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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 التعلم الذي سيفيدهم جيدا ً في عالم
تتغير فيه املعلومات املهمة وتتطور بسرعة.

العادات الدراسية اجليدة

ملساعدة طفلكم على تطوير عادات
دراسية جيدة:
❏ جهزوا مكانا ً مريحا ً في البيت لعمل
الواجبات املنزلية

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.

❏ ساعدوا طفلكم على التنظيم.
❏ حددوا وقتا ً منتظما ً ألداء الواجبات
املنزلية.

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 وتطويره ،سوف يستفيد
تالميذنا على نحو أفضل من تعليمهم.

❏ 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 الرابع معرفته وأن يكونوا
قادرين على فعله 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 الرابع .ماذا عن املعايير
األخرى؟ ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف الرابع
وماذا سيتعلمه في الصف اخلامس 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 املع ّوقون:
ما لم ُينص 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.

اسألوامعلمي
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
تو ّدون طرحها.

✓
❏

ملعرفة املزيد عن أحد املعايير:
❏ هل ميكنكم إطالعي على أمثلة على 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 اإلضافية التي
تقترحونها لطفلي؟ كيف ميكنني املساعدة في البيت؟
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مهاراتاللغة

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

القراءة الصامتة بشكل يومي للنسخ املطبوعة
وااللكترونية للنصوص األدبية.

■

والتمعن في تغ ّير أمناط
حتديد أهداف شخصية للقراءة
ّ
القراءة.

■

التع ّرف على كيفية استخدام املؤلفني للوسائل البالغية
األدبية ،مثل التشبيه واجملاز .التشبيه هو إجراء املقارنة
املباشرة بني شيئني أو أمرين مختلفني؛ أما اجملاز فهو إجراء
مقارنة غير مباشرة أو التلميح إلى أوجه التشابه بني
شيئني أو أمرين مختلفني.

■

تقييم احملتوى بتحديد التفاصيل املهمة وغير املهمة،
واملوضوعات في مختلف األعمال ،و وجهات النظر اخملتلفة
(مثل الثقافية ،واإلثنية ،والتاريخية).

■

استعمال تراكيب تنظيمية مثل املقارنة/املقابلة ،السبب/
النتيجة ،والترتيب الزمني للكتابة اإليضاحية.

■

تأليف قصص تخيلية وسرد شخصي يظهر قدرة تأملية،
وتقدما ً منطقياً ،وتنظيماً ،ولغة فاعلة.

■

إنتاج كتابات واقعية أصيلة متنوعة ،مثل التقارير
املدرسية.

■

االعتراف بوجهات نظر اآلخرين ،والتمييز بني احلقائق،
واآلراء ،واملبالغة.

■

طرح أسئلة توضيحية ،وتلخيص خط تعليلي وتفسيره.

■

مراجعة الكتابة الذاتية لتنقيحها من حيث اإلمالء،
وعالمات الترقيم والتماسك من حيث أزمنة الفعل وذلك
حسب مستوى الصف.

التعلم في البيت
ميكن استخدام االستراتيجيات التالية
باللغة األصلية لآلباء وكذلك باللغة
اإلنكليزية.
اطلبوا من طفلكم وضع قائمة بالكتب
للقراءة .ودعوه يع ّلم الكتب التي ينتهي
من قراءتها وأن يستمر في إضافة كتب
أخرى جديدة .إننا نريد من كل تلميذ في
الصف الرابع أن يقرأ ما ال يقل عن  25كتابا ً
هذا العام ،لكن هذه قائمة يجب أال تنتهي
أبداً!
اشرعوا في تأسيس نا ٍد عائلي للكتاب.
اختاروا كتابا ً تقرؤونه أنتم ،وطفلكم وأفراد
آخرون من العائلة .حددوا وقتا ً للتحدث عن
الكتاب معاً.
ناقشوا أخبار اليوم .اختاروا قصة مهمة
عما تعنيه جليرانكم
في األخبار وحتدثوا ّ
وعائلتكم.
تعرّفوا على العديد من الكتب،
والبرامج ،واملعارض ،وغيرها من املوارد
املعروضة لألطفال في املكتبة العامة
ملدينة نيويورك nypl.org :واملكتبة العامة
لبروكلني www.brooklynpubliclibrary.:
 ،orgومكتبة كوينز:
www.queenslibrary.org
اجعلوا من زياراتكم إلى املكتبة احمللية
عادة أسبوعية.

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

■

التعلم في البيت
شجعوا طفلكم على مالحظة
األشكال الهندسية في املباني أو املناظر
املألوفة .مثالً ،تعرفوا على الزوايا احلادة،
واملنفرجة والقائمة في صورة ما جلسر
بروكلني؛ أو على الشكل رباعي األضالع
في ملعب البيسبول؛ أو األنواع اخملتلفة من
املضلعات في عالمات املرور.
اطلبوا من طفلكم وضع جدول بدرجات
احلرارة العليا والدنيا املسجلة في مدينة
نيويورك ملدة شهر .ما هي األمناط التي
ميكن رؤيتها؟ حتدثوا عن كيف أن األرقام قد
تتغير في األسبوع املوالي أو الشهر املوالي.
خصصوا مرطباناً لقطع العملة
املعدنية وادعوا اجلميع إلى اإلسهام من
أجل هدف عائلي .واطلبوا من طفلكم،
مرة في األسبوع ،أن يضيف عددا ً من قطع
يقدر متى سوف
العملة املعدنية وأن ّ
تبلغون الهدف.
ابحثوا على وصفة عائلية مت إعداد
عناصرها بحيث تكفي أربعة أشخاص.
واطلبوا من طفلكم أن يحسب مقدار كل
عنصر من عناصرها بحيث تكفي لتقدميها
لتقدم
لثمانية أشخاص .وكم بكفي منها
ّ
لشخصني.

قراءة وكتابة األعداد الصحيحة حتى .10.000
تقريب األعداد إلى أقرب ( 10مثالً ،تقريب  878إلى  )880وإلى أقرب 100
(مثالً ،تقريب  446إلى .)400
فهم أن الكسور العشرية جزء من كل .مثالً ،متلك سارة قطعتني
معدنيتني من فئة عشرة سنتات وقطعتني معدنيتني من فئة سنت
واحد .ميكن متثيلها على النحو التالي.$ 0.22 :

■

معرفة الكسور الرئيسية (األنصاف ،األثالث ،األرباع ،األخماس،
األسداس واألعشار) ،وحتديد الكسور املتكافئة (مثالً)½ = 2/4 ،
باستعمال مناذج بصرية.

■

معرفة أسماء املضلعات ،مثل املثلثات ،وخماسيات األضالع ،واملثمنات.
معرفة أن أسماء املضلعات مرتبطة بعدد األضالع والزوايا .مثالً ،املثلث
له ثالثة أضالع وثالث زوايا.

■

إيجاد محيط املضلع بإضافة أطوال أضالعه.

■

تصنيف الزوايا باحلادة (أقل من  90درجة) ،واملنفرجة (أكثر من 90
درجة) ،والقائمة ( 90درجة متاماً) واملستقيمة ( 180درجة).

■

استعمال مسطرة للقياس إلى أقرب إنش صحيح ،ونصف إنش ،وربع
إنش ،وقدم ،وياردة ،وسنتمتر ،ومتر.

■

استعمال البيانات لعمل التنبؤات.

■

استعمال املالحظات ،واالستبيانات ،والتجارب جلمع البيانات
وتسجيلها .إظهار البيانات باستعمال اجلداول ،والرسوم القضبانية،
والرسوم التصويرية.

■

معرفة إذا ما كانت عبارة رياضية ما صحيحة أو خاطئة وتوضيح
السبب.

العلوم

تستقصي مادة العلوم في الصف الرابع احليوانات
والنباتات في بيئاتها؛ والكهرباء واملغناطيس؛
وخواص املاء؛ وتفاعالت الهواء ،واملاء واألرض.

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

استكشاف كيف تصنع النباتات الطعام باستعمال الهواء،
املستمدة من الشمس.
واملاء والطاقة
ّ

■

وصف كيف ميكن للظروف البيئية – مثل املقدار املتوفر من
الطعام ،واملاء ،والهواء ،واملكان ،واملأوى ،ومقدار الدفء ،وضوء
الشمس  -أن تؤثر في منو الكائنات احلية وتطورها.

■

فهم أن القوة املغناطيسية قد تشكل قوة جاذبة أو طاردة.

■

مالحظة اخلواص الفيزيائية للماء ،ووصفها واستكشافها.

■

اختبار األجسام لتحديد ما إذا كانت تغوص أو تطفو.

■

مالحظة املواد اخملتلفة ،مثل الزيت أو الصابون السائل ،لرؤية
كيف تختلط باملاء.

■

دراسة كيف تتحول املادة من حالة إلى أخرى -مثالً ،من جسم
صلب (اجلليد) إلى سائل (املاء) ثم إلى غاز (بخار املاء).

■

وصف كيف يغير التآكل سطح األرض.

■

وصف كيف تدور املياه على األرض من خالل العمليات
الطبيعية التي تتمثل في التساقط ،والتكاثف والتبخر.

■

استكشاف التأثيرات-اإليجابية والسلبية على السواء-التي
قد يحدثها اإلعصار ،أو حريق الغابة أو غير ذلك من الظواهر
الطبيعية الشديدة على الكائنات احلية.

التعلم في البيت
حتدثوا إلى طفلكم عن كيفية تأثير
الكهرباء في بيتكم .اذكروا بعض األوجه
التي قد يختلف فيها مجرى حياتكم لو
لم تكن الكهرباء موجودة.
ساعدوا طفلكم على إعداد
حوض للنباتات (جتدون التعليمات
على املوقع اإللكترونيwww.kids. :
nationalgeographic.com/Activities/
 ،Crafts/Miniature-gardenأو في املكتبة).
وحتدثوا عن كيفية حصول النباتات على
املاء والعناصر الغذائية عند تغطية
احلوض.
ابحثوا معاً عن أمثلة على التآكل
بالقرب من بيتكم .من أين أتت املياه التي
سببت التآكل؟ وأين ذهبت؟
يمكن لطفلكم معرفة املزيد عن دور
املياه في اجملاالت اخملتلفة للعلوم في موقع
( ،)Ologyوهو املوقع اإللكتروني للمتحف
األمريكي للتاريخ الطبيعي ()AMNH
اخلاص باألطفال،
www.amnh.org/ology/water

التعلم في البيت
قوموا ،في إطار عائلي ،بزيارة منتزه أو
ملعب في مدينة نيويورك بالقرب من
بيتكم .ابحثوا عن العالمة التاريخية
التي تخبر بقصة املوقع والشخص الذي
سمي املنتزه باسمه .لتحديد منتزه ما
ُ
أو عالمة بالقرب من بيتكم ،زوروا املوقع
اإللكترونيwww.nycgovparks.org/sub_:
your_park/historical_signs.html
يحيي متحف (South Street Seaport
 )Museumصناعة السفن القدمية
في نيويورك باستخدام عرض باملناظر
واألصوات  .زوروا املوقع اإللكتروني للمتحف:
،www.southstreetseaportmuseum.org
ملعرفة تاريخ امليناء واخلط الزمني لتطوره
واالطالع على صور من املعارض.
وتهدف املعلمة التذكارية ملدفن (The
 )African Burial Groundإلى التذكير
بإسهام األفارقة في مدينة نيويورك في
عهد االستعمار وتخليد تراثهم .زوروا
املوقع اإللكتروني للمعلمة:
www.africanburialgrounds.gov
اطلبوا من طفلكم البحث عن أسماء
وعناوين رئيس حيكم وعضو مجلس
املدينة املمثل حليكم .ما هي أنواع القضايا
التي يعاجلها كل واحد منهما؟ اكتبوا
رسالة إلى واحد منهما عن قضية ما في
منطقتكم.

العلوم االجتماعية

في العلوم االجتماعية للصف الرابع ،يستكشف
التالميذ تاريخ مدينة ووالية نيويورك وحكومتهما.

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

,معرفة األفكار األساسية عن كيفية نشأة أمتنا ،وواليتنا
ومدينتنا واستيعابها ،مبا في ذلك حياة السكان الهنود األصليني
في والية نيويورك؛ والفترة االستعمارية وفترات احلرب الثورية؛
ومنو الصناعة ،واملدن واحلكومات.

■

استعمال املهارات التي تساعدهم على احلصول على معلومات
وتشكيل آراء عن مواضيع العلوم االجتماعية .مثالً ،أخذ
مالحظات جلمع املعلومات وتنظيمها  ،وحتديد وجهات النظر،
والعمل معا ً للخروج بعروض تقدميية جماعية ،وتلخيص
األحداث والقضايا الراهنة.

■

إجراء البحث حول مواضيع مختلفة في العلوم االجتماعية
وعمل عروض تقدميية عنها ،مثل اجلغرافيا ،والتاريخ ،واحلكومة،
واالقتصاد ،فيما يخص تاريخ نيويورك والتاريخ األمريكي.

■

فهم تسلسل األحداث التي أدت إلى احلرب الثورية ،مبا في ذلك
العوامل االقتصادية ،مثل الضرائب واملوارد ،ووصف ذلك.

■

فهم كيف كان موقع مدينة نيويورك مهما ً في تطور
الصناعة ،وفي تطور والية نيويورك ،والواليات املتحدة وشرح
ذلك.

■

إجراء بحث عن مجموعات املهاجرين الكثيرة التي استقرت في
مدينة نيويورك في املاضي وفي احلاضر.

■

معرفة الوثائق التأسيسية املهمة للواليات املتحدة مثل إعالن
االستقالل ،والدستور ،ووثيقة احلقوق ،وكيف ساعدتنا في فهم
دور احلكومة في احلكم الدميقراطي.

■

مقارنة واجبات احلكومات احمللية ،وحكومة الوالية ،واحلكومة
الفيدرالية ومالحظة التباين بينها.

■

تقدير أهمية املواطنة واملشاركة الفاعلة في احلكومة.

املزيد من املعرفة واملهارات األساسية

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

■

■

■

الصف الرابع الفنون املرئية ،والرقص ،واملوسيقى ،والتعليم املسرحي .وهم ال
الفنون :يدرس تالميذ ّ
يكتفون بدراسة هذه املواضيع ،بل ويحصلون على فرصة تأليف أعمالهم الفنية اخلاصة بهم ،سواء
كانت رسماً ،أو رقصة ،أو مسرحية أو مقطوعة موسيقية و/أو أدائها  .للمزيد من التفاصيل:
.www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
اللياقة البدنية والصحة :يستفيد التالميذ من مجموعة متنوعة من الفرص ليكونوا نشيطني جسدياً،
ويتعلموا كيفية اتخاذ قرارات صائبة ،وتطوير أسلوب حياة سليمة ،ويجربوا مجموعة متنوعة من
أنشطة اللياقة البدنية التقليدية وغير التقليدية .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
املكتبة والبحث :ميكن للتالميذ استعارة كتب رائعة لقراءتها في البيت وتعلم املهارات الالزمة
الستعمال مجموعة واسعة من املوارد التدريسية التي تساعدهم في جميع املواد ،مثل اختيار املصادر
املناسبةواستعمالها لإلجابة على األسئلة؛ وحتديد احلقائق والتفاصيل التي تدعم األفكار الرئيسية؛
وتقدمي املعلومات بوضوح لتكون النقاط الرئيسية واضحة .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
التكنولوجيا :يستعمل تالميذ الصف الرابع الكمبيوتر ،واآلالت احلاسبة ،واإلنترنت وغيرها من أدوات
التكنولوجيا خالل اليوم املدرسي وفي البيت للحصول على املعلومات ،والكتابة ،واالتصال ،وحل
املشكالت ،ونشر أعمالهم .كما يجب أن يكونوا قادرين على مناقشة طرق االستعمال الشائعة
للتكنولوجيا في احلياة اليومية ،وكذلك القضايا األساسية املتعلقة باالستعمال املسؤول
للتكنولوجيا والعواقب الشخصية لالستعمال غير املالئم .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/academics :
وكذلك املوقع االلكتروني ملكتب (www.nyc.gov/schools/languages/arabic/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 4th (Arabic

