
 
 
 
 
 

  

  

  قطاع مدارس أوكالند الموحدة تقدم
  دليل اآلباء كشركاء للمعايير األساسية المشتركة للصف الثالث

  .يتبنى قطاع مدارس أوكالند الموحدة مجموعًة من المعتقدات بشأن العائالت التي نخدمھا كل يوم

  .جميع اآلباء لديھم أحالم ألبنائھم ويريدون لھم األفضل دائًمأ  ١األساسي رقم االعتقاد 

  .بناء الشراكات مع اآلباء أمر جوھري للتحصيل األكاديمي  ٢االعتقاد األساسي رقم 

  .يمكن لجميع اآلباء دعم تعلم أطفالھم  ٣االعتقاد األساسي رقم 

  تقع مسؤولية بناء شراكات بين المدرسة والمنزل في المقام األول   ٤االعتقاد األساسي رقم 
  .العاملين بالمدرسة، وخاصة مديري المدارسعلى 

 المعايير األساسية المشتركةوألننا نتبني ھذه المعتقدات األساسية في المشاركة األسرية، قمنا بتطوير أدوات وموارد لضمان فھم جميع األسر لتلك 
 والتي تضم أنشطة يمكن لآلباء استخدامھا  الحقيبة األساسية المشتركة،وتشمل ھذه الموارد . وقدرتھم على دعم العملية التعليمية في المنزل
  .في المنزل لتعزيز المعايير األساسية المشتركة

  لماذا ھي أساسية مشتركة؟  ما ھي المعايير األساسية المشتركة؟
مما أدى إلى . الماضي مجموعة معايير تعليمية خاصة بھاكان لكل والية في 

ارتباك ومخاوف حول ما إذا كان طالبنا على استعداد للحياة الجامعية والمھنية 
وقد اعتمدت والية كاليفورنيا طوًعا المعايير . عند تخرجھم من المدرسة الثانوية

  .٢٠١٠األساسية المشتركة في عام 

المشتركة مجموعة من توقعات التعلم في فنون اللغة وتعد المعايير األساسية 
اإلنجليزية والرياضيات مصممة إلعداد الطالب من مرحلة الروضة إلى 

حيث تضع المعايير . الصف الثاني عشر للنجاح في حياتھم الجامعية والمھنية
األساسية المشتركة أيدنا على ما ينبغي أن نتوقعه من التالميذ في كل مستوى 

مما يخلق تناغًما بين جھود التالميذ، واآلباء، والمرسين، ومديري دراسي، 
  .المدارس، بجانب العمل على األھداف المشتركة

وتعد المعايير األساسية المشتركة للوالية مھمًة ألنھا ستساعد جميع األطفال ــ 
. بغض النظر ھويتھم ــ على تعلم نفس المھارات الالزمة للحياة الجامعية والمھنية

كما أنھا تضع توقعات واضحة لما ينبغي أن يعرفه طفلك ويكون قادًرا على فعله 
  االستماعوالتحدث، والكتابة، والقراءة، (محو األمية : في المجاالت األساسية

فإذا كنت تعرف ھذه التوقعات، بالتالي ستتمكن . والرياضيات) في كل المجاالت
  .له من المساعدة في إعداد ألنك ستصبح أول مدرس

لذا يجب أن . إن تالميذنا ھم علماء المستقبل، وباحثيه، ومديريه، ومصمميه
وھنا يأتي دور المعايير . تكون لديھم القدرة على العطاء وحل المشكالت

 األساسية المشتركة التي تعدھم ليس فقط لمنافسة نظرائھم من األمريكيين 
  .ميع أنحاء العالمفي الواليات األخرى، بل أيًضا لمنافسة تالميذ من ج

  

  كيف يمكن لألسر دعم النجاح المدرسي؟
كيف يمكن لألسر . ولكن المدارس ال يمكنھا ببساطة تعليم التالميذ لوحدھا. يعد بناء الشراكات مع اآلباء أمًرا جوھرًيا للتحصيل األكاديمي

  مشاركة المدرسة؟

  .اعرف ما ينبغي أن يتعلمه طفلك في الصف الثالث - ١
  .المدرس ما إذا أجاد طفلك المھارات التي درسھاواسأل  - ٢
والتي تضم أنشطة يمكن لآلباء  الحقيبة األساسية المشتركة،اسأل عن أنشطة . واسأل عن كيفية دعم التعلم في المنزل - ٣

  .استخدامھا في المنزل لتعزيز إتقان المعايير األساسية المشتركة
 ثم اجعله يرجع للنص للبحث عن إجابات لتلك األسئلة، . اجعل طفلك يقرأ كل يوم واطرح عليه األسئلة. اقرأ. اقرأ. اقرأ - ٤

  "كيف عرفت؟"
  .احرص على أن يكون غالب ما يقرأه طفلك من الكتب غير الخيالية - ٥
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  المعايير األساسية المشتركة للصف الثالث
لالطالع على القائمة الكاملة للمعايير األساسية المشتركة، . األساسية التي يتم تدريسھا في الصف الثالث اإلنجليزيةفنون اللغة  وفيما يلي بعض مھارات

  )./http://www.cde.ca.gov/re/cc(يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لقسم التربية والتعليم بوالية كالفورنيا 

  .وجد نشاط من أنشطة الحقيبة األساسية المشتركة لكل معيار من المعايير األساسية المشتركة المدرجة أدناهي

  ...يعني ذلك في األساس أن بإمكان أطفالكم  المعايير األساسية المشتركة
RL.3.1  طرح أسئلة واإلجابة عليھا إلثبات فھم النصوص، واإلشارة الصريحة إلى النص

  .لإلجاباتكأساس 
  .طرح أسئلة واإلجابة عليھا إلظھار فھمھم للقصص التي قرأونھا

RL.3.2  إعادة سرد القصص، بما في ذلم األساطير، والحكايات الشعبية من ثقافات 
  .متنوعة وتحديد الرسالة، أو الدرس المحوري، أو المغزى األخالقي

 إعادة رواية قصص من ثقافات متنوعة ومعرفة األخالق أو الدروس المستفادة 
  .من القصص

RL.3.3  على سبيل المثال، سماتھا أو دوافعھا، أو مشاعرھا(وصف شخصيات القصة(
  .وشرح كيف تساھم أعمالھم في تسلسل األحداث

 وصف شخصيات القصة وتوضيح كيف تؤثر أفعالھم على سير األحداث 
  .القصةفي 

RL.3.6 معرفة االختالف بين ما يعتقدونه ھم وبين ما يعتقده المؤلف أو الشخصيات  .التفريق بين وجھة نظرھم ورأي الراوي في الشخصيات.  
RI.3.3  ،وصف العالقة بين سلسلة من األحداث التاريخية، أواألفكار أو المفاھيم العلمية 

باستخدام اللغة التي تعبر عن الوقت، أو خطوات اإلجراءات التقنية في النص، 
  .األثر/والتسلسل، واألسباب

وصف األحداث التاريخية، أو األفكار العلمية، أو خطوات اإلجراءات باستخدام 
  .الكلمات إلظھار التسلسل

RI.3.6 المؤلفمعرفة الفرق بين ما يعتقدونه وما يكتبه   .التفريق بين وجھة نظرھم ورأي المؤلف فيما يتعلق بالنص.  

RF.3.3 معرفة الصوتيات المقررة على الصف الدراسي ومھارات تحليل الكلمة بفكھا.  
  .تحديد السوابق واللواحق االشتقاقية ألكثر شيوًعا وفھم معانيھا  -أ 
  .فك الكلمات ذات اللواحق الالتينية المشتركة  - ب 
  .فك الكلمات متعددة المقاطع  -ج 
  قراءة الكلمات المكتوبة بشكل غير منتظم والتي تناسب   -د 

  .المرحلة الدراسية

  .قراءة كلمات الصف الثالث غير المكتوبة بطريقة منتظمة

RF.3.4 القراءة بدقة كافية وطالقة لدعم الفھم.  
  الصف الدراسي، وفھمھا، ومعرفة  قراءة النصوص المقررة على  -أ 

  .المغزى منھا
المقرر على الصف الدراسي شفھًيا بدقة، وبمعدل قراءة النثر والشعر   - ب 

  مناسب، مع استخدام التعبيرات في قراءة متتالية
استخدام السياق لتأكيد فھم الكلمات أو تصحيحھا، وإعادة القراءة   -ج 

  .حسبما يتطلب األمر

  .القراءة بطالقة، ودقة، مع استخدام التعبيرات
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  المعايير األساسية المشتركة للصف الثالث
لالطالع على القائمة الكاملة للمعايير األساسية المشتركة، يرجى زيارة . األساسية التي يتم تدريسھا في الصف الثالث الرياضيات وفيما يلي بعض مھارات

 )./http://www.cde.ca.gov/re/cc(الموقع اإللكتروني لقسم التربية والتعليم بوالية كالفورنيا 

  .يوجد نشاط من أنشطة الحقيبة األساسية المشتركة لكل معيار من المعايير األساسية المشتركة المدرجة أدناه

  .يعني ذلك في األساس أن بإمكان أطفالكم  المعايير األساسية المشتركة
3.OA.1  كعدد  ٧×٥تفسير المنتجات ذات األرقام الصحيحة، على سبيل المثال، تفسير

 على سبيل المثال، . أشياء ٧مجموعات تضم كل منھا  ٥إجمالي ألشياء في 
  .٧×٥وصف سياق يمكن به التوصل لناتج إجمالي مثل 

  .فھم عمليات الضرب من خالل التفكير في مجموعات األشياء

3.OA.2  الصحيحة لمعادالت تتكون من أرقام صحيحة، على سبيل المثال، تفسير األعداد
 شئ بالتساوي  ٥٦كعدد لألشياء في كل حصة عندما يتم تقسيم  ٨÷٥٦تفسير 
شيًئا على حصص  ٥٦حصص، أو كعدد للحصص عندما يتم تقسيم  ٨على 

على سبيل المثال، وصف سياق يمكن به التوصل . أشياء ٨متساوية تضم كل منھا 
  .٨÷٥٦لحصص أو عدد المجموعات مثل لعدد ا

 فھم عمليات القسمة من خالل التفكير في كيفية تقسيم مجموعة واحدة 
  .إلى مجموعات أصغر

3.OA.3  لحل المسائل الحسابية في  ١٠٠استخدام عمليات الضرب والقسمة حتى العدد
المواقف التي تنطوي على مجموعات، ومصفوفات، وكميات متساوية، على سبيل 

المثال، استخدام الرسومات والمعادالت برموز لرقم مجھول لتكوين مسألة 
 ١.حسابية

  .استخدام ما يعرفونه عن عمليات الضرب والقسمة لحل المسائل الحسابية

3.OA.5 ٢تطبيق خصائص العمليات الحسابية كاستراتيجيات إلجراء عمليات الضرب والقسمة .
الخاصية التبادلية. (معلوم أيًضا ٢٤=  ٦ × ٤معلوم، إًذا  ٢٤=  ٤ × ٦بما أن : مثال

=  ٢ × ١٥، إًذا ١٥=  ٥ × ٣يمكن تحصيله بواسطة  ٢ × ٥ × ٣.) لعمليات الضرب
الخاصية الترابطية لعمليات . (٣٠=  ١٠ × ٣، إًذا ١٠ = ٢ × ٥، أو بواسطة ٣٠

 ٧ ×  ٨، إًذا من الممكن إيجاد ناتج ١٦=  ٢ × ٨و ٤٠=  ٥ × ٨بما أن .) الضرب
 بھذا النحو 

=  ٦ ×  ٤، إًذا ٢٤=  ٤ ×  ٦بما أن . (استخدام الخاصية التبادلية لعمليات الضرب
٢٤.(  

3.OA.8 تمثيل ھذه . حل المسائل الحسابية ذات الخطوتين باستخدام العمليات األربعة
 . المسائل باستخدام معادالت تحتوى على حرف يمثل الكمية غير المعروفة

تقييم منطقية األجوبة باستخدام الحساب العقلي واستراتيجيات التقدير بما في ذلك 
  ٣.التقريب

والضرب، والقسمة لحل جميع أنواع المسائل استخدام عمليات الجمع، والطرح، 
الحسابية ومن ثم استخدام الحساب العقلي لتحديد ما إذا كانت اإلجابات منطقية أم 

  .غير منطقية

3.NBT.1  ١٠٠أو  ١٠تقريب األعداد إلى أقرب   .١٠٠أو  ١٠استخدام فھمھم للمرتبة العددية لتقريب األعداد الصحيحة إلى أقرب.  
3.NBT.2  باستخدام استراتيجيات وخوارزميات  ١٠٠٠إجراء عمليات طرح وجمع حتى العدد

أو العالقة بين الجمع /تعتمد على المرتبة العددية، وخصائص العمليات الحسابية، و
  .والطرح

  .١٠٠٠جمع األرقام وطرحھا حتى 

3.NF.1  إلىب باعتباره كمية تشكلت من جزء واحد عند تقسيم عدد صحيح /١فھم الكسر
ب باعتباره كمية تشكلت من أجزاء بحجم/متساوية؛ وفھم الكسر أ) ب(أجزاء 
  .ب/١الكسر 

  .فھم أن الكسور عبارة عن أجزاء متساوية من عدد صحيح وتوضيح ذلك

3.MD.1 حل المسائل . معرفة الوقت وكتابته حتى آخر دقيقة وقياس الفترات الزمنية بالدقائق
الفترات الزمنية وطرحھا بالدقائق، على سبيل المثال، الحسابية التي تنطوي على جمع

  .عرض المسألة على رسم بياني به خط لألعداد

  .معرفة الوقت حتى آخر دقيقة وكتابته

3.MD.8 حل المسائل الواقعية والحسابية التي تنطوي على محيطات المضلعات، بما في ذلك
طول الجانبي غير معروف، إيجاد المحيط بالنظر إلى أطوال األضالع، وإيجاد ال

وعرض المستطيالت بنفس المحيط ومساحات مختلفة أو بنفس المساحة 
  .وبمحيطھات مختلفة

  .حل المسائل الواقعية والحسابية باستخدام ما يعرفونه عن محيط الشكل
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