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مع "التحوالت" العمل   

 
 ما هي المهام التي يمكن  لآلباء والألمهات القيام  بها للمساعدة في تعليم األطفال   

 

ة تحوالت ستة تحويالت في آداب اللغة اإلنجليزية وست -"تحويالت " رئيسية  أو )تغييرات( في فصولهم  21المعايير الموحدة للدولة األساسية من المعلمين جعل  -تتطلب " 
الرياضيات. هذه التغييرات قد تكون صعبة في أول مرة حيث يتاقلم  الطالب والمدرسين علي أعلى التوقعات.  في  

المنزلية وحضور  راءة واجباتهمكأحد الوالدين، يمكنك المساعدة والتعلم أكثر بالتحدث مع طفلك عن ما يتعلمون .اسأل أسئلة مفتوحة حول ما تعلمة في المدرسة كل يوم، ق .
.عاليات المدرسة للتعرف على ما نتوقع من معلميهمف  

 هذا المستند يشرح بعض الطرق التي يتم تغيير الفصل الدراسي الخاص بطفلك وكيف يمكنك المساعدة؛ للحصول على مزيد من المعلومات، راجع
www.engageny.org. 

 

  التحوالت 21

 الرياضيات تعليم القراءة والكتابة في اللغة اإلنجليزية

 قراءة كثيرمن الكتب غير الخيالية بمقدارالخيالية  بناء المهارات عبر مستويات الصفوف 

 راءةمعرفة ما حول العالم عن طريق الق    تعلم المزيد حول األقل 

 اقرأ المزيد من المواد الصعبة  استخدام حقائق الرياضيات بسهولة 

  الحديث عن القراءة باستخدام "األدلة"  سرعة حل المشاكل 

 الكتابة عن النصوص باستخدام "األدلة"  معرفة المسالة ًو القيام بحلها 

 معرف المزيد من المفرادات       استخدام الرياضيات في العالم الحقيقي 

 ish Language Arts/Literacy: 

 

 

http://www.engageny.org/
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  Expectations for Students& Ideas for Parents 

 آداب اللغة اإلنجليزية/محو األمية: التوقعات للطالب واأفكار لآلباء واألمهات        

 

بة الطالب ؟ماذا سيقوم  ما هو التحول؟  اآلباء واألمهات للمساعدة وما يمكن ان  يفعلوه؟  

قراءة كثيرمن الكتب 
غير الخيالية 
 بمقدارالخيالية

 توريد كثر من النصوص غيرا لخيالية قراءة كثيرمن الكتب غير الخيالية

الكتب غير الخياليةفهم كيفية كتابت   القراءة بصوت عال  مع طفلك 

التفاصيل غير الخياليةااالستمتاع ومناقشة   التمتع بقراءة  الكتب الغير الخيالية أمام طفلك  

معرفة ما حول العالم 
 عن طريق القراءة

التعرف علي العلوم والدراسات االجتماعية من خالل القراءة   امدادة بنصوص و المواضيع التي تهم طفلك 

ي تشرح كيفية عمل األشياء ولماذاالعثور على الكتب الت  استخدام الوثائق "المصدر الرئيسي"  

مناقشة النصوص الغير روائية وأفكارهم  الحصول على أكثر ذكاء من خالل استخدام النصوص  

اقرأ المزيد من المواد 
 الصعبة

 أعرف ما هو مستوى الصف المناسب إعادة القراءة حتى يفهموا

ةعبة، فضال عن الكتب التي يمكن قراءتها بسهولتقديم النصوص الص قراءة الكتب سواء على المستوى اوأعلى    

 قراءة الكتب الصعبة مع طفلك التعامل مع اإلحباط

 تبين أن الكتب الصعبة تستحق القراءة استمر في الضغط للتحسين

الحديث عن القراءة 
 باستخدام األدلة

 الحديث عن النصوص البحث عن أدلة لدعم حججهم

دلة  في المناقشات اليومية والخالفاتأ  نموذج األحكام والفتاوى  

 قراءة بصوت عال أو قراءة الكتاب نفسه لطفلك ومناقشتة مناقشة ما هو تفكير المولف

 مناقشة التوقعات جعل التوقعات حول ما سيحدث بعد

 الكتابة عن النصوص
 باستخدام األدلة

زلتشجيع الكتابة في المن تقديم الحجج في كتابة باستخدام األدلة  

 كتابة "كتب" معا باستخدام األدلة والتفصيل مقارنة نصوص متعددة في الكتابة

 استعراض عينات ونموذج كتابة الطالب تعلم كيفية الكتابة بشكل جيد

معرفة المزيد من 
 المفرادات

وظيفةتعلم الكلمات ألتي سوف تحتاج إلى استخدامها في الكلية والمسارات ال باً مع األطفال الصغاراقرأ باستمرار، وغال   

 قراءة الكتب متعددة على نفس الموضوع الحصول على أكثر ذكاء في استخدام "لغة القوة"
 التحدث إلى أطفالك، اقرأ لهم، االستماع إليهم، والغناء معهم،  ولعبة الكلمات
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 الرياضيات: توقعات للطالب وافكار لآلباء واألمهات

 

  اآلباء واألمهات للمساعدة وما يمكن ان  يفعلوه؟ ماذا سيقوم بة الطالب ؟ ما هو التحول؟

بناء المهارات 
 عبرالمراحل التعلمية

تمرمدي تأثيرعلي التعلم المسانتبه لطفلك لما كافح مع العام الماضي، وما  الحفاظ على بناء التعليم سنة بعد سنة  

مساندة طفلك     

ور، إلخضمان أن يتم تقديم الدعم للمهارات "الفجوة"، مثل األرقام السالبة والكس . 

 أعرف ماهو العمل ذات األولوية لطفلك على مستوى الصف قضاء مزيد من الوقت على مفاهيم أقل تعلم المزيد حول أقل

استخدام حقائق 
بسهولةالرياضيات   

 قضاء بعض الوقت مع طفلك على أولوية العمل الذهاب أكثر تعمقاً في كل مفهوم

 اسأل المعلم الخاص بطفلك للتقارير عن التقدم المحرز لطفلك 

 التفكير بسرعة وحل
 المشاكل

كرةقضاء بعض الوقت بلتدريب علي حل الكثير من المشاكل في نفس الف حقائق الرياضيات األساسيةدفع األطفال لمعرفة وفهم وحفظ    

 تعرف علي  كل المهارات التي ينبغي أن تكون لطفلك

 أولويات تعليم الطالقة األكثر صعوبة لطفلك 

م معرفة المسالة ًو القيا
 بحلها

ب باسأل أسئلة ومراجعة الواجبات المنزلية لمعرفة ما إذا كان طفلك يفهم الس حل المشكالت الرياضية، وفهم اإلجابات
 .فضال عن الجواب

 الدعم للوقت ألذي طفلك بحاجة إلية  لتعلم مهارات الرياضيات األساسية نقاش حول لماذا الرياضيات مهمة 

 توفير الوقت لطفلك للعمل على مهارات الرياضيات في المنزل محاولة إلثبات أنهم يعرفون لماذا وكيف يعمل الرياضيات

ي استخدام الرياضيات ف
لحقيقيالعالم ا  

 اسأل طفلك تطبيق الرياضيات التي تأتي في الحياة اليومية تطبيق الرياضيات في العالم الحقيقي

 التعرف علي الرياضيات والمهارات واستخدامها في مواقف مختلفة

 

 


