
صغيراً.

■

التحدث مع التعبير ،أو فخامة الصوت ،أو وتيرة الكالم ،أو
ّ
اإلمياءات اجلسدية املالئمة للغرض من االتصال ،واملوضوع واجلمهور.

■

مزج األصوات باالستعانة مبعرفة العالقة بني احلروف
واألصوات لقراءة الكلمات غير املألوفة ،في مستوى الصف والتي
تتكون من أكثر من مقطع.

■

قراءة كلمات جديدة باالستعانة بالكلمات وفئات الكلمات
املعروفة.

■

استعمال موارد التهجئة ،مثل القواميس ،ولوحات الكلمات،
و/أو برمجيات الكمبيوتر لتهجئة الكلمات تهجئة سليمة.

■

كتابة جمل بترتيب منطقي واستعمال الفقرات لتنظيم
املواضيع.

■

استعمال احلروف الكبيرة ،وعالمات الترقيم ،وقواعد التهجئة
للخروج بنتاجات كتابية نهائية.

شجعوا طفلكم على القراءة إلخوته
الصغار وأخواته الصغيرات ،وأوالد
عمومته أو أطفال آخرين تعرفونهم.
اطلبوا من طفلكم البحث عن صورة
مثيرة لالهتمام وكتابة قصة عنها.
أوضحوا كيف أن التفاصيل مثل الوقت من
اليوم أو املكان قد تساعد طفلكم على
خلق الشخصيات ،واألجواء واحلبكة.
انقروا على زر األلعاب ) (Gamesفي
برنامج ) (On-Lionفي مكتبة نيويورك
العامة واخملصصة لألطفال .املوقع
اإللكتروني هو kids.nypl.org/arts/
 ،activities.cfmلالستفادة من تشكيلة
كبيرة من األنشطة املمتعة واملتعلقة
بالكتب والفنون.
خصصوا وقتاً لتقرير عائلي عن كتاب،
مرة في األسبوع .ساعدوا طفلكم على
إيجاد طرق إبداعية للتحدث عن كتبكم
املفضلة .مثالً ،تأليف قصيدة أو أغنية عن
إحدى الشخصيات وأدائها.

الرياضيات
مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

التعلم في البيت
ساعدوا طفلكم على التمرن على
عملية التقدير ،باستعمال األشياء
املوجود ًة في بيتكم .كم عدد الكتب أو
العلب املوجودة على الرف؟ كم عدد أزواج
اجلوارب املوجودة في اجلارور؟
شغلوا موسيقى يستمتع بها طفلكم
واستمعوا إليها معاً ملعرفة االمناط-
األصوات ،والنوطات ،والكلمات واألحلان التي
تتباين وتتكرر .ناقشوا كيفية تباين األمناط
في أغنيات مختلفة.
زوروا املوقع اإللكتروني ملكتب احلفر
والطباعة التابع لوزارة اخلزانة األمريكية
(U.S. Treasury Bureau of Engraving
and Printing) www.moneyfactory.
gov/newmoney/main.cfm/learningfun
للعثور على ألعاب عن عملة بالدنا والتي
ميكن لطفلكم تنزيلها أو لعبها على
اإلنترنت.
العبوا ألعاب األلواح.

■

فهم النظام العشري:
 10وحدات =  1عشرة
 10عشرات =  1مائة
 10مئات =  1ألف

•
•
•

التعرف على العالقة بني تكرار عملية اجلمع وبني عملية الضرب .مثالً،
 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2و .10 = 2 x 5

■

فهم أن القسمة متعلقة بقسمة األشياء إلى حصص متساوية.
مثالً 4 ،أطفال يتشاركون بـ  12كعكة بالتساوي .كم كعكة
سيحصل عليها كل طفل؟

■

عد
تقدير عدد األشياء في مجموعة قد تصل إلى  100من األشياءّ .
األشياء ملعرفة كم فعالً يوجد في اجملموعة.

■

وضع األشياء في مجموعات وفقا ً ألوجه التشابه بينها .مثالً ،وضع
جميع املثلثات قائمة الزوايا في كومة واحدة.

■

استعمال رموز < (أقل من) و> (أكبر من) ملقارنة األعداد الصحيحة
حتى  .100مع االستعانة بخط أعداد أو بدونه.

■

عرض بيانات في شكل رسوم بيانية ،باستعمال صور (تصاوير) أو
أعمدة (مخططات أعمدة).

■

استعمال الرسوم البيانية لعمل االستنتاجات أو التنبؤات.

■

استعمال أدوات ،مثل الوحدات ،لبيان ما يجري في مسألة رياضية.
وأخذت منها خمساً،
مثالً ،إظهار أنه لو كان لديك سبع وحدات
َ
فستبقى اثنتان.

■

توضيح كيفية حل مسألة رياضية ،وبيان اخلطوات املتبعة وتبريرها.

العلوم

تستقصي مادة العلوم في الصف الثاني القوى
واحلركة ،ومواد األرض ،والتنوع النباتي.

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

معرفة أن قوى اجلاذبية تشد األجسام إلى مركز األرض
وتوضيح ذلك.

■

مالحظة كيف أن قوة اجلاذبية ميكن أن تؤثر في األجسام عبر
الهواء ،والسوائل ،واملواد الصلبة.

■

■

تفحص خصائص األنواع اخملتلفة للتربة .مثالً ،مالحظة
ألوانها اخملتلفة ،وملمسها ،وموادها ،وقدراتها على االحتفاظ
باملاء.
مالحظة اخلصائص الفيزيائية للصخور ووصفها-مثالً،
أحجامها ،وأشكالها ،وألوانها ،وإذا كانت هناك أية أحافير في
الصخور.

■

والتحات باجلو تغير
معرفة أن عمليات مثل التجمد ،والذوبان،
ّ
سطح األرض مبرور الوقت.

■

حتديد األشياء التي جتعل النباتات متشابهة وتلك التي جتعلها
مختلفة.

■

معرفة أن النباتات تشبه أصولها شبها ً كبيرا ً كما تشبه
النباتات األخرى من نفس الفصيلة،

■

معرفة أن النباتات تتكاثر عبر البذور.

■

توضيح أن النباتات حتتاج إلى الضوء ،والهواء ،واملاء ،والعناصر
الغذائية ،لكي تعيش وتزدهر.

■

معرفة أن النباتات تستجيب للتغيرات في بيئاتها ،مثل درجة
احلرارة أو سقوط املطر.

التعلم في البيت
شجعوا طفلكم على الشروع في اقتناء
الصخور .ابدؤوا بالصخور من ح ّيكم ومن
أجزاء أخرى من مدينة نيويورك .أضيفوا
الصخور من األماكن التي تزورونها في
عطالتكم العائلية ،واطلبوا من أفراد
العائلة واألصدقاء الذين يسافرون أن
يجلبوا معهم صخورا ً من هذه األماكن.
خططوا لزيارة عائلية إلى تشكيالت
الصخور واملعادن في املتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي ) (AMNHفي منطقة
) (Upper West Sideمن مانهاتن .-
كما ميكن لطفلكم استعمال الدليل
امليداني اإللكتروني للمتحف للتعرف
على الصخور ومقارنتها  .زوروا
املوقع اإللكترونيwww.amnh.org/ :
.nationalcenter/online_field_journal/
انقروا على « »Field Journalsواختاروا
» .«Rocksتعرفوا على املواد املنشورة عن
الصخور واألحافير في املوقع االلكتروني
) (Ologyللمتحف اخملصص لألطفال:
www.amnh.org/ology
قوموا بعمل جولة في منتره( Central
 ) Parkأو منتزه آخر في مدينة نيويورك
بالقرب من ح ّيكم .ابحثوا عن أسطح
مكشوفة ،مثل قاع نهر أو جانب من تلة،
تظهر تأثيرات املاء ،والريح ،أو العناصر
األخرى .حتدثوا عن كيف أصبحت هذه
األماكن كما هي اآلن.

التعلم في البيت

خصصوا وقتاً عائلياً يجلس فيه اجلميع
معاً ويتحدثون عن أمور مهمة لعائلتكم
وجملتمعكم.
متشوا في حيّكم ،واطلبوا من طفلكم
أن يحدد األمور اخملتلفة التي تقدمها
مدينتكم جلعل احلياة أفضل للناس الذين
يعيشون فيها .مثالً ،املدارس ،وعالمات
املرور ،وجمع النفايات ،والشرطة واحلماية
من احلرائق ،وغيرها من اخلدمات.
زوروا متحف شرطة مدينة نيويورك:
 www.nycpolicemuseum.orgأو متحف
مطافئ مدينة نيويورك:
 www.nycfiremuseum.orgملعرفة كيف
تخدم هاتان املهنتان املهمتان مجتمع
مدينة نيويورك.
ساعدوا طفلكم على صنع َ
علم
إلكتروني شخصي ميثل تراث وقيم
عائلتكم .زوروا املوقع اإللكتروني:
 www.wearemulticolored.org،وهو
مشروع ملتحف (New York’s Lower
).Eastside Tenement Museum

العلوماالجتماعية

في العلوم االجتماعية للصف الثاني ،يستكشف
التالميذ مفاهيم مجتمعاتهم ومفاهيم
اجملتمعات األخرى في الواليات املتحدة.

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن
يكون جميع التالميذ قادرين على:
■

فهم األفكار الرئيسية بشأن مجتمعهم واملنطقة احمللية ،مثل
كيفية حكم مدينة نيويورك ،وأن لديها خمسة أحياء ،وأنها مركز
مهم للتجارة في الواليات املتحدة والعالم.

■

فهم كيف أن اجملتمعات تساعد في سد احتياجات الناس واالستجابة
لرغباتهم  .مثالً ،اجملتمع الريفي ينتج الغذاء واجملتمع املدني مكان
يشتري فيه الناس البضائع ويبيعونها .

■

تفسير كيفية تأثر اجملتمعات باجلغرافيا.

■

التحدث عن كيفية تطوير املواطنني للقواعد والقوانني حلماية اجملتمع
وأفراده.

■

ّ
تشكل
تطوير فهم للناس ،والتقاليد ،واملمارسات ،واألفكار التي
اجملتمعات اخملتلفة.

■

احلديث عن أماكن مهمة في مجتمعاتهم وفي مدينة نيويورك
ووصفها.

■

فهم كيف تغ ّيرت مدينة نيويورك مبرور الوقت وتوضيح سبب ذلك.

■

استعمال الرموز ووضع اخلرائط التي تبني املظاهر التي متيز
مجتمعهم وسائر اجملتمعات مبدينة نيويورك .

■

استكشاف كيف تستعمل اجملتمعات الضرائب لتمويل اخلدمات التي
تقدمها ،مثل املدارس ،واحلدائق ،وجمع النفايات والشرطة واحلماية من
احلرائق.

■

فهم كيف أن رموز املواطنة ،مثل األعالم أو أختام الدولة ،تظهر قيم
اجملتمع وتقاليده.

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة

يتلقى تالميذنا في الصف الثاني تعليم ًا يتجاوز بكثير القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،واستيعاب املفاهيم
األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.
■

■

■

■

الفنون :يشارك تالميذ الصف الثاني في الفنون املرئية ،والرقص ،واملوسيقى ،واملسرح .وينخرطون في صناعة
فنية أصيلة باستعمال املواد ،واللغة واملفاهيم اخلاصة بكل شكل فني؛ ويحضرون املعارض والعروض األدائية
في املتاحف ،واملسارح وغيرها من املوارد في مجتمعهم؛ ويصبحون واعني باملهن املوجودة في الفنون .للمزيد من
التفاصيل.www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :
اللياقة البدنية والصحة :يستفيد التالميذ من مجموعة كبيرة من الفرص ليكونوا نشيطني جسدياً،
ويتعلمون كيفية اتخاذ قرارات صائبة ،وتطوير أسلوب حياة سليمة ،وجتربة مجموعة
متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية التقليدية وغير التقليدية .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
املكتبة والبحث :مع نهاية العام ،ميكن لتالميذ الصف الثاني أن يطرحوا أسئلة «أتساءل» عن موضوع بحثي؛
ويتبعون عملية للبحث عن مواضيع في املكتبة؛ ويكتبون ويرسمون أو يصوغون لفظيا ً الفكرة األساسية
والتفاصيل الداعمة ملواضيع أبحاثهم؛ ويقدمون معلومات بطرق مختلفة؛ ويظهرون أنهم يفهمون
القصص التي يقرؤونها أو التي تُقرأ لهم من قبل أمني املكتبة .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
التكنولوجيا :تالميذ الصف الثاني ّ
مطلعون على االستعماالت الشائعة للتكنولوجيا في حياتهم اليومية.
ويبدأ املعلمون والتالميذ مبناقشة االستعماالت اآلمنة للموارد اإللكترونية .ميكن لتالميذ الصف الثاني اآلن
اختيار األداة التكنولوجية املالئمة حلل مسائل معينة (مثل برنامج رسم لعمل صورة أو برمجيات العروض
التقدميية لتوصيل فكرة وشرحها) .يقدم التالميذ العمل باستعمال مجموعة متنوعة من الوسائل اإلعالمية
(مثل برمجيات العروض التقدميية وقوالب النشرات اإلخبارية) ويستعملون صفحات املواقع اإللكترونية كموارد
للرسوم الغرافيكية اجلاهزة ،واملوسيقى ومصادر املعلومات .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

ملعرفة املزيد

يقدم هذا الدليل إطاللة عامة فقط على العديد من املعايير التي سيتعلمها طفلكم هذا العام .ميكنكم
االطالع على هذه األدلة للصفوف من صف الروضة إلى الصف الثامن ،وتنزيل نسخ منها ،وكذلك املعايير الكاملة
لكافة املواد وكافة الصفوف من موقعنا اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics:
يقدم قسم التعليم والتعلم ومكتب املشاركة والتأييد العائلي (Office of Family Engagement and
) Advocacy: OFEAمعلومات إضافية حول تعليم طفلكم وأفكارا ً حول كيف ميكنكم دعمه سواء في البيت
أوفي الفصل .قوموا بزيارة املوقع اإللكتروني لقسم التعليم والتعلمwww.nyc.gov/schools/languages/ :
 arabic/academicsوكذلك املوقع االلكتروني ملكتب (. www.nyc.gov/schools/offices/OFEA :)OFEAوميكنكم
أيضا ً االتصال مبنسق شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب ) (OFEAعلى الرقم:
 (212) 374-2323أو من خالل البريد اإللكتروني . ofea@schools.nyc.gov :ميكنكم،
إضافة إلى ذلك ،االتصال على الرقم  311للتعرف على مؤسسات ثقافية وتاريخية
أخرى في املدينة لزيارتها مع أطفالكم.
)T&I-7924 2nd (Arabic

