
ي وال�ة ني��ورك
  م�د األفعال المرتبطة بمعاي�ي تعل�م ال��اض�ات للج�ل القادم �ض

)New York State Next Generation Mathematics Learning Standards( 
 

ي م�د األفعال المرتبطة بمعاي�ي تعل�م ال��اض�ات 
ي وال�ة ني��ورك و�ضم هذا الم�د تم اخت�ار المجموعة التال�ة من المفردات الرئ�س�ة ليتم تع��فها �ض

للج�ل القادم �ض
ي الس�اق الذي وردت ف�ه. 

حها �ض ي المواد الخاصة بمعاي�ي ال��اض�ات مع �ش
ي مختلف المواضع �ض

ي تظهر �ض  قائمة باألفعال الئت
 

ي معاي�ي  ال�لمة 
 ال��اض�اتالتع��ف/ س�اق االستخدام �ض

Analyze  \ ا، و�قسموا إ� مكونات أو خصائص أساس�ة لتحد�د األسباب الفعل "حلل"  ّحلل يتطلب من الطالب أن �فحصوا بعنا�ة، و�فصلوا ر�اض��
 والعوامل الرئ�س�ة والنتائج المحتملة. 

Apply  \ ي مجموعة متنوعة من المواقف. طبق" الفعل " ّطبق
 يتطلب من الطالب استخدام المعرفة ال��اض�ة �ض

Calculate  \ يتطلب من الطالب التوصل إ� إجابة. احسب" الفعل " احسب 

Classify  \ ض األش�اء (األرقام واألشكال وما إ� ذلك)، والخصائص (السمات) غ�ي يرتب  رتب كة بني الطالب من خالل تحد�د الخصائص (السمات) المش�ت
كة.   المش�ت

Compare  \ أو أ��� لتحد�د أوجه التشابه واالختالف. �قارن  قارن ، ض ض ر�اضيني ، أو موقفني ض  الطالب من خالل فحص عن��ن، أو رقمني

Compose  \   كون" الفعل " كون .
�
ء ما أو صنعه (أرقام دوال ومجموعات وما إ� ذلك) من خالل جمع عدة أجزاء معا ي

 يتطلب من الطالب تك��ن �ش

Convert  \ ي الحجم أو المقدار. �حول  حّول
 الطالب عن ط��ق تغي�ي الشكل (مثل الق�اس، وحدات مختلفة) دون أي تغي�ي �ض

Decompose  \ ل
�
ء ما إ� أجزاء أي إ� مكونات أ�سط �سمح للطالب برؤ�ة المجموعات والعالقات واألنماط. �حلل  حل ي

 الطالب من خالل الفصل �ش



Demonstrate  \  ض ض  بنيِّ )، أو النمذجة (باستخدام الصور أو الرسوم الب�ان�ة أو يبني ي  الطالب مدى فهمهم وتطب�قهم للمحتوى المع�ار من خالل ال�د (الشفوي أو ال�تاىب
�ة أو أي ط��قة ر�اض�ة مناسبة تفصل بوض�ح الخطوات المؤد�ة إ� الحل أو االستنتاج المطلوب.   التكنولوج�ا)، أو األ�شطة الج�ب

Derive  \ يتطلب من الطالب استخدام معرفة حال�ة، أو محددة لص�اغة نظ��ة، أو ص�غة، أو عالقة "جد�دة".  "اشتق"الفعل  تق اش 

Describe  \ راتهم من خالل عبارات (منطوقة أو مكت��ة) ور�ما تكون مستندة إ� رسم "صف" الفعل  ِصف يتطلب من الطالب أن �ستعرضوا أفكارهم أو م�ب
 مخطط / نموذج.  / 

Determine  \ ء ما أو برهنته �شكٍل دقيق، و�كون ذلك عادًة نت�جة بحث أو عمل�ات حساب�ة. حدد" الفعل " حدد ي
 يتطلب إ�جاد �ش

Develop  \ ا. طور" الفعل " طور ي أ�شطة تج��ب�ة حجاج�ة تؤدي إ� استنتاج مناسب ر�اض��
 يتطلب من الطالب االنخراط �ض

Differentiate  \  ق " الفعل  فرِّ ض . "م�ي ض أو أ��� ض شيئني  يتطلب من الطالب تحد�د الفرق بني

Distinguish  \  ض ّ " الفعل  م�ي ض ة أو مختلفة. "م�ي ض  يتطلب من الطالب التعرف ع� خصائص (سمات) مم�ي

Evaluate  \ م . "ق�م" الفعل  ق�ِّ ي
 يتطلب أن �جد الطالب ق�مة تعب�ي ر�ا�ض

Explain  \ لدعم استنتاج أو إثبات حل. يتطلب من الطالب وضح" الفعل " وّضح ( ي  تقد�م دل�ل (شف�ي أو كتاىب

Explore  \ ي يتضمنها المع�ار من خالل مجموعة متنوعة من األ�شطة التعل�م�ة. ح�ث  استكشف"الفعل " استكشف يتطلب من الطالب تعلم المفاه�م الئت
ا وال غئض عنه.  ا حي���  إن تكرار التجارب ع� تلك المفاه�م وتأملها �شكٍل عم�ي �عت�ب أمر�

 

 استكشف" كذلك كما �ش�ي الفعل "
�
 �شكل األساس الالزم لالنتقال إ� الصفوف إ� أن الموض�ع ق�د الدراسة يتضمن مفهوما

�
مهما

ي المستوى الحا�ي لهذا المع�ار. 
 والمست��ات الالحقة والتمكن من مناهجها. ومع ذلك، فاإلتقان والتمكن غ�ي متوقع �ض

Express  \  الفعل  ع�ب "  يتطلب من الطالب تغي�ي مقدار أو كم�ة والتعب�ي عنها بص�غة مختلفة. "ع�ب



Fluent  \  ي كل مستوى تتشكل من م��ــــج من معرفة بعض اإلجابات ومعرفة "طالقة" �ستخدم كلمة  طالقة
ي "��ــــع ودقيق".  والطالقة �ض ي مواد المع�ار  لتعئض

�ض
ات�ج�ات.  -18لم��ٍد من المعلومات، ير�ب مراجعة الصفحات  بعض اإلجابات من األنماط ومعرفة بعض اإلجابات من خالل استخدام االس�ت

 in Mathematics (draft) Progressions for the Common Core State Standardsمن  19

ع� أن "الطالقة الحساب�ة �ش�ي إ� وجود طرق فعالة ودق�قة للحساب.  و�تمتع الطالب  مبادئ ومعاي�ي ال��اض�ات المدرس�ةتنص 
ي �ختارونها وس�ستخدمونها، مرونة بالطالقة الحساب�ة عندما �كون لديهم  ي األسال�ب الحساب�ة الئت

ح هذە مع الفهم �ض والقدرة ع� �ش
 . "كفء وفعالاألسال�ب، والتوصل من خاللها إلجابات دق�قة �شكٍل 

 

 ): K-8مستوى الطالقة المطلوب للصفوف من الروضة وحئت الصف الثامن (

Required Fluencies for Grades K-هنا:  EngageNYالطالقة المطل��ة ع� مستوى الصفوف المشار إليها مقدمة من قبل مست��ات 
8 ematicsStandards for Math . 

ي مجموعات من المعاي�ي ل�ٍل من "الج�ب 
" 2" و "الج�ب 1و�تم تحد�د المعاي�ي المو� بها للطالقة ع� مستوى المدارس الثان��ة �ض

 و "الهندسة". 

Generate  \  ء ما عن ط��ق تطبيق واحدة أو أ��� من القواعد أو العمل�ات ال��اض�ة. أوجد" الفعل " أوجد ي
 يتطلب من الطالب إ�شاء �ش

Identify  \  ي باستخدام معارف سابقة. "عرف" الفعل  عرف
 يتطلب من الطالب التعرف ع� مفهوم ر�ا�ض

Interpret  \  ِّ�ح األسباب ال�امنة وراءها. "ف�" الفعل  ف  يتطلب من الطالب فهم مهمة ر�اض�ة وتحد�د الغرض منها و�ش

Justify  \ الفعل "اثبت"  اثبت . ض ي أدت إ� حل أو استنتاج معني ي توضح القواعد ال��اض�ة الئت تنب�ه: يتطلب من الطالب تقد�م الدل�ل و/أو الخطوات الئت
ور�ة.   ال�لمات مقبولة، ول�نها ل�ست �ض

Know  \ ي قوي من خالل الو�ي بالمواقف، والحقائق، والمعلومات، والمهارات. أعرف" الفعل " أعرف
 يتطلب أن �كون لدى الطالب فهم ر�ا�ض

Make  \  ئ .  أ��ش ي
" يتطلب من الطالب عمل صورة أو رسم تخط��ي أو نموذج لتوضيح مفهوم ر�ا�ض ئ  الفعل "أ��ش

https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf


Prove  \  ي كافة األحوال وهو ما �ستلزم دعم كل خطوة واستنتاج باألدلة و/أو االستدالالت. برهن" الفعل " برهن
هان �ض يتطلب من الطالب إثبات صحة ال�ب

ات�ج�ات.   و�مكن إظهار ذلك من خالل مجموعة متنوعة من االس�ت

Recognize  \  من الطالب تحد�د المفاه�م ال��اض�ة بناًء ع� حقائق أو معارف السابقة.  يتطلبالفعل "الحظ"  الحظ 

Reference  \  طبق المبدأ
ي 

 ال��ا�ض
ي  طبق“: عبارة 

ي محدد. المبدأ ال��ا�ض
 " تتطلب من الطالب تطبيق مفهوم ر�ا�ض

Represent  \  َم 
َّ
ي من خالل الصور، أو مثل" الفعل " لث

�ة. يتطلب من الطالب إ�صال مفهوم ر�ا�ض  الرسوم الب�ان�ة، أو النماذج، أو الرموز، أو الرموز الج�ب

Solve  \ يتطلب من الطالب العثور ع� إجابة لسؤال محدد. "ِحل" الفعل  ِحل 

Specify  \ ل ل فصِّ  يتطلب من الطالب أن يوضح أو �صف سمات أو إجراءات ر�اض�ة �شكل واضح. " الفعل "فصِّ

State  \  يتطلب من الطالب تقد�م إجابة بدون الق�ام بحسابات أو عمل�ات أخرى. " أجبالفعل " أجب 

Understand  \ حه أو تطب�قه. "افهم" الفعل  افهم ي من أجل �ش
 يتطلب من الطالب إدراك المعرفة ال�اف�ة لمفهوم ر�ا�ض

Use  \ ات�ج�ات أو مفاه�م ستخدم" الفعل "ا استخدم  ر�اض�ة معينة. يتطلب من الطالب تطبيق عمل�ات أو اس�ت

Verify  \  أ�د  . ض ي معني
 الفعل "أ�د" يتطلب من الطالب إثبات صحة أو دقة مفهوم ر�ا�ض

Written Method/ 
Representation  \  ط��قة

 أسلوب تح��ري  / 

ات�ج�ة ما باستخدام ال�لمات أو الصور أو األرقام.  الط��قة / األسلوب التح��ري �ي   أي وس�لة �ستخدم لتمث�ل اس�ت

 


