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توقعات كبيرة

شراكة من أجل مستقبل طفلكم



 املدارس العظيمة تبدأ 
بتوقعات كبيرة   

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—والحقاً للنجاح في الكلية، وكسب املال، وأن يصبحوا أفراداً منتجني في 

مجتمعاتهم. فاألطفال بحاجة إلى تطوير حب للتعلم سيفيدهم جيداً 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 الدراسة فيها أربع سنوات؛ كما ينطبق كذلك على التالميذ 

الذين يريدون بدء مهنة مباشرة بعد املدرسة الثانوية. 

إن معايير والية نيويورك التي نستخدمها مصممة لتزويد تالميذنا مبناهج صارمة تضمن 

أن يطّوروا 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.

سوف جتدون هنا أمثلة على ما ينبغي لتالميذ الصف الثالث 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 أموراً ميكنكم عملها في البيت، وفي حّيكم وفي عموم مدينتنا 

الكبرى.

يقدم هذا الدليل مثاالً صغيراً فقط على معايير الصف الثالث. ماذا عن املعايير األخرى؟ 

 ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف الثالث وماذا 

 سيتعلمه في الصف الرابع وما بعده؟ ميكنكم احلصول على أجوبة على 

 جميع هذه األسئلة من معلم طفلكم أو من موقعنا اإللكتروني: 

 www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

العادات الدراسية اجليدة

ملساعدة طفلكم على تطوير عادات 
دراسية جيدة:

جهزوا مكاناً مريحاً في البيت لعمل   ❏
الواجبات املنزلية

ساعدوا طفلكم على التنظيم.  ❏

حددوا وقتاً منتظماً ألداء الواجبات  	❏

املنزلية.

تأكدوا من أن يعرف طفلكم سياسات  	❏

الواجبات املنزلية اخلاصة باملعلم. 

لإلطالع على أفكار أخرى، زوروا املوقع 
www.nyc.gov/schools/ اإللكتروني

languages/arabic/academics

التالميذ املعّوقون: 

ما لم ُينص على خالف ذلك في برنامج التعليم الفردي )IEP( للتلميذ، 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 مساِعدات تدريس مثل اآلالت احلاسبة واملساِعدات 
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 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: 

في أي ماّدة يحقق طفلي إجنازاً مناسباً ملستوى الّصف؟ هل هناك مجاالت يحتاج فيها إلى   ❏
حتسني؟

هل يقرأ طفلي بشكل يناسب مستوى صفه؟ هل ميكن أن تدلوني على الكتب التي يستطيع   ❏
طفلي قراءتها؟

كم من الوقت يقضيه طفلي يومياً في دراسة كل مادة ؟  ❏

كيف تقّيمون 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؟

❏✓



  
مهارات اللغة

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

كتابة تقرير واضح وجيد التنظيم باستعمال مصدرين على   ■
األقل من املعلومات.

حتديد األفكار الرئيسة والتفاصيل الداعمة في النصوص   ■
اإلعالمية اخليالية والواقعية.

مقارنة  املعلومات عن موضوع واحد من مصدرين مختلفني   ■
ومقابلتها .

أخذ مالحظات لتسجيل املعطيات، واحلقائق واألفكار.  ■

تأليف قصص أصيلة حتتوي على شخصيات، وحبكة، وزمان   ■
ومكان، وحوار.

مات الرسوم البيانية  استعمال أسلوب أخذ املالحظات ومنظِّ  ■
لتسجيل وتنظيم املعلومات واألفكار التي تستقى من كتب متت 

قراءتها بصوت مرتفع.

فك رموز كلمات في مستوى الصف باستعمال أصواتها   ■
وتراكيبها  )مثل، جذور الكلمات، وتصريف األفعال، وصيغ اجلمع 

واإلدماج(.

تعلم مفردات ومفاهيم جديدة بقراءة الكتب واستعمال   ■
القاموس وموسوعة املفردات.

تنقيح النص املكتوب بشكل مستقل من حيث اإلمالء   ■
واحلروف الكبيرة وعالمات الترقيم املتعارف عليها.

قراءة اإلرشادات املكتوبة وفهمها.  ■

التعلم في البيت
ميكن استخدام االستراتيجيات التالية 

باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة 
اإلنكليزية.

ادعوا طفلكم إلى كتابة مراجعة 
لكتاب، أو فيلم، أو عمل موسيقي أو 

موقع إلكتروني في برنامج »On-Lion« في 
مكتبة نيويورك العامة اخملصص لألطفال 

http://kids.nypl.org/reviews

اشرعوا في إنشاء مكتبة مراجع 
للعائلة بها قاموس وغيره من الكتب 

التي لها عالقة باألمور التي يدرسها 
طفلكم. شجعوا طفلكم على االعتياد 
على استعمال مواد املراجع للعثور على 

اإلمالء الصحيح والتعريفات. اقتنوا مراجع 
إلكترونية، مثل موقع إلكتروني لقاموس 

 www.m-w.com :مثل

اطلبوا من طفلكم كتابة قصة أو 
قصيدة أصيلة لكي يقرأها إلخوته 

الصغار أو جيرانه أو اجعلوا طفلكم 
األكبر سناً يكتب ويخرج مسرحية ميثلها 

األطفال األصغر.

خصصوا وقتاً للقراءة الشخصية كل 
يوم. اغلقوا التلفاز، والكمبيوتر، واأللعاب، 

والهواتف، وغيرها من أسباب اإللهاء 
واجعلوا اجلميع يقرؤون بهدوء-منفردين أو 

لبعضهم بعضاً. 
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التعلم في البيت
اطلبوا من طفلكم عّد الدوالرات 

والعمالت املعدنية املطلوبة لسداد 
ثمن األغراض التي تشترونها وتدفعون 

قيمتها نقداً، مثل اجملالت من كشك 
اجلرائد أو تذاكر السينما.

حتّدوا طفلكم ملعرفة األجهزة التي تدل 
على الوقت في بيتكم. ابحثوا عنها في 

املواقد أو أفران املايكرويف، أو علبة الكيبل، 
أو مشغالت أقراص الفيديو )DVD(، أو 

الكمبيوتر، أو أجهزة )iPods(، أو الهواتف 
اخللوية، أو ساعات اليد. اضبطوها معاً 
بحيث تدل جميعها على نفس الوقت.

زوروا رفقة طفلكم املعرض التفاعلي 
 »Mathematica: A World ofللرياضيات
 New York( املتاح مبؤسسة Numbers»

 Hall of Science( في كوينز 
 .www.nyscience.org

احرصوا على وزِن طفلكم وأخذ مقاييس 
جسمه بانتظام لتسجيل منوه.

قدموا فرصاً للتسلية بحل األلغاز.

الرياضيات

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

العّد حتى 1000 مبضاعفاتـ 25 )25، 50، 75...(؛ ومبضاعفات 50 )50،   ■
100، 150...(؛ ومبضاعفات ـ 100 )100 ،200 ،300...(.  

إجناز عمليات ضرب األعداد الفردية عن ظهر قلب. مثالً، حّل مسائل   ■
مثلx 3 4 = 12 و x 6 9 = 54 من دون عّد األرقام أو جمعها .

إجناز عمليات قسمة األعداد الفردية عن ظهر قلب. مثالً، حّل مسائل   ■
مثل 45 ÷ 5 = 9 من دون اللجوء إلى العّد أو الطرح.

حتديد األعداد الزوجية والفردية. معرفة ماذا يحصل عندما يتم جمع أو   ■
طرح األعداد الزوجية واألعداد الفردية. مثالً، إضافة عددين فرديني ينتج 

عنه عدد زوجي وطرح عدد فردي من عدد زوجي ينتج عنه عدد فردي. 

فهم أن الكسور تساوي أجزاء متساوية من الوحدة الكلية أو من   ■
اجملموعة؛ مثالً، ¼ هو جزء واحد من أربعة أجزاء متساوية.

مقارنة الكسور مثل ½، و 1/3، و ¼، والعثور على أماكنها التقريبية   ■
على خط األعداد.

استعمال املصطلحات الدقيقة عند احلديث عن األشكال الهندسية،   ■
مثل «الدائرة«، أو «املثلث«، أو «املربع«، أو «الكرة«، أو «املكعب« أو «شبه 

املنحرف«.

استعمال املسطرة أو مقياس الياردات للقياس التقريبي لنصف   ■
اإلنش، أو اإلنش، أو القدم، أو الياردة أو غيرها من الوحدات القياسية.

استعمال الساعات التماثلية التقليدية والرقمية ملعرفة الوقت   ■
باستعمال الدقائق.

عّد العمالت املعدنية والدوالرات. واستعمال الرموز الصحيحة للعملة   ■
لتمثيل املبالغ، مثل $2.36.



العلوم
تستقصي مادة العلوم في الصف الثالث املادة، 

والطاقة، واآلالت البسيطة والتكيف عند النباتات 
واحليوانات.

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

وصف اخلواص الفيزيائية خملتلف املواد ومقارنها. مثالً،   ■
مالحظة املقاس، والشكل، والكتلة أو الوزن، واحلجم، واملرونة، 

واللون، وامللمس، والصالبة، والرائحة.

مالحظة، األشكال اخملتلفة من الطاقة، مثل طاقة الصوت،   ■
واحلرارة، والطاقة الكيميائية وحتديدها ووصفها. 

وصف طرق حتويل اإلنسان للطاقة من شكل إلى آخر وكيف   ■
يستخدم عمليات التحويل مثالً، وصف كيف يحّول الناس 

الطاقة احلرارية في املصابيح إلنارة بيوتهم أو يحولون الطاقة 
الكهربائية إلى صوت ينطلق من املذياع.

مالحظة كيفية انتقال احلرارة ووصف ذلك. ووصف الطرق   ■
التي ميكن من خاللها جعل احلرارة تنتقل من مكان إلى آخر. 
مثالً، بحمل شعلة، أو نفخ هواء دافئ، أو وضع جسم دافئ 

بالقرب من آخر بارد.

■ مالحظة كيف ميكن أن تسبب قوة معينة، سواء بصورة مباشرة 
أو من خالل آالت بسيطة مثل الرافعة أو البكرة،في تغيرات في 

احلركة، ووصف ذلك.

مالحظة كيف يؤثر االحتكاك على حركة جسم معني   ■
ووصف ذلك؛ مثالً، كيف أن إضافة االحتكاك تتسبب في حركة 

أبطأ جلسم معني أو تغيير اجتاهه.

مالحظة كيف ميكن للدفع أو السحب تغيير وضع جسم   ■
معني أو االجتاه الذي يتحرك فيه ووصف ذلك .

وصف طريقة منو جميع الكائنات احلية، وتنفسها، وتكاثرها   ■
وحصولها على التغذية وتخلصها من الفضالت.

وصف كيف يجب على النباتات واحليوانات التكيف مع بيئاتها من أجل البقاء. مثالً، الفراء عند بعض احليوانات   ■
يصبح أثخن في األماكن التي يكون فيها فصل الشتاء أشّد برداً.

جمع، املعلومات والبيانات عن األجسام واألحداث وتنظيمها، وتفسيرها.   ■

التعلم في البيت
قوموا معاً بزيارة املتنزهات واملالعب 

القريبة من بيتكم. وتفحصوا األسطح 
اخملتلفة وناقشوا أيها تعّرض الحتكاك 

أشّد وأيها تعّرض الحتكاك أخف. وكيف 
يؤثر االحتكاك على أنواع الرياضة اخملتلفة، 

مثل لعبة الهوكي أو اجلولف؟

ساعدوا طفلكم على تخصيص »مكان 
هادئ« في بيتكم للدراسة والقراءة 

احلّرة. استعملوا اإلنترنت لتقصي أي 
املواد واألسطح حتافظ على الهدوء أكثر 

بامتصاص املوجات الّصوتية. 

اختبروا أطفالكم في معرفة جميع 
الطرق التي تنتقل بها احلرارة من شيء 

أو مكان إلى آخر في بيتكم. مالحظة: 
اجعلوهم ميسكون مبكعب من الثلج في 

أيديهم.

 Everett( زوروا برفقة طفلكم منتزه
Children’s Adventure Garden( في 

 )New York Botanical Garden( حديقة
في البرونكس، www.nybg.org أو راقبوا 

النباتات في متنزه أو ملعب في مدينة 
نيويورك. وتعّرفوا على أنواع النباتات التي 

تتحّمل احلياة في مدينة نيويورك.



العلوم االجتماعية 
في العلوم االجتماعية للصف الثالث، يستكشف 

التالميذ مفهوم اجملتمعات حول العالم.

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

معرفة أن اجملتمعات تعكس تنوع سكان العالم   ■
وثقافاتهم. 

حتديد احمليطات والقارات على اخلريطة أو الكرة اجلغرافية.  ■

حتديد معنى »الثقافة« وكيف تعكس مجتمعات العالم   ■
ثقافاتها.

إجراء مقارنة بني الثقافات، واحلكومات، وتاريخ، اجملتمعات   ■
التي يدرسونها وجغرافيتها واملقابلة بينها.

فهم كيف أن األفراد املهمني واألحداث تغير اجملتمعات   ■
حول العالم.

تكوين اآلراء بشأن األحداث الراهنة وتوضيحها.  ■

وصف الطرق التي ميكن أن تؤثر بها اجلغرافيا على   ■
مجتمع معني. مثالً، تفسير  كيف أن احلياة في قارّة 

بعيدة عن غيرها من األراضي تؤثر في سكان أستراليا.

استكشاف كيف يطور الناس مواردهم الطبيعية. مثالً،   ■
كيف يستخدمون األراضي الزراعية، والغابات، ومصادر 

املياه لسد احتياجاتهم.

فهم أن الشعوب في مجتمعات العالم تشكل   ■
حكومات لوضع القواعد وسّن القوانني.

معرفة أن مجتمعات العالم اخملتلفة لها حقوقها،   ■
وعليها واجبات ولديها قواعد.

التعلم في البيت
استكشفوا مع طفلكم كم بلداً 

وثقافة جتدونها ممثلة في شارعكم. مثالً، 
املطاعم اليونانية، والصحف املكتوبة 

بلغة الكريول أو اللغة اإلسبانية أو 
الروسية، الطبيب أو احملامي القادم من 
الهند. وحتدثوا عن كيفية مجيء هذه 

العائالت إلى نيويورك.

زوروا مقر األمم املتحدة في وسط 
املدينة مع طفلكم. يقدم موقع 

«CyberSchoolBus«، وهو موقع إلكتروني 
www.un.org/ ،:لألطفال تابع لألمم املتحدة

Pubs/CyberSchoolBus، معلومات 
تفاعلية عن املنظمة، وكذلك ألعاباً وطرقاً 
أخرى ليشارك الصغار بها في مجتمع األمم 

املتحدة.

دعوا طفلكم يساعدكم في التحضير 
لعيد من األعياد. مثالً، حّضروا ديكورات 

عائلية أو وصفات طعام تقليدية

ناقشوا كيف يساعد العهد أو الَقسم 
األفراد على االتفاق على قيم مشتركة 
بني أنواع مختلفة من اجملموعات، مثل 

الدول؛ واألندية، مثل نوادي الكشافة لألوالد 
وللبنات؛ واجملتمعات الدينية. شجعوا 

طفلكم على كتابة عهد خاص بعائلتكم 
وحتدثوا عنه معاً. 



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 

 www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :املواد وكافة الصفوف من موقعنا اإللكتروني

 Office of Family Engagement and Advocacy:( يقدم قسم التعليم والتعلم ومكتب املشاركة والتأييد العائلي

OFEA( معلومات إضافية حول تعليم طفلكم وأفكاراً حول كيف ميكنكم دعمه سواء في البيت أوفي الفصل. 

 www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :قوموا بزيارة املوقع اإللكتروني لقسم التعليم والتعلم

 www.nyc.gov/schools/languages/arabic/OFEA :)OFEA( وكذلك املوقع االلكتروني ملكتب

وميكنكم أيضاً االتصال مبنسق شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب )OFEA( على 

 .ofea@schools.nyc.gov :الرقم: 2323-374 )212( أو من خالل البريد اإللكتروني

ميكنكم، إضافة إلى ذلك، االتصال على الرقم 311 للتعرف على مؤسسات ثقافية 

وتاريخية أخرى في املدينة لزيارتها مع أطفالكم.

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة
يتلقى تالميذنا في الصف الثالث تعليمًا يتجاوز بكثير القراءة، والكتابة، واحلساب، واستيعاب 

املفاهيم األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.

الفنون: يشارك تالميذ الصف الثالث في الفنون املرئية، والرقص، واملوسيقى، واملسرح. وهم يقرؤون   ■
النوتات املوسيقية ويستعملون اآلالت النغمية مثل املسجالت أو أنغام الناي؛ وهم يبتكرون أعماالً في 

الفنون املرئية مستخدمني العديد من املواد ذات بعدين أو ثالثة أبعاد؛ ويشكلون الرقصات باستعمال 
أشكال الرقص األساسية؛ ويؤلفون مسرحيات بسيطة ويقومون بتأديتها؛ ويعملون بصورة مستقلة وفي 

 .www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :مجموعات صغيرة. للمزيد من التفاصيل

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: مع نهاية العام، يستوعب تالميذ الصف الثالث نظام ديوي لتنظيم املكتبة وميكنهم   ■
العثور على كتب للبحث واالهتمامات الشخصية. وميكنهم طرح أسئلة وجيهة لبدء مشروع بحثي؛ 

ويبحثون في الفهارس املوجودة على شبكة اإلنترنت مبساعدة الغير؛ ويحصلون على املعلومات في مواقع 
إلكترونية منتقاة؛ ويجدون أجوبة على أسئلة موضوع بحثهم وينتجون بحثاً له مقدمة، ومضمون، 

www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :وخامتة. للمزيد من التفاصيل

التكنولوجيا: يتعلم التالميذ كيفية تخطيط عرض وتنظيمه، وتطويره وإدارته لتقدمي معلوماتهم   ■
وأفكارهم لزمالئهم في الفصل. ويتعلمون كذلك كيفية االستعمال اآلمن والسليم ألدوات االتصاالت 

لقراءة الرسائل اإللكترونية أو إرسالها أو نشرها. ويتدربون أيضاً اعتماداً على مجهودهم الفردي على 
استعمال قواعد البيانات العامة )مثل فهارس املكتبة، والقواميس اإللكترونية، واملوسوعات( لتحديد 

 موقع املعلومات حول املواضيع التي كلفوا بها وفرزها واستعمالها. للمزيد من التفاصيل: 
 www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

T&I-7924 3rd (Arabic)


