الرياضيـــــات

الصــــف

1
ا

تقيم/تنتقد إجابات الطلبة اآلخرين )على سبيل المثال ،
”أوافق/ال أوافق على اجابتك آلن“(
نماذج مع الرياضيات )على سبيل المثال ،يكتب المعادالت 
ويكون جداول والرسوم البيانية(
يستخدم أدوات مناسبة بطريقة استراتيجية )على سبيل 
المثال ،أدوات القياس ،عدد الخطوط ،الرسومات ،الخ(
يحدد معقولية حلول لمسائل ذات بنص )على سبيل المثال ،
”ھل ھذا الجواب منطقى؟“
يختار استراتيجيات مناسبة لحل مسائل ذات نص .

القراءة

الجبـــــر
•حل مسائل الجمع والطرح في مواقف لجمع وطرح وتجميع
وتفكيك ومقارنة )على سبيل المثال اخذ من موقف يكون "خمس
تفاحات على منضددة ،انا اكلت بعض التفاح .ثم كان ھناك ثالثة
تفاحات .كم تفاحة اكلتھا؟(
جمع بمجموع  20او اقل وطرح من رقم  20او اقل ،مثال 
باستخدام استراتيجية تتمحور حول الرقم ) 10على سبيل
المثال لحل  ،4-13يمكن البداية برقم  ،13طرح 3
للوصول الى  ،10وبعد ذلك طرح  1مرة اخرى للوصول
الى (9

الكتابة
الرياضيات

)Number Sense in Base Ten (place value
• فھم ما تعنيه األرقام في اعداد من رقمين

مھارات التعلـــم

• مستخدما ً فھم  place valueلجمع وطرح )على سبيل
المثال (50-80 ،27+64 ،20+29 ،5+39

دليل لفھـــــم
التغـــــييرات
في
شھادة طفلكــــم

التوجه االستراتيجي
من المھم في منطقة مدارس ادمنوندز ان نحقق ما يلى:

تعليم فعال لجميع الطلبة 
المساواة في الفرص 

ماذا ينبغي ان يعرفه طفلي ويستطيــع
القيـــام به في
نھايـــة الصف األول االبتدائى؟

الحيـــاة

لمدى

التعلم المبكر صفوف ما قبل المدرسة — صف  3
متخرجين مستعدين للحياة 

القياســــات
• قياس اطوال األشياء باستخدام اقصر شيء كوحدة للطول
الھندســـــة
• صنع اشكال بضم اشكال سويا ً
• تقسيم الدوائر والمستطيالت الى نصفين او ارباع

لمزيد من المعلومات حول ھذه وغيرھا من مجاالت العمل في التوجه
االستراتيجي التابع لنا ،الرجاء زيارة
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حل المسائل والمنطق وتبادل المعلومات
فھم المسائل والمثابرة على حلھا 
توصيل اإلجابة للمسألة وشرح المنطق بطريقة يفھمھا 
اآلخرين

الكتــــابــــة
انواع ومقاصد النص
يكتب الراي والمعلومات/التفسير والقطع السردية التي تبقى في 
الموضوع وتشمل الحقائق/التفاصيل وتوفر بعض المعاني
لالفتتاح والخاتمة.

مھارات التعلـــم والجھـــد لمـــدى
الحيــــاة

العمليــــــة
بتوجيه ودعم من الكبار ،يركز على الموضوع ويجيب على 
اسئلة واقتراحات الزمالء ويضيف تفاصيل لتقوية الكتابة

الدرجات لھذه النواحي ستتغير لتكون مثل الدرجات في
نطاق المحتوى.

 4نموذجي ً -يودى الطالب على المستوى الذى
يفوق التوقعات في ھذا الوقت
 3االحتراف ً -يودى الطالب على المستوى الذى
يلبى التوقعات في ھذا الوقت



 2التقدم ْ -يودى الطالب على المستوى الذى يقترب 
الى التوقعات في ھذا الوقت
1البداية -الطالب ًيودى على المستوى اقل من
التوقعات في ھذا الوقت



مھارات القراءة
يستخدم الصوتيات )مطابقة الحروف مع األصوات( 
ومھارات تحليل الكلمة الى معرفة كلمات غير مألوفة.
بحلول نھاية العام ،يقرأ النص بصوت عال على 
مستوى الصف بكل سھولة وسالسة ودقة.
يظھر الطالب المھارات المدرجة ادناه في االدب ونص
المعلومات على مستوى الصف على نھاية العام:

بتوجيه ودعم من الكبار ،يستخدم أدوات رقمية متنوعة إلنتاج 
ونشر الكتابة.

فھم القراءة

اللغــــــة

يسأل ويحيب على األسئلة حول التفاصيل الرئيسية في 
النص.

مقياس الدرجات المعدلة على النحو اآلتي:


القــــــراءة

يكتب بشكل مقروء مستخدما ً االحرف الكبيرة والصغيرة .
يكتب اول حرف من التواريخ وأسماء األشخاص بحروف 
كبيرة.
يستخدم عالمات الترقيم لنھاية الجمل 
يستخدم فواصل في التواريخ لفصل الكلمات الفردية في 
سلسلة.
يتھجى كلمات بسيطة بشكل صحيح ويستخدم أساليب الھجاء 
المخترعة للكلمات الصعبة.

يشرح الشخصيات واالطار واالحداث الرئيسة في القصة 
وذلك باستخدام التفاصيل األساسية
يشرح الفرق بين الكتب التي تروى القصص والكتب التي 
تعطى معلومات
يقارن ويكشف التناقض لمغامرات وتجارب الشخصيات 
في القصص.
يحدد الموضوع الرئيسي ويعيد رواية التفاصيل األساسية 
للنص.
يعرف ويستخدم مالمح النص المختلفة )على سبيل 
المثال ،العناوين وجداول المحتويات والمعاجم والرموز(
لتحديد الحقائق الرئيسية او المعلومات في النص.
يحدد أوجه التشابه واالختالفات االساسية بين نصين حول 
نفس الموضوع )على سبيل المثال ،في الرسوم
التوضيحية و االوصاف او اإلجراءات(

