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1 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 وتتكاثر 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 األول 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 األول. ماذا عن املعايير األخرى؟ 

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

الصف الثاني وما بعده؟ ميكنكم احلصول على أجوبة على جميع هذه األسئلة من 

www.nyc.gov/schools/languages/arabic/ :معلم طفلكم أو من موقعنا اإللكتروني

 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 اإللكتروني: 

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

academics

التالميذ املعّوقون: 

ما لم يُنص 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: 

ما هي املواد التي يدرسها طفلي في مستوى الصف؟ هل هناك أية مجاالت بحاجة 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:

استعمال معرفتهم بالكلمات اجلذرية، والكلمات املركبة،   ■
والبادئات، والالحقات، وصيغ اجلمع لفك رموز الكلمات املناسبة 

ملستوى الصف.

 ، «sat» قراءة مجموعات الكلمات الشائعة االستعمال ) جلس  ■
قط «cat» ، سجاد «mat»، الخ(.

قراءة نصوص في مستوى الصف بالسرعة  والدقة املالئمني مع   ■
استخدام التعبير املناسب.

دراسة الكلمات املطابقة، واملترادفة، واملتجانسة، وكذلك فئات   ■
الكلمات )مثل أسماء احليوانات واألماكن( ملعرفة مفردات جديدة 

في مستوى الصف- .

الكتابة عّما قرؤوه بطرق مختلفة: لوصف الشخصيات، أو املكان   ■
والزمان، أو األحداث؛ لوضع قائمة بتسلسل األحداث في قصة ما؛ 
وإلعادة سرد قصة باستعمال الكلمات التي يعرفونها؛ ولتحديد 

املشكلة واحلل في قصة بسيطة.

استعمال عالمات الترقيم، مثل الفواصل، وعالمات االستفهام،   ■
والنقاط كأدلة تساعدهم في التعبير عن معنى اجلمل عند 

قراءتها. مثالً، معرفة أن النقطة تدعو إلى التوقف وأن عالمة 
التعجب تدعو إلى استخدام طاقة أشد في القراءة .

الكتابة أو رسم صور الستيعاب مفاهيم معينة )اإلخبار مبا   ■
تعلموه عن موضوع معني، والتجاوب مع جتربة معينة(.

استعمال استراتيجيات االستيعاب )مثل التنبؤ/التوكيد، وإعادة   ■
القراءة، والتصحيح الذاتي، وطرح األسئلة( لتوضيح معنى ما 

قرؤوه.

التحدث ألغراض مختلفة، والتنويع في اللغة )الرسمية وغير   ■
الرسمية( وفقاً للغرض من التواصل )اإلبالغ، أو الترفيه، أو غير 

ذلك(.

التعرف على العالقة بني احلروف واألصوات وتوظيفها، مبا في ذلك   ■
احلروف الساكنة واحلروف املتحركة القصيرة والطويلة، مثل 

.«mate» في كلمة «a«و «mat» في كلمة «a» معرفة الفرق بني

مناقشة قصص ومواضيع أو موضوعات في مجموعات صغيرة أو   ■
كبيرة.

التعلم في البيت
ميكن استخدام االستراتيجيات التالية 

باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة 
اإلنكليزية.

كونوا متفرجني ودودين عندما ميّثل 
طفلكم قصة ما من كتاب أو برنامج 

تلفازي. حتدثوا عما تشعر به الشخصيات 
اخملتلفة أو ما قد تقوم بعمله تالياً.  

اقرؤوا بصوت مرتفع مع طفلكم. كما 
ميكن لألطفال سماع كتب عبر اإلنترنت 

وقراءتها باللغة اإلنكليزية، أو الفرنسية أو 
اإلسبانية في املوقع اإللكتروني للمكتبة 
العامة في نيويورك، «On-Lion» لألطفال. 

ادخلوا إلى kids.nypl.org وانقروا على زر 
 .«TumbleBooks»

اجمعوا كلمات جديدة من الكتب التي 
تقرؤونها معًا. عندما تعثرون على كلمة 

جديدة، اطلبوا من طفلكم كتابتها 
على بطاقة صغيرة أو قصاصة من الورق 

وضعوها في مكان ميكنكم رؤيتها فيه 
سوياً.الحظوا كم مرة ميكنكم استعمال 

هذه الكلمة.

اطلبوا من أفراد العائلة أن يرسلوا 
رسائل إلى طفلكم وشجعوا طفلكم 

على الرد عليها.

خذوا طفلكم إلى املكتبة احمللية كل 
أسبوع.
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التعلم في البيت
أشيروا إلى طرق استخدام عائلتكم 

للرياضيات كل يوم. مثالً، عندما تقدمون 
البيتزا أو كعكة ما، وضحوا كيف أن 

األجزاء تشّكل كسوراً من  الكّل. شجعوا 
طفلكم على مالحظة أمثلة أخرى.

استعملوا مقياس حرارة لتحديد درجة 
احلرارة خارج بيتكم في نفس الوقت كل 
يوم أو ابحثوا عن درجات احلرارة العظمى 

والصغرى اليومية على اإلنترنت أو في 
الصحف. سجلوا النتائج وناقشوها. 

العبوا ألعاب األلواح.

استكشفوا معاً العالقات في الفن، 
واللون، والشكل والرياضيات في متحف 
 Children’s Museum of( الفنون لألطفال

the Arts( . ادخلوا إلى املوقع اإللكتروني: 
cmany.org للحصول على املعلومات 

والتوجيهات.

الرياضيات

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

العّد حتى 100 باآلحاد )1، 2، 3 ...( وبالعشرات )10، 20، 30 ...(.  وكذلك   ■
العّد حتى 50 باخلمسات )5، 10، 15 ...( وإلى العشرين باالثنينات 

 

.)... 6 ،4 ،2(

العّد عكسياً من 20 باآلحاد )20، 19، 18...(.  ■

تطوير فهم أولّي للنظام العشري:  ■ 

10 وحدات = 1 عشرة  • 
10 عشرات = 1 مائة  •

كتابة األرقام حتى 100.  ■

إضافة األرقام باجلمع حتى 10.  ■

استعمال الرسومات أو الصور لتوضيح مسألة رياضيات أو عملية حل   ■
املسائل. مثالً، إظهار أن ثالثة بالونات زائد أربعة بالونات زائد بالون واحد 

تساوي ثماني بالونات.

طرح األعداد املكّونة من رقم واحد. مثالً، 7 – 4 = 3.  ■

التعّرف على األشكال والتراكيب الهندسية في البيئة. مثالً، التعرف   ■
على املثلث في العالمة املرورية إلعطاء األولوية في الطريق.

استعمال األشياء مثل القصاصات الورقية أو طول قدم طفلكم   ■
لتحديد طول مكان ما أو جسم ما. مثالً، احسبوا عدد اخلطوات من 

جهة واحدة من الغرفة إلى اجلهة األخرى.

التعرف على األمناط في احلساب ومناقشتها )ماذا يأتي بعد في حالة   ■
منط متكرر، باستعمال األعداد أو األشياء(. وجمع البيانات وتسجيلها  

لإلجابة على سؤال ما، مثل، «كم درجة احلرارة اليوم؟»



العلوم
تستقصي مادة العلوم للصف األول تنوع احليوانات 

وخصائص املادة، والتغيرات في الطقس والفصول.

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

معرفة أن املاء يتبخر عندما يُترك في وعاء مفتوح. فهم أن املاء كسائل   ■
يتحول إلى غاز عندما يتبخر في الهواء.

معرفة أن املادة أو املواد التي تشكل جسماً ما حتدد خصائصه، مثل اللون،   ■
والوزن والصالبة أو إذا ما كان سيطفو أو يغوص في املاء.

مالحظة األحوال اجلوية في كل فصل ووصفها. مثالً، مالحظة أن الثلج   ■
يسقط عادة فقط في الشتاء، لكن ميكن أن متطر السماء في أي فصل.

مقارنة درجات احلرارة في أماكن مختلفة، مثالً، في البيت وفي اخلارج، وحتت   ■
الشمس وفي الظل.

وصف كيف تبدو الشمس وكأنها تنتقل خالل النهار.   ■

معرفة أن هناك دورة النهار والليل كل 24 ساعة.  ■

معرفة أن الطاقة الشمسية تدفئ الهواء.  ■

وصف كيف أن السمات اجلسمانية لدى احليوانات   مثل الرقبة الطويلة    ■
لدى الزرافة، أو صدفة السلحفاة، أو الفراء السميك لدى الدب القطبي، 

تساعد هذه احليوانات على البقاء على قيد احلياة.

معرفة أن بعض السمات لدى احليوانات متوارثة. مثالً، عدد األطراف لدى   ■
حيوان معني.

توصيل ما يالحظونه حتدثاً وكتابًة.  ■

التعلم في البيت
إلعبوا لعبة »هل ستطفو؟« مع طفلكم. 

اجمعوا أجساماً عازلة للماء صغيرة 
احلجم، مثل كرة تنس، ووحدة بناء، وقلم 

رصاص وقطعة رخام. اطلبوا من طفلكم 
أن يتفحص كل جسم وأن يتنبأ ما إذا كان 

سيغوص أو سيطفو. اختبروا التوقعات 
في وعاء أو مغسلة مليئة باملاء.

اجمعوا صوراً لرضيع جديد أو حيوان 
أليف في عائلتكم. استعرضوا الصور 

معاً، من وقت آلخر، واطلبوا من طفلكم 
التحدث عن أية تغيرات. 

 (Tisch) زوروا حديقة حيوانات األطفال
)Children’s Zoo( في حديقة احليوانات 
)Central Park Zoo( أو ابحثوا عن صور 

حدائق احليوانات في مدينة نيويورك على 
nyzoosandaquarium. :املوقع اإللكتروني

com. حتدثوا عن كيف حترص حدائق 
احليوانات على أن حتصل احليوانات من 

البيئات األخرى على ما حتتاج إليه للبقاء 
على قيد احلياة في هذا املناخ.

شجعوا طفلكم على التحدث أمام 
عائلتكم عن املالحظات العلمية التي 

توصلتم إليها معاً. ساعدوا طفلكم على 
كتابة املعلومات وتنظيمها، وإجناز الرسوم 

أو أخذ الصور، ومناقشة مالحظاته مع 
باقي أفراد العائلة.



العلوم االجتماعية 
في العلوم االجتماعية للصف األول، 

يستكشف التالميذ مفاهيم العائلة، مبا في 
ذلك عائالت التالميذ أنفسهم، في احلاضر 

واملاضي.

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

معرفة أن للعائالت تاريخ خاص بها.   ■

فهم وظيفة املال )وأن الناس يتخذون قرارات بشأن املال(   ■
وكيفية استغالله لسد احتياجاتنا وتلبية رغباتنا. 

معرفة أنه ميكن وضع قوانني وتغييرها من قبل احلكومات.  ■

املشاركة مبعلومات عن موضوع ما في العلوم االجتماعية   ■
كتابة أو من خالل املناقشة.

قراءة كتب املؤلفات اخليالية والواقعية املتعلقة بالتاريخ،   ■
واجلغرافيا، والشخصيات املشهورة واالستماع إليها.

التعرف على األشخاص املمّيزين واألحداث املهّمة في تاريخ   ■
مجتمعهم.

إجناز رسومات أو لوحات تظهر التقاليد الثقافية اخملتلفة،   ■
مثل احتفال العائلة باألعياد. 

االطالع على تاريخ عائالتهم . مثالً، معرفة ملاذا وكيف جاء   ■
أحد اآلباء أو األجداد ، أو العمات، أو اخلاالت، أو األعمام، أو 

األخوال إلى نيويورك أول مرة.

وضع خرائط بسيطة لألماكن أو املناطق املعروفة )غرف   ■
النوم، الفصول، املدرسة واحلّي(، تظهر أماكن املقاعد، ورفوف 

الكتب، وغيرها من األشياء.

فهم أن الَعلَم األمريكي هو رمز للواليات املتحدة.  ■

استيعاب قواعد فصولهم، ومدرستهم ومجتمعهم   ■
والعمل بها.

التعلم في البيت
اشرعوا في إجناز علبة لتاريخ العائلة. 

ساعدوا طفلكم على جمع صور، 
وقصاصات من الصحف، ورسائل، وخرائط، 
وغيرها من األشياء. ضعوا فيها حقائق عن 

عائلتكم، مثل األماكن التي يعيش فيها 
أفراد العائلة اآلخرون اآلن.

اطلعوا على مجتمع (Panwapa) في 
 ،www.panwapa.com املوقع اإللكتروني
وهو عبارة عن مجتمع إلكتروني تفاعلي 

عاملي لألطفال ما بني 4-7 سنوات من 
 .)Sesame Workshop( إنشاء منظمة

يتضمن املوقع مجموعة شخصيات 
موبيت )Muppet( جديدة تساعد األطفال 

على أن يصبحوا مواطنني في عاملهم 
ومجتمعهم.

دعوا طفلكم يساعدكم في العثور 
على وصفة تقليدية بسيطة من بلد 

 picadillo آخر وحتضيرها، وذلك مثل
)حلم بقر مفروم وزيتون( من كوبا، أو 

 arroz كرات املوز األخضر( أو( mofongos
con habichuelas )أرز بالفاصوليا( من 

بورتو ريكو، أو perogi )فطائر محشوة( من 
روسيا. 

زوروا إحدى اجلمعيات التاريخية الكثيرة، 
واملتاحف، ومتاحف األطفال في مدينة 

نيويورك كل شهر.



ملعرفة املزيد
   يقدم هذا الدليل  إطاللة عامة فقط على العديد من املعايير التي سيتعلمها طفلكم هذا 

 العام. ميكنكم االطالع على هذه األدلة للصفوف من الروضة إلى الصف الثامن، وتنزيل نسخ منها، 
وكذلك املعايير الكاملة لكافة املواد وكافة الصفوف من املوقع اإللكتروني للتعليم والتعّلم : 

 

www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
 Office of Family Engagement and يقدم قسم التعليم والتعلم ومكتب املشاركة والتأييد العائلي .

 Advocacy: OFEA )معلومات إضافية حول تعليم طفلكم وأفكاراً حول كيف ميكنكم دعمه 
 سواء في البيت أوفي فصل طفلكم. زوروا املوقع اإللكتروني لقسم التعليم والتعلم: 

: )OFEA( وكذلك املوقع االلكتروني ملكتب www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics 
 www.nyc.gov/schools/languages/arabic/OFEA ميكنكم أيضاً االتصال مبنسق شؤون 

اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب )OFEA( على الرقم: 2323-374 )212( أو من خالل 
البريد اإللكتروني: ofea@schools.nyc.gov. إضافة إلى ذلك، ميكنكم االتصال 

على الرقم 311 للتعرف على مؤسسات ثقافية وتاريخية أخرى في املدينة لزيارتها 
مع أطفالكم.

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة
يتلقى تالميذنا في الصف األول تعليما يتجاوز القراءة، والكتابة، واحلساب، واستيعاب املفاهيم 

األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.

الفنون: يشارك تالميذ الصف األول في الفنون املرئية، والرقص، واملوسيقى، واملسرح. وهم يتعلمون   ■
أداء أغاني بسيطة ويستكشفون اإليقاع باستعمال اآلالت املوسيقية؛ ويستقصون األمناط واألشكال 

بأجسادهم من خالل احلركة اإلبداعية؛ ويبدعون فنوناً مرئية باستعمال مجموعة من األدوات واملواد؛ 
ويعّبرون عن أنفسهم من خالل التمثيل الدرامي، والقصص والدمى. 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: يواصل التالميذ اكتساب مهارات القراءة والبحث. ومع نهاية العام، سوف يتمكنون من   ■
املشاركة مبا يعرفونه عن موضوع ما؛ والتعّرف على احلقائق؛ والبحث عن احلقائق لإلجابة على األسئلة؛ 

والتوصل إلى الفكرة الرئيسية لقصة ما؛ واالستمتاع بقراءة الكتب اخليالية والواقعية. للمزيد من 
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics  :التفاصيل

التكنولوجيا: يتدرب تالميذ الصف األول على تنقيح، املوارد التي يعدونها وحتويلها وحفظها باستعمال   ■
مجموعة متنوعة من األدوات، مثل برامج معاجلة الكلمات. ويتعلم التالميذ أشكال الوسائط  اخملتلفة 

)مثل النص املكتوب، والقصاصات الفنية، والنشرات اإلخبارية( ويستعملونها إليصال األفكار واملشاركة 
بها مع زمالئهم في الفصل. ويواصل املعلمون تقدمي مناذج لالستعمال اآلمن واملقبول للموارد اإللكترونية.  

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