املهارات االجتامعية والعاطفية

مرح ًب ا بكم يف
الصف !4
الصف ال رابع هو أحد امل راحل بالغة األهمية يف
حياة طفلك .طفلك اآلن أصبح طال بً ا يف املرحلة
املتوسطة .يقدم هذا الدليل نظرة عامة عىل
املعايري األكادميية وامل راحل االجتامعية العاطفية
التي يشهدها طفلك هذا العام .تعد املعايري
األكادميية من األهمية مبكان نظ ًرا ألنها تساعد
عىل ضامن تجهيز كل الطالب ،برصف النظر
عن مكان إقامتهم ،لتحقيق النجاح املرجو.
يستخدم طفلك اآلن الق راءة لفهم األفكار
املعقدة والرتكيز عىل استخدام مهارات الرضب
والقسمة .الغرض من هذا الدليل هو دعمك يف
فهم ما يتعلمه الطفل وأساليب التحدث مع
معلم طفلك .استخدم هذا الدليل ملساعدتك
يف التحدث مع معلم طفلك حول مدى تقدمه
ومنوه عىل مدار العام.

م راحل الصف 4

•املزيد من الطابع الفردي
•مثل العمل مع رشيك من اختيارك  -عادة من
نفس الجنس؛ رمبا البدء يف تشكيل الرموز

سؤال وإجابة
س :من أتصل به إذا كنت قل ًق ا بشأن أمر ما يخص طفيل؟
ج :عليك أوالً االتصال مبعلم الطالب ومناقشة أوجه
قلقك .إذا مل يتم التعامل مع مخاوفك بشكل تام ،ميكنك
االتصال مبسؤول ال رتابط األرسي باملدرسة أو املدي ر.

•إمكانية العمل يف مجموعات لكن قد تنفق املزيد من
الوقت يف الجدل حول الحقائق والقواعد والتوجيهات
أكرث من القيام بالنشاط
•الشعور غال ًب ا بالقلق أو التوت ر؛ التحيل بالصرب
الذي لدى البالغني والوضوح عندما تعطي توجيهات
أو تضع التوقعات
•الرغبة يف التفاوض
•عدم الصرب؛ امليل إىل التخيل عن املهام؛ التشجيع عىل
املحاولة مرة أخرى يبني شعو ًرا بالكفاءة
•النقد الذايت الشديد؛ الفكاهة الساخرة من الكبار
ميكن أن يكون مؤذيً ا للغاية
•الشكوى غال بً ا بشأن مسائل تتعلق باإلنصاف؛
الرغبة يف التفاوض
•النقد الذايت ولآلخرين (مبا يف ذلك الكبار)
متجهم أو مزاج يً ا أو سلب يً ا؛ غال بً ا ما
•إمكانية أن يكون
ً
يقول "أكره ذلك" ،أو "هذا ممل" وما إىل ذلك.

االنخ راط

يف املدرسة واملنطقة
•إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل معلم طفلك أو االتصال به
طاملا أن قلق من أمر ما .ال تحتاج إىل االنتظار لعقد
مؤمت رات قيادة الطالب للتحدث مع معلمي طفلك
•تحدث مع مدير املدرسة أو مسؤول ال رتابط األرسي
بشأن الطريق التي ميكنك من خاللها التواصل مع
املدرسة واملشاركة معها
•ابق عىل اطالع باستخدام FWPS Mobile App
و FWPSوصفحة املدرسة عىل  Facebookوأخبار
 Twitterو Peach Jar
•اشرتك يف  ParentVueوأظهر املعلومات حول
الطالب الخاص بك:

االستعداد للحصول عىل وظيفة والجامعة

األساسيات

لكل يوم
قيمته

الحضور

وكل طالب
مهم لنا

الطالب الذين يحافظون عىل نسبة
حضور جيدة طوال العام الدرايس:
•يحققون معيار مستوى الصف
بدرجة أعىل
•يتخرجون من املدرسة الثانوية بدرجة أعىل
•يكتسبون عادات جيدة تساهم يف تحقيق النجاح باملدرسة ويف
مستقبلهم املهني.
مقابل كل يوم يتغيب فيه الطالب عن املدرسة ،فسيحتاج يف املتوسط
إىل ثالثة أيام لتعويض ما فاته.

السلوكيات

الغرض من تدخالت السلوكيات اإليجابية املوامئة ثقاف ًي ا ووسائل الدعم
( )CR-PBISهو جعل املدارس بيئات أكرث فعالية وكفاءة وإنصافًا
لكل الطالب .من خالل تعليم توقعات الطالب واإلق رار بالسلوكيات
اإليجابية ،يزيد الكبار من التنبؤ واالتساق واملناخ اإليجايب والسالمة
للجميع داخل املدرسة .تندرج املامرسات التصالحية ( )RPضمن إطار
عمل تدخالت السلوكيات اإليجابية املوامئة ثقاف يً ا ووسائل الدعم
( )CR-PBISإلنشاء املزيد من العالقات ومعالجة الرضر ومنع التصعيد
يف سلوكيات الباحث .ملعرفة املزيد حول تدخالت السلوكيات اإليجابية
املوامئة ثقاف ًي ا ووسائل الدعم ( )CR-PBISواملامرسات التصالحية ()RP
يف مدرستك ،عليك االتصال مبعلم الطالب أو املدي ر.

أداء الدورة التدريبية

•الدورات التدريبية

الصفوف  10إىل  12

•املهام

الصف  9

•درجات املهام وإجاميل الدرجات
ميكنك االش رتاك بالحصول عىل رمز التفعيل
من مكتب االستقبال مبدرسة طفلك وزيارة
.www.fwps.org/Page/4085
املعلومات الواردة يف هذا الدليل كانت محدثة يف وقت طباعته .ميكن أن تؤثر
القوانني املحلية وقوانني الوالية والفيدرالية عىل التحديثات التي ت ُجرى عىل سياسات
املنطقة التعليمية وميكن الحصول عىل أحدث إصدار عرب ال رابط .www.fwps.org

س :كيف ميكنني دعم طفيل يف فهم الرضب والقسمة؟
ج :اطلب من طفلك فرز األشياء إىل مجموعات متساوية
(أزواج من الجوار وأنواع الكتل ،وبطاقات األلعاب)
واطلب منه عدها حسب املجموعة .اطلب من طفلك
تقسيم مجموعات األغ راض الكبرية إىل مجموعات أصغر
من نفس الرقم.

الصفان  8و 9



الصفوف  6إىل  7
الصف  3

اجتياز دورة تدريبية متقدمة (االلتحاق املتقدم ( ،)APالبكالوريا الدولية ( ،)IBكامربدج ())CAMBRIDGE

اجتياز الدورات التدريبية للصف  9يؤدي إىل اكتساب  8نقاط
اجتياز مادة الجرب 1

مرحبا بكم!

دليل رشاكة
التعلم

4

األهداف
اإلس رتاتيجية
1
لسنوات األوىل:
وضع حجر األساس
2
الطفل املتكامل:
أشخاص ناجحون
وواثقون ومسؤولون
3
املتعلمون النشطون:
مفكرون ناقدون
منخرطون ومتمكنون
4
كفاءة منطقة املحتوى:
إجادة جميع املوادs
5
اإلرصار عىل التخرج:
التخرج من املدرسة
الثانوية من خالل النجاح
يف م راحل النقل

اجتياز الدورات التدريبية للرياضيات ومهارات اللغة اإلنجليزية

الق راءة يف مستوى الصف

صفوف رياض األطفال   )K–2( 2تعلم كيفية الق راءة

صف التخرج 2027

الصف
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كل طالب .صوت .حلم .مستقبل مرشق.
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الر ياضيات

اإلطار الزمني للعام الدرايس 19-2018

لالطالع عىل تقويم املنطقة ،يرجى زيارة www.fwps.org/domain/811
معرض العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ()STEM
انتهاء الفصل
الدرايس األول
يف  31يناير
بداية العام الدرايس!
 4سبتمرب
العودة إىل الليايل
الدراسية/بيوت
الضيافة

إرسال بطاقات
التقارير إىل
املنزل

نهاية العام
الدرايس!  14يونيو

اختبار الوالية :الرياضيات
ومهارات اللغة اإلنجليزية
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ما هي املوجات وما هي بعض األمور التي ميكنها القيام بها؟ ما هي الطاقة وكيف ترتبط بالحركة؟
كيف تنتقل الطاقة؟ كيف ميكن استخدام الطاقة لحل مسألة؟
•ميكن رؤية جسم ما عندما ينعكس الضوء من سطحه إىل العني
•العالقة بني رسعة جسم ما وطاقة هذا الجسم
•ميكن نقل الطاقة من مكان إىل مكان عرب الصوت والضوء والح رارة والتيارات الكهربية أو من جسم إىل جسم عرب االصطدامات
كيف تدعم الهياكل الداخلية والخارجية البقاء عىل قيد الحياة والنمو والسلوكيات والتكاثر لدى النباتات والحيوانات؟
•متتلك النباتات والحيوانات هياكل داخلية وخارجية تساعدهم يف البقاء عىل قيد الحياة والنمو والترصف والتكاثر

الفصل الدرايس الثاين :ف رباير  -يونيو

مهارات اللغة اإلنجليزية

ميكن للطالب الق راءة للتعلم بشأن املوضوعات
•التعلم بشأن اآلليات البسيطة وتأثريها عىل الحياة اليومية
•التعلم بشأن كيف ميكن للناس التحدث بشأن اتخاذ إج راء
من أجل التغيري  
ميكن للطالب كتابة نصوص قصصية.
•رشح اآلراء مع تقديم دليل من النص
•كتابة موضوع وجملة ختامية تتضمن الرأي

طرق التحدث مع
معلم طفلك

كيف ميكن للمياه والثلج والرياح والغطاء النبايت تغيري الرتبة؟ ما هي أمناط معامل األرض التي ميكن تحديدها باستخدام الخ رائط؟
•تأثري العوامل الجوية أو معدل التعرية باملاء أو الثلوج أو الرياح أة الغطاء النبايت.
•أمناط معامل األرض املوجودة عىل الخريطة

•ما هو مستوى ق راءة طفيل؟ هل هذا املستوى أقل من
مستوى الصف الدرايس الحايل أو مسا ٍو له أم أعىل منه؟
•ما هو هدف الق راءة املستقلة األسمى لطفيل؟ الهدف
األسمى هو إس رتاتيجية أو مهارة محددة يعمل عليها
طفلك لالرتقاء إىل مستوى الق راءة التايل.
•كيف يسري تقدم طفيل من حيث تلبية املعايري يف الق راءة
والكتابة والتحدث واالستامع؟ ما هي نقاط القوة به؟ ما
هي املجاالت التي يتعني تحسينها؟

طرق تقديم الدعم
للطالب يف املنزل

•تخصيص بعض الوقت ( 20-30دقيقة) لطفلك للق راءة
كل يوم .اجعلهم يقرأون أمامك .تحدث إليهم بشأن ما
يحدث يف كتبهم.

صف التخرج 2027

الرتكيز :تاريخ والية واشنطن
•املوارد الطبيعية التي تؤثر عىل اقتصاد الوالية
•املناطق املختلفة من الوالية :املعامل الجغ رافية والتضاريس واملناخ والتوزيع السكاين
•الغناء وإظهار التوازن/الدمج
•أداء تناغامت الصف  4عىل اآلالت املوسيقية
•الق راءة والتأليف باستخدام إيقاعات الصف ال رابع و 5مقطوعات
•تحديد سطور املفتاح املوسيقي الثاليث واملسافات
•تحديد فئات اآلالت املوسيقية
•تطبيق مفاهيم الحركة ومعرفة تعامل الجسم يف األداء الحريك الفردي وأنشطة املجموعات الصغرية
•استخدام نتائج تقييامت اللياقة البدنية لفهم املستوى الشخيص للياقة البدنية واملساهمة يف األنشطة لتحسني املستوى اإلجاميل للياقة البدنية
•يظهر الطالب مهارات حل النزاعات ويكونون قادرين عىل قبول التعقيبات من نظ رائهم وتنفيذها

املهارات
ا لتقنية

•اطلب من الطالب مشاركة ما يعمل عليه يف الفصل
الدرايس .اطرح عليه أسئلة مثل "ما هي النصوص التي
انتهيت من ق راءتها و/أو ناقشتها يف الفصل اليوم؟" "كيف
ميكن ملا قرأته اليوم أن يتصل بالحياة الواقعية؟" "ما الذي
كان ميثل تحديً ا بالنسبة لك وكيف تعاملت مع هذا
التحدي؟" “ما الذي كتبته بشأن اليوم؟"

•هل طفيل عىل املسار الصحيح؟ ما هي
نقاط القوة والنمو؟
•اطلب أن ترى جز ًءا من عمل طفلك .هل هذا
العمل ٍ
مرض؟ ما الذي ميكنه تحسينه؟

•املشاركة يف رحالت ميدانية اف رتاضية وتوضيح كيف ميكن للتجربة أن تنمي من الفهم الثقايف
•استخدام النامذج الرقمية وأدوات تنظيم الرسوم البيانات و/أو األلواح املصورة لتسجيل األسئلة والتخطيط للتحقيقات
•استخدام األدوات الرقمية لجمع نتائج التحقيقات وتحليلها وعمل رسم بياين لها ورفع تقرير بها.
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اسم الوالد/الويص
أميل الوحيد لطفيل هذا العام هو

طرق تقديم الدعم
للطالب يف املنزل

•اطلب من طفلك مقارنة الكسور .عىل سبيل
املثال" ،إذا كانت هناك وصفة تتطلب
•ثالثة أرباع ( )3/4كوب من السكر ووصفة
أخرى تتطلب ثلثني ( ،)2/3أيهام تتطلب املزيد
من السكر؟ كيف ميكنك أن تعرف ذلك؟"

ا ملو سيقى

ميكن للطالب كتابة نصوص قصصية.
•استخدام األدلة الوقائعية لكتابة رواية حول حيوان
موضوع دراسة يتميز بآلية دفاعية

يقارن الطالب بني رقمني كرسيني مع أرقام بسط ومقام مختلفة.
مثال:

الصحة واللياقة

ميكن للطالب كتابة نصوص إيضاحية.
•توضيح كيف يُ لهم الشاعر لكتابة الشعر
•توضيح حياة شاعر تتم دراسته

إرسال بطاقات
التقارير إىل املنزل

الدراسات
ا الجتام عية

ميكن للطالب الق راءة للتعلم حول أنواع النصوص وكيفية
استخدامها والتعلم منها.
•تحديد موضوع وتفاصيل الدعم
•توضيح االختالفات يف النصوص
•دمج املعلومات من نصوص متعددة

)4 + 20( + )1 + 10(A.A
)4 + 20( × )1 + 10(B.B
)4 × 20( × )1 × 10(C.C
)4 × 20( + )1 × 10(D.D

ا لعلوم

دليل نجاح الطالب
 4الفصل الدرايس األول :سبتمرب  -يناير

ميكن للطالب حل املسائل الكتابية متعددة الخطوات مبا يف ذلك املسائل
التي يجب فيها تفسري املتبقي.
مثال :هناك  87طال بً ا يذهبون يف رحلة ميدانية .كل حافلة
تضم  9طالب .كم عدد الحافالت التي نحتاجها؟

يوضح الطالب ويقومون
بإنشاء األرقام الكرسية
املتعادلة باستخدام
النامذج البرصية.
مثال:

.Scholars multiply multi-digit numbers using place value strategies
?Example: Which expression is equal to 11 x 24
مؤمت رات قيادة
الطالب يف
 21و 22مارس

مؤمت رات قيادة
الطالب يف
 8و 9نوفمرب

الفصل الدرايس األول :سبتمرب  -يناير

الفصل الدرايس الثاين :ف رباير  -يونيو

طرق التحدث مع
معلم طفلك

اسم الطالب

حلمي الوحيد لطفيل يف املستقبل هو

•هناك العديد من السيناريوهات يف الحياة
الواقعية تسمح لنا بتفسري املتبقي! اطلب من
الطالب التفكري حول أسئلة مثل" ،إذا كان هناك
 5أشخاص يرغب كل واحد منهم يف تناول 4
قطع من البيتزا ،وكل بيتزا تتكون من  8رشائح،
فكم عدد البيتزا التي سنحتاجها؟"

يتعلم طفيل بشكل أكرب عندما

التزامنا تجاه الطالب والعائالت
يتعلم جميع الطالب بشكل أفضل
عندما يشعرون بالسالمة الجسدية
والعاطفية داخل فصولهم الدراسية
واملدارس .ينبغي أن يتوقع الطالب
اإلج راءات التالية من الكبار:
•توفري بيئة ودودة لدعم بناء الثقة
وتشجيع العالقات مع كل األرس
•إعطاء أولوية لصوت الطالب
واملشاركة يف تشكيل ثقافة الفصل
الدرايس والتعلم
•التعليم لفهم تأكيد امتالك الطالب
ألعىل التوقعات والدعم األكادميي
للنمو فكريً ا
•الرتكيز عىل تعاون الطالب لتشجيع
الطالب عىل التعلم من اآلخرين
ومساعدتهم
•تنفيذ تدخالت السلوكيات اإليجابية
املوامئة ثقاف ًي ا ووسائل الدعم عىل
نطاق املدرسة ،بحيث يعيش كل
الطالب والكبار املعتقدات املشرتكة
واإلج راءات التي تجعل املدارس مكانًا
آم ًن ا وممت ًع ا للتعلم

موضوع واحد أرغب يف معرفة املزيد عنه وهو

مشاعر طفيل هي

يرجى الرجوع إىل مرشد طفلك

الصف  | 4العام الدرايس 19-2018

