
 دليل أولياء األمور 

 للمعايير الجديدة

 

 

 ، دليل لحقيبة ظهر أولياء األمور خاص بمعايير الوالية األساسية المشتركةمقتبس من 
 

 تتبنى مدارس دنفر العامة المعايير الجديدة )المعايير األساسية المشتركة للوالية، معايير كولورادو األكاديمية و معايير تطوير اللغة

ير لتوف اإلنجليزية(  لضمان أن التالميذ مهيأون لحياةالمهنية والكلية في القرن الحادي والعشرين. تمثل المعايير الجديدة إنتقالة في التعليم

الهدف من ذلك هو جعل فصل طفلك أكثر جذبًا للمشاركة، مع زيادة فرص فهماً واضحاً ومتسقاً لما يتوقع أن يتعلمه التالميذ في كل مرحلة صفية.  

 تعليمها. \ويمكنك أيضاً مالحظة إستخدام طفلك للتقنية كثيرا في الصف لتعزيز تعليمه التعاون والحوار وحل المشاكل.

 

باألسفل كيفية تأثير المعايير الجديدة على طفلك، ما هي التغيرات التي ستراها انعكست على عمل طفلك المدرسي وما يعرض الدليل 

 يمكنك فعله بالبيت لتساعد طفلك في الصف.

 

 

 آداب اللغة اإلنكليزية

 

 ما الذي يمكنك فعله: ما الذي ينبغي أن تتطلع له: ما الذي يتغير:

عدد أكبر من القصص  أن طفلك اآلن سوف يقرأ

 الروائية في كل مرحلة صفية.
راقب طفلك وهو يحصل على عدد أكبر من مهام 

القراءة اعتماداً على  أحداث حياتية حقيقية، كسير 

 ذاتية، مقاالت وقصص تاريخية.

اقرأ كتب روائية مع طفلك. اظهر أن قراءة القصص 

 الروائية يمكن أن يكون مسلياً ومشوقاً.

انتظر أن يجلب طفلك  الى المنزل كتباً ُمستندة على  .سيتعلم عن العالم من خالل القراءةأن طفلك 

تساعدها على التعلم \الواقع حول العالم والتي تساعده

عن العلوم والدراسات االجتماعية من خالل 

 قرائتها.\قرائته

تعرف على أنواع الكتب الواقعية والمجالت المالئمة 

ثر متعة لطفلك، وتأكد أنه لمرحلة صف طفلك واألك

 قادر على الوصول إلى مواد القراءة هذه.

بقراءة النصوص الصعبة على نحو سيقوم طفلك 

قرائتها ويتعلم استخالص \حتى يفهم قرائتهمتراص 

 استنتاجها الخاصة.\استنتاجه

أن طفلك سيحصل على مهام قراءة وكتابة يمكن أن 

يطلب منه فيها إعادة سرد أو الكتابة عن األجزاء 

 الرئيسية للقصة أو الكتاب. 

زّود طفلك بنصوص أكثر صعوبة لقرائتها وكذلك 

ترغب بقرائتا ويستطيع  \النصوص التي يرغب 

لها كيفية التعمق في \قرائتها دون عناء. اظهر له

 ةالقطع الصعب

عندما يحين وقت الكتابة أو رواية القصة، فأن طفلك 

ستخدم "األدلة"  المستخرجة من النص سوف ي

 .تقوله\لدعم الذي يقوله

تطلع إلى الكتابة التي تسأل طفلك األعتماد على أمثلة 

ملموسة من النص والتي يتم استخدامها كأدلة. الدليل 

 يعني أمثلة من الكتاب لدعم الجواب. 

طفلك أن يزودك بأدلة في النقاشات واختالفات اسأل 

ساعدها على فهم االختالف \اآلراء اليومية. ساعده

 بين إعطاء األدلة وإبداء الرأي.

تطلع إلى الكتابة التي تسأل طفلك تقديم مبررات في  قرأت\كتابة ما قرأأن طفلك سوف يتعلم كيفية 

 الكتابة باستخدام األدلة. 
المنزل. اكتبوا سوية باستخدام شجع على الكتابة في 

 األدلة والتفاصيل

تطلع إلى المهام التي  توسع مفردات طفلك و  المفردات األكاديمية لطفلك سوف تزدادأن 

 تعلمها بأن "اللغة هي قوة".\تعلمه
تكلم إلى طفلك. اقرأ لطفلك ومعه. استمع لطفلك. 

شجعها على الشرح بالتفصيل عند مناقشة \شجعه

 المهام.

 

 

 الرياضيات

 

 ما الذي يمكنك فعله: ما الذي ينبغي أن تتطلع له: ما الذي يتغير:

، ذلك يتعلم أكثر عن مواضيع قليلةأن طفلك سوف 

 سوف يساعد على الفهم بصورة كاملة.
تطلع إلى المهام التي تتطلب من طفلك أن يظهر 

 توصلها إلى حل.\عملها وشرح كيفية توصله\عمله
المفاهيم المهمة لطفلك استنادا على معرفة ما هي 

المرحلة الصفية واقضي بعض الوقت للعمل على 

 هذه المفاهيم.

يستمر بالبناء نحو التعلم عام بعد أن طفلك سوف 

 ، ويبدأ بأساس قوي.عام
تطلع إلى المهام التي تكمل بعضها البعض. على 

سبيل المثال، أن تركيز طفلك قد يتجه من الجمع، 

ب والقسمة إلى الكسور، ومن ثم الطرح، الضر

 الجبر.

كن على دراية بالمفاهيم التي كانت صعبة على طفلك 

ادعمها للمضي قدماً في هذه \العام السابق وادعمه

المناطق. إذا احتجت للمساعدة، اسأل مدرس طفلك 

عن ما هي مفاهيم المرحلة الصفية التي يمكن لطفلك 

 العمل عليها في المنزل.

طفلك على إتقان مفاهيم الرياضيات يركز سوف 

 .الرئيسية والمهارات
أن طفلك سيحصل على مهام تركز على إتقان 

الحقائق الرئيسية للرياضيات ومفاهيم الرياضيات 

 المهمة للنجاح في الرياضيات المتقدمة.

فهمها في الرياضيات \ساعد طفلك على استخدام فهمه

ة" ألي لحل المشاكل و أن "يجري العملية الحسابي

 موقف من الحياة اليومية



 دليل أولياء األمور 

 للمعايير الجديدة

 

 

 ، دليل لحقيبة ظهر أولياء األمور خاص بمعايير الوالية األساسية المشتركةمقتبس من 
 

لماذا الرياضيات فعالة وسوف يطلب طفلك سيفهم 

 .فهمها وإثباته\منه التحدث عن فهمه
سيحصل طفلك على مهام تركز ليس فقط على حل 

المسائل الرياضية ولكن أيضا شرح "كيف" و 

 حلّت السؤال بطريقة معينة.\"لماذا" حلّ 

وصولها على \وصولهشجع طفلك على شرح كيفية 

 حل المسألة الرياضية.

 

يستخدم الرياضيات في سوف يطلب من طفلك أن 

 حاالت واقعية.

تطلع إلى مهام الرياضيات المستندة على الواقع. على 

سبيل المثال، الواجب المنزلي قد يتضمن إضافة 

كسور لوصفة أو تحديد كمية البيتزا التي أكلها صديق 

 معين.

معرفتها في \الستخدام معرفته توفير فرص لطفلك

 الرياضيات في المنزل.

 

 تنمية اللغة اإلنكليزية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية 

 

 ما الذي يمكنك فعله: ما الذي ينبغي أن تتطلع له: ما الذي يتغير:

 األكاديمية اللغة على ؤكدي سوف طفلك مدرس أن
 .موضوع لكل المطلوبة

 بالشرح، القيام تسألها\تسألهُ  التي المهام إلى تطلع
 في التوقعات. عملها\عملهُ  وتبرر التحليل، مقارنة
 الكتابة وأنماط الُجمل بناء كيفية تتضمن سوف الكتابة

 .والسرد الشرح  اإلقناع، كالمناقشة،

. بالمدرسة تعلمه ما حول ليتكلم طفلك شّجع
 كاملة جمل باستخدام يتحدث بأن اسألها\اسألهُ 

 القراءة، في باالستمرار نشجعك أيضاً  نحن. ومفصلة
 .األم بلغتك والتكلم الكتابة

 وفقا المخصص الدعم على سيحصل طفلك أن
 .بها\به الخاصة اإلنكليزية للغة التنمية الحتياجات

 مع التعاون على تشجع واقعية لحاالت مهام إلى تطلع
 طفلك تمكن والتي العائلة، وأفراد الصف زمالء
 .تفكيرها\تفكيره ومشاركة مناقشة

 تساعد أن يمكن المنزل في اإلضافية العملية األنشطة
 موارد هنالك. لطفلك اإلنكليزية اللغة تطور تنمية في

 المنزل في استخدامها يمكنك اإلنترنت على متعددة
) خان أكاديمية تشمل طفلك، مع

 و( ) زليون تعلم ،
 العامة دنفر بمدارس الخاص الفيديو لمونتاج سفاري

( .) 

 

 موارد إضافية

 

  المعايير األساسية المشتركة للوالية

  

  

 المعايير األكاديمية لوالية كولورادو ومعايير تنمية اللغة اإلنكليزية 

  

 

 

http://www.cgcs.org/
http://www.cgcs.org/
http://www.pta.org/
http://www.pta.org/
http://www.cde.state.co.us/StandardsAndInstruction/ColoradoStandards.asp
http://www.cde.state.co.us/StandardsAndInstruction/ColoradoStandards.asp

