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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 التعلم الذي سيفيدهم جيداً في عالم 

تتغير فيه املعلومات املهمة وتتطور 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 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 اخلامس 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 أموراً ميكنكم عملها في البيت، وفي حّيكم وفي عموم مدينتنا 

الكبرى.

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

ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف اخلامس؟ وماذا سيتعلمه في 

 الصف السادس 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 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.

العادات الدراسية اجليدة

ملساعدة أطفالكم على تطوير عادات 
دراسية جيدة:

جهزوا مكاناً مريحاً في البيت لعمل   ❏
الواجبات املنزلية مع توفير أدوات 
بسيطة كاألقالم وأقالم الرصاص 
والورق واملقص والشريط الالصق 

وجعلها في متناول اليد.

❏  اجعلوهم يكتبون الواجبات التي 
كلفوا بها وأن ينظموها كل يوم. 

ينبغي أن يتعلموا إدارة وقتهم 
وعملهم استعدادًا ألهداف أطول 

مدى في املستقبل.

شجعوهم على إجناز الواجبات  	❏

األصعب أوالً وليس آخراً.

تفقدوا إجناز األطفال للواجبات  	❏

كاملة وفي الوقت احملدد لها. وأولوا 
اهتماماً أكبر للطرق التي اتبعوها 

خالل عملية إجناز العمل بدل 
االهتمام فقط مبعرفتهم لإلجابة 

الصحيحة.

  لإلطالع على أفكار أخرى، زوروا
  املوقع اإللكتروني

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



 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 أية 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:

القراءة السريعة العابرة للنص املكتوب، مثل املقاالت   ■
الصحفية أو صفحات من كتاب، للحصول على نظرة عامة 

على ما يقال أو ملعرفة أمر معني.

معرفة الفرق بني املعلومات ذات الصلة )مثالً، املعلومات   ■
التي تدعم فكرة ما في النص( واملعلومات غير ذات الصلة.

استعمال ما يعرفونه سلفاً عن موضوع ما ليساعدهم في   ■
فهم آراء عن معلومات قرأوها أو تطويرها. 

معرفة واستعمال قواعد الترقيم، واحلروف الكبيرة   ■
والتهجئة.

اكتساب  املهارات اخملتلفة التي ميتاز بها الُكّتاب اجليدون   ■
وإتقانها، مثل اختيار الكلمات، وتنظيم األفكار، واستعمال 

اجملاز وغيرها من األساليب الوصفية األخرى. 

القراءة بصوت مرتفع ألنواع مختلفة من النصوص، مثل   ■
الكتب، واملسرحيات، والقصائد، باستعمال نبرة الصوت، 

والقراءة املتأنية، والتشديد للتعبير عن أفكار وأمزجة 
النصوص.

اخلروج باستنتاجات واستدالالت استناداً إلى معلومات من   ■
النص.

استعمال اللغة، والقواعد، واملفردات املالئمة لتوصيل   ■
أفكار عند احلديث أمام جماهير مختلفة. 

استعمال مجموعة متنوعة من األمناط التنظيمية اخملتلفة   ■
)الترتيب الزمني، السبب/األثر( عند الكتابة.

القراءة لغرض جمع املعطيات، واحلقائق واألفكار من مصادر   ■
مختلفة وتفسيرها وإجراء املقارنة بني املعلومات املتعلقة 

مبوضوع معنّي.

التعلم في البيت
ميكن اللجوء لالستراتيجيات التالية 

باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة 
اإلنكليزية.

خذوا أطفالكم ملشاهدة مسرحية 
وراقبوا كيف تنبض الكلمات باحلياة. 
تضم نيويورك أكثر من أربعة وعشرين 

من املسارح التي تقدم عروضاً حية 
من إبداع األطفال ولألطفال من جميع 

األعمار . اطلعوا على ما يجري عبر املوقع 
اإللكتروني www.nytheatre.com. انطالقاً 
 «For Kids من الصفحة األولى، انقروا على

.& Families»

ادعوا أطفالكم إلى قراءة كتاباتهم 
األصيلة بصوت مرتفع، واملشاركة 

بالقصائد والقصص القصيرة معكم ومع 
أفراد العائلة اآلخرين.

حتدثوا عّما تقرؤونه مع أطفالكم وناقشوا 
األفكار الواردة في الكتب.

شجعوا أطفالكم على استكشاف 
كتب جديدة من شتى األنواع اخملتلفة، 
مثل الشعر أو املسرحيات. بوابة «قراءة 

مفيدة )Recommended Reading(» على 
املوقع اإللكتروني ملكتبة نيويورك العامة 
kids.nypl.org/reading/recommended.

cfm مكان رائع للبدء.
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التعلم في البيت
 Mathematica:» زوروا املعرض التفاعلي
A World of Numbers» مع طفلكم في 
 )New York Hall of Science( مؤسسة

 .www.nyscience.org  في كوينز

اجمعوا 100 سنت واتفقوا سوياً مع 
طفلكم على أن كل سنت يساوي واحداً 
في املائة من الدوالر. اطلبوا من طفلكم 
جمع القطع املعدنية وطرحها للحصول 

على نسب مئوية أخرى.

احصلوا على إعالنات عن تخفيضات من 
احملالّت التجارية اخملتلفة. ما هو احملل الذي 

يقدم أكبر خصم؟ حتدثوا عن أمور أخرى 
حتدد ما إذا كان سعر اخلصم قيمة جيدة.

اطلعوا على سلسلة برنامج 
)Cyberchase( في املوقع اإللكتروني 

 إلذاعة  )PBS( اخلاص باألطفال: 
pbskids.org/cyberchase  والذي 

يستخدم أساليب الغموض، والفكاهة، 
واحلركة إلشراك األطفال في الرياضيات. 

كما أن هذا املوقع يحتوي على نصائح 
تساعد العائالت في دعم تعلم الرياضيات 

والعلوم ألطفالهم.

الرياضيات

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

ضرب األعداد املكونة من رقمني وثالثة أرقام وقسمتها.  ■

قراءة  األعداد حتى املليون )1,000,000( وكتابتها.  ■

إيجاد عوامل عدد معني. والعوامل عبارة عن أعداد ميكن ضربها   ■
بعضها البعض للحصول على الناجت وهو حاصل الضرب. مثالً،العددان 

3 و5 هما عامالن للعدد 15. 

فهم أن النسب املئوية هي أجزاء من 100. مثالً، 20 باملائة تعني 20   ■
جزءاً من 100. كتابة النسب على شكل كسور )50 باملائة هي ½( 

واألعداد العشرية )20 باملائة هي 0.20(.

اختزال الكسور إلى أدنى حديها---مثالً، 20/100 تصبح 1/5.  ■

تصنيف رباعيات األضالع )األشكال الهندسية التي لها أربعة أضالع(   ■
وفقاً خلصائص زواياها وأضالعها. مثالً، رباعي األضالع ذو الزوايا القائمة 

90 درجة واألضالع املتساوية هو املربع. 

استعمال مسطرة للقياس إلى أقرب إنش، ونصف إنش ½، وربع إنش   ■
¼، وثمن إنش 1/8 وإلى أقرب سنتمتر.

فهم التعابير اجلبرية. مثالً، 2x هو التعبير اجلبري لـ «ضعف كمية   ■
ما»، 4aو + 3b هي تعبير جبري لـ «أربعة أضعاف كمية ما زائد ثالثة 

أضعاف كمية أخرى.»

سرد النتائج احملتملة لتجربة ذات حدث واحد. مثالً، سرد كافة الننائج   ■
احملتملة عند قذف قطعة معدنية.

تطبيق مهارات رياضية أساسية على مواقف واقعية. مثالً، معرفة أن   ■
خصماً قدره 20 باملائة  تعني توفير 20 سنتاً من كل دوالر.



العلوم
تستكشف العلوم في الصف اخلامس طبيعة 

االستفهام العلمي، وعلوم األرض، والطعام 
والغذاء، واألنظمة البيئية.

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

وضع أسئلة ميكن اإلجابة عنها باالستفهام العلمي، مثل   ■
املالحظة وجمع البيانات. تصميم عملية استقصاء علمية 

وتطبيقها لإلجابة على األسئلة.

استعمال الرياضيات في االستفهام العلمي.  ■

معرفة أن الصخور تتكون من معادن.  ■

االستقصاء عن كيفية تشكل الصخور والتربة، وتسجيل   ■
ذلك، وتوضيحه .

معرفة األحداث، مثل الهّزات األرضية، واندالع البراكني، التي   ■
تسبب حركات  سطح األرض.

تصميم مناذج ألشكال سطح األرض وصنعها.  ■

معرفة العادات التي تسهم في الصحة، مبا في ذلك جتنب   ■
املواد اخلطرة، مثل الكحول والتبغ، وتناول األطعمة املغذية، 

وممارسة التمارين بصورة منتظمة.

فهم أن الطعام ميد الكائنات احلية بالطاقة واملواد التي   ■
حتتاجها  للنمو والعالج.

مراقبة الكائنات احلية وغير احلية في النظام البيئي،   ■
والقدرة على حتديدها . 

حتديد أمثلة على النشاط البشري الذي له تأثيرات نافعة أو   ■
ضارة على الكائنات احلية األخرى.

التعلم في البيت
قرروا مع طفلكم بشأن تغيير ما من 

شانه أن يساعد عائلتكم على أن 
تصبح أكثر صحة، مثل، ممارسة املزيد من 

التمارين. اطلبوا من طفلكم البحث عن 
مصادر موثوقة للمعلومات في الكتب أو 

اإلنترنت، وناقشوا ما ميكن لعائلتكم عمله 
إلحداث التغيير.

شجعوا طفلكم على املشاركة في 
أسبوع علوم األرض، والذي يرعاه سنوياً 
 American( املعهد اجليولوجي األمريكي
Geological Institute(. تتوفر األنشطة، 
واملعلومات واملوارد احمللية والوطنية على 

 املوقع اإللكتروني: 
.www.earthsciweek.org

زوروا، كعائلة، قاعة البيئة في املتحف 
 American( األمريكي للتاريخ الطبيعي

Museum of Natural History: AMNH( في 
 Upper( والية نيويورك املوجود في منطقة

West Side( ملشاهدة كيفية تطور املناظر 
الطبيعية ملدينتنا وواليتنا مبرور الوقت. 
للعثور على معلومات إلكترونية حول 

الصخور في نيويورك وغيرها من األماكن، 
www.amnh. زوروا املوقع اإللكتروني

 If Rocks» وانقروا على org/ology/earth
.« Could Talk



العلوم االجتماعية 
في العلوم االجتماعية للصف اخلامس، 

يستكشف التالميذ البلدان الواقعة في النصف  
الغربي للكرة األرضية، والتي تشمل الواليات 

املتحدة، وكندا، ودول أمريكا الالتينية.

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

معرفة وتفسير املصادر الرئيسية للمعلومات، مثل الرسائل   ■
األصلية، واملفكرات وغيرها من الوثائق.

استقاء املعلومات من اخلرائط، والرسوم البيانية، واجلداول   ■
وغيرها من األساليب البصرية عن النصف الغربي للكرة 

األرضية.

تفسير كيف أن مجموعات أثنية مختلفة من الواليات   ■
املتحدة، وكندا، وأمريكا الالتينية ساهمت في التنوع الثقافي 

في النصف الغربي من الكرة األرضية.

عقد مقارنة بني األحداث املهمة في تاريخ النصف  الغربي   ■
للكرة األرضية-مثالً، ازدهار حضارة األزتيك في املكسيك  

واندثارها، ووصول املستكشفني من إسبانيا.

استعمال مصادر رئيسية، مثل الرسائل أو وثائق أصيلة أخرى،   ■
للبحث عن شخص أو حدث تاريخي. وإجناز عرض تقدميي 

مستند إلى البحث وتقدميه. 

الوعي بأن احلدود السياسية تتغير مع مرور الزمن.  ■

حتديد أمكنة املظاهر اجلغرافية الرئيسية في النصف الغربي   ■
للكرة األرضية، مثل القارات، واألنهار، والسالسل اجلبلية، 

باستعمال اخلرائط، واخلرائط الكروية، واألطلس.

معرفة وفهم كيف تسد البلدان في النصف الغربي للكرة   ■
األرضية احتياجاتها وتلبي رغباتها-مثل املأوى، والطعام 

واملالبس.

إظهار الوعي باالحتفاالت القومية في الواليات املتحدة،   ■
وكندا، وبلدان أمريكا الالتينية.

التعلم في البيت
بوابة «On-Lion» هي بوابة إلكترونية خاصة 

 ،kids.nypl.org/holidays/index.cfm ،باألطفال
تابعة ملكتبة نيويورك العامة تهتم بالعطالت 

واالحتفاالت في املدينة، وفي النصف الغربي للكرة 
األرضية، والعالم ككل. يقدم املوقع روابط تهم 

التقاليد اخلاصة باالحتفاالت الشخصية مثل أعياد 
امليالد، وكذلك الذكريات الرسمية، مثل أشهر تاريخ 

األمريكيني من أصل إفريقي، وتاريخ األمريكيني 
من أصول آسيوية-باسيفيكية، وتراث ذوي األصول 

اإلسبانية. 

ساعدوا طفلكم على اختيار حدث جاٍر مهم 
كل أسبوع من صحيفة أو بث تلفازي. حتدثوا عّما 
قد يقوله الناس عن احلدث بعد مرور سنة ، أو 10 

سنوات ، أو 100 سنة .

استكشفوا، مع طفلكم، تاريخ  األمريكيني 
األصليني في النصف الغربي للكرة األرضية 
 George Gustav Heye( وثقافتهم في مركز

 National Museum( وهو جزء من متحف ،)Center
of the American Indian: NMAI( التابع ملؤسسة 

)Smithsonian Institution( في مدينة نيويورك. 
ملزيد من املعلومات، ادخلو إلى املوقع اإللكتروني 

 Visitor» وانقروا على www.nmai.si.edu

”.)NMAI in New York( ثم على «،Information



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

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

االتصال مبنسق شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب )OFEA( على الرقم: 2323-374 )212( أو 

من خالل البريد اإللكتروني: ofea@schools.nyc.gov . 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 اخلامس تعليمًا يتجاوز القراءة، والكتابة، واحلساب ، واستيعاب املفاهيم 

األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.

الفنون: يشارك تالميذ الصف اخلامس في الفنون املرئية، والرقص، واملوسيقى، واملسرح. وهم ينمون   ■
مهاراتهم في كل شكل من أشكال الفن ويتعلمون كيفية مناقشة الفنون باستعمال املفردات املالئمة 

واملهارات النقدية. وهم يربطون دراساتهم بالعوامل التاريخية، والثقافية، واالقتصادية وغيرها من العوامل 
التي تؤثر في الفنون، ويستكشفون املوارد الفنية املنتوعة والغنية في مدينة نيويورك. ملزيد من املعلومات ، 

.www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :زوروا املوقع اإللكتروني

اللياقة البدنية والصحة: يواصل التالميذ حتسني صحتهم ورفاهيتهم الشخصية  ، وصحة عائالتهم   ■
وأصدقائهم، وسالمة مدارسهم ومجتمعاتهم. فمثالً، يتعلم التالميذ في جميع املواد كيفية حتليل تأثير 
العائلة، واألقران، ووسائل اإلعالم على السلوكيات الصحية وكيفية ممارسة السلوكيات الصحية وجتنب 

 السلوكيات اخلطرة، مثل التدخني واخملدرات. ملزيد من املعلومات ، زوروا املوقع اإللكتروني 
.www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

املكتبة والبحث: مع نهاية العام، ميكن لتالميذ الصف اخلامس استعمال املصادر جلمع املعلومات اخللفية؛   ■
وكتابة أسئلة بحثية وجيهة؛ وإيجاد معلومات باستعمال املوارد املطبوعة، واإللكترونية والبشرية؛ وأخذ 

مالحظات مختلفة )مثل املكتوبة واإللكترونية(؛ وتشكيل رأي ودعمه بالدليل؛ وتنقيح أعمالهم بناءً على 
آراء اآلخرين؛ واخلروج باستنتاجات عن موضوع قصة ما؛ واتباع إجراءات السالمة عند استعمال اإلنترنت. ملزيد 

 .www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics من املعلومات ، زوروا املوقع اإللكتروني

التكنولوجيا: ميكن لتالميذ الصف اخلامس مناقشة قضايا أساسية متعلقة باالستعمال املسؤول   ■
للتكنولوجيا واملعلومات، وحتديد السيناريوهات التي تصف االستعمال املقبول وغير املقبول للكمبيوتر، 

ووصف العواقب الشخصية لالستعمال غير املالئم. يعرف التالميذ إجراءات جلب  الصور، والرسوم، 
والرسوم البيانية في الوثائق وملفات اإلكسل، والعروض التقدميية وغيرها من األعمال اإلبداعية وكيفية 

التعامل معها. يستعمل التالميذ أدوات االتصال )مثل البريد اإللكتروني، واملناقشات عبر اإلنترنت، والبيئات 
اإللكترونية( واملوارد اإللكترونية للمشاريع التعاونية داخل  الفصل وخارجه مع غيرهم من التالميذ الذين 

 يدرسون محتوى متعلق باملنهج مشابه ملا يدرسونه. ملزيد من املعلومات ، زوروا املوقع اإللكتروني:  
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

T&I-7924 5th (Arabic)


