قطاع مدارس أوكالند الموحدة تقدم

دليل اآلباء كشركاء للمعايير األساسية المشتركة للصف الرابع
ً
مجموعة من المعتقدات بشأن العائالت التي نخدمھا كل يوم.
يتبنى قطاع مدارس أوكالند الموحدة
االعتقاد األساسي رقم ١

جميع اآلباء لديھم أحالم ألبنائھم ويريدون لھم األفضل دائمًأ.

االعتقاد األساسي رقم ٢

بناء الشراكات مع اآلباء أمر جوھري للتحصيل األكاديمي.

االعتقاد األساسي رقم ٣

يمكن لجميع اآلباء دعم تعلم أطفالھم.

االعتقاد األساسي رقم ٤

تقع مسؤولية بناء شراكات بين المدرسة والمنزل في المقام األول
على العاملين بالمدرسة ،وخاصة مديري المدارس.

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

ما ھي المعايير األساسية المشتركة؟

لماذا ھي أساسية مشتركة؟

كان لكل والية في الماضي مجموعة معايير تعليمية خاصة بھا .مما أدى
إلى ارتباك ومخاوف حول ما إذا كان طالبنا على استعداد للحياة الجامعية
والمھنية عند تخرجھم من المدرسة الثانوية .وقد اعتمدت والية كاليفورنيا
طوعًا المعايير األساسية المشتركة في عام .٢٠١٠

ً
مھمة ألنھا ستساعد جميع األطفال ــ
وتعد المعايير األساسية المشتركة للوالية
بغض النظر ھويتھم ــ على تعلم نفس المھارات الالزمة للحياة الجامعية والمھنية.
كما أنھا تضع توقعات واضحة لما ينبغي أن يعرفه طفلك ويكون قادرًا على فعله
في المجاالت األساسية :محو األمية )القراءة ،والكتابة ،والتحدث ،واالستماع
في كل المجاالت( والرياضيات .فإذا كنت تعرف ھذه التوقعات ،بالتالي ستتمكن
من المساعدة في إعداد ألنك ستصبح أول مدرس له.

وتعد المعايير األساسية المشتركة مجموعة من توقعات التعلم في فنون اللغة
اإلنجليزية والرياضيات مصممة إلعداد الطالب من مرحلة الروضة إلى
الصف الثاني عشر للنجاح في حياتھم الجامعية والمھنية .حيث تضع المعايير
األساسية المشتركة أيدنا على ما ينبغي أن نتوقعه من التالميذ في كل مستوى
دراسي ،مما يخلق تناغمًا بين جھود التالميذ ،واآلباء ،والمرسين ،ومديري
المدارس ،بجانب العمل على األھداف المشتركة.

إن تالميذنا ھم علماء المستقبل ،وباحثيه ،ومديريه ،ومصمميه .لذا يجب
أن تكون لديھم القدرة على العطاء وحل المشكالت .وھنا يأتي دور المعايير
األساسية المشتركة التي تعدھم ليس فقط لمنافسة نظرائھم من األمريكيين
في الواليات األخرى ،بل أيضًا لمنافسة تالميذ من جميع أنحاء العالم.

كيف يمكن لألسر دعم النجاح المدرسي؟
يعد بناء الشراكات مع اآلباء أمرً ا جوھريًا للتحصيل األكاديمي .ولكن المدارس ال يمكنھا ببساطة تعليم التالميذ لوحدھا .كيف يمكن
لألسر مشاركة المدرسة؟
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

اعرف ما ينبغي أن يتعلمه طفلك في الصف الرابع.
واسأل المدرس ما إذا أجاد طفلك المھارات التي درسھا.
واسأل عن كيفية دعم التعلم في المنزل .اسأل عن أنشطة الحقيبة األساسية المشتركة ،والتي تضم أنشطة يمكن لآلباء
استخدامھا في المنزل لتعزيز إتقان المعايير األساسية المشتركة.
اقرأ .اقرأ .اقرأ .اجعل طفلك يقرأ كل يوم واطرح عليه األسئلة .ثم اجعله يرجع للنص للبحث عن إجابات لتلك األسئلة،
"كيف عرفت؟"
احرص على أن يكون غالب ما يقرأه طفلك من الكتب غير الخيالية.

المعايير األساسية المشتركة للصف الرابع
وفيما يلي بعض مھارات فنون اللغة اإلنجليزية األساسية التي يتم تدريسھا في الصف الرابع لالطالع على القائمة الكاملة للمعايير األساسية
المشتركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لقسم التربية والتعليم بوالية كالفورنيا ).(http://www.cde.ca.gov/re/cc/
يوجد نشاط من أنشطة الحقيبة األساسية المشتركة لكل معيار من المعايير األساسية المشتركة المدرجة أدناه.

المعايير األساسية المشتركة

يعني ذلك في األساس أن بإمكان أطفالكم...

RL.4.1

اإلشارة إلى التفاصيل واألمثلة الواردة في النص عند شرح ما يقوله النص
بوضوح

RL.4.2

تحديد موضوع القصة ،أو المسرحية ،أو القصيدة من خالل التفاصيل التي
تذكرھا النصوص؛ تلخيص النص.

تلخيص جزء من قصة خيالية باستخدام تعبيراتھم.

RL.4.3

وصف الشخصيات ،وأحداث القصة ،أو المسرحية وأماكن وقوعھا بتعمق،
استنا ًدا إلى التفاصيل المحددة التي يذكرھا النص )على سبيل المثال ،أفكار
الشخصيات،
تحديد معان الكلمات والعبارات بحسب استخدامھا في النص ،بما في ذلك
تلك الكلمات التي تشير إلى شخصيات مشھورة نجدھا في األساطير
)على سبيل المثال ،ھرقلي(.
توضيح الخالفات الكبيرة بين القصائد ،والمسرحيات ،والنثر ،واإلشارة
إلى العناصر اإلنشائية للقصيدة )على سبيل المثال ،خواص الشخصيات،
واألماكن ،واألوصاف ،والحوار ،واإلخراج المسرحي( عند الكتابة عن نص
أو الحديث عنه.
الربط بين نصوص القصة أو المسرحية وبين التقديم البصري أو الشفھي
للنص ،مع تحديد مواضع تصوير كل نسخة ألوصاف وتوجيھات محددة
في النص.

استخدام تفاصيل محددة بالقصة للمساعدة في وصف الشخصيات ،أو األماكن،
أو األحداث التي وقعت في القصة.

RI.4.1

طرح أسئلة حول التفاصيل الرئيسية في النص واإلجابة عليھا.

RI.4.2

تحديد الموضوع األساسي وإعادة سرد التفاصيل الرئيسية بالنص.

RI.4.2

تحديد الموضوع األساسي وإعادة سرد التفاصيل الرئيسية بالنص.

RI.4.7

استخدام الرسوم التوضيحية والتفاصيل المذكورة في النص لوصف أفكاره
الرئيسية.

RF.4.4

القراءة بدقة كافية وطالقة لدعم الفھم.
أ -قراءة النصوص المقررة على الصف الدراسي ،وفھمھا ،ومعرفة
المغزى منھا.
ب -قراءة النثر والشعر المقرر على الصف الدراسي شفھيًا بدقة،
وبمعدل مناسب ،مع استخدام التعبيرات في قراءة متتالية.
ج -استخدام السياق لتأكيد فھم الكلمات أو تصحيحھا ،وإعادة القراءة
حسبما يتطلب األمر.

RL.4.4

RL.4.5

RL.4.7

توضيح القصة وشرحھا من خالل اإلشارة إلى التفاصيل واألمثلة الواردة في النص.

معرفة معان الكلمات والعبارات التي يستخدمھا المؤلف.

اإلشارة إلى عناصر محددة للقصائد )الشعر ،واإليقاع ،والبحر الشعري( والمسرحيات
)الشخصيات ،واألماكن ،واألوصاف ،والحوار ،واإلخراج المسرحي( عند الكتابة
عن قطعة أدبية خيالية أو التحدث عنھا.
الربط بين النص المكتوب والتمثيل الدرامي لنفس النص.

توضيح الدروس المستفادة من القطعة األدبية غير الخيالية من خالل اإلشارة
إلى التفاصيل واألمثلة الواردة في النص.
اكتشاف الفكرة الرئيسية في القصص غير الخيالية عن طريق استقراء التفاصيل
المذكورة في النص.
تلخيص قطع أدبية غير خيالية.
استخدام وتفسير المعلومات المستخلصة من الرسوم البيانية ،أو الجداول ،أو المخططات،
أو الجداول الزمنية ،أو الرسوم المتحركة ،أو غيرھا من العروض التقديمية على شبكة
اإلنترنت لفھم األعمال غير الخيالية.
استخدم السياق للتأكد من فھم الطفل لنصوص الصف الرابع ،وأعد قرائته إذا
لزم األمر.
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المعايير األساسية المشتركة للصف الرابع
وفيما يلي بعض مھارات الرياضيات األساسية التي يتم تدريسھا في الصف الرابع .لالطالع على القائمة الكاملة للمعايير األساسية المشتركة ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني لقسم التربية والتعليم بوالية كالفورنيا ).(http://www.cde.ca.gov/re/cc/
يوجد نشاط من أنشطة الحقيبة األساسية المشتركة لكل معيار من المعايير األساسية المشتركة المدرجة أدناه.

المعايير األساسية المشتركة

يعني ذلك في األساس أن بإمكان أطفالكم...

4.OA.1

تفسير معادلة الضرب كمقارنة ،على سبيل المثال تفسير  ٣٥ = ٥ × ٧بأن  ٣٥خمسة
أضعاف العدد  ٧وأنھا سبعة أضعاف العدد  .٥طرح البيانات اللفظية للمقارنات
التضاعفية كمعادالت ضرب.

4.OA.2

إجراء عمليات الضرب والقسمة لحل المسائل الحسابية التي تنطوي على مقارنات إجراء عمليات الضرب والقسمة لحل المسائل الحسابية عن طريق استخدام الرسومات
تضاعفية ،على سبيل المثال ،استخدام الرسومات والمعادالت مع وضع رمز لإلشارة إلى أو كتابة المعادالت وحلھا لمعرفة العدد الناقص.
١
رقم غير معروف لعرض المسألة ،والتفريق بين المقارنة التضاعفية ومقارنة اإلضافة.

4.OA.3

4.NBT.2

فھم أنه من الممكن النظر في مسائل الضرب باعتبارھا مقارنات للمجموعات
)على سبيل المثال ٢٤ = ٤ × ٦ ،يمكن اعتبارھا كأربعة مجموعات يتكون كل منھا
من ستة أشياء أو كستة مجموعات يتكون كل منھا من أربعة أشياء.

استخدام ما يعرفونه عن عمليات الجمع ،والطرح ،والضرب ،والقسمة لحل المسائل
ذات الخطوات المتعددة والتي تنطوي على أعداد صحيحة.

حل المسائل الحسابية متعددة الخطوات ذات األعداد الصحيحة والحصول على إجابات
باألعداد الصحيحة ،وذلك باستخدام العمليات األربع ،بما في ذلك المشاكل التي يجب
تفسير البقايا .تمثيل ھذه المسائل باستخدام معادالت تحتوى على حرف يمثل الكمية
غير المعروفة .تقييم منطقية األجوبة باستخدام الحساب العقلي واستراتيجيات التقدير بما
في ذلك التقريب.
قراءة األعداد الصحيحة المكونة من عدة أرقام وكتابتھا باستخدام األرقام العشرة األساسية ،قراءة أعداد صحيحة أكبر وكتابتھا باستخدام األرقام ،والكلمات ،والشكل الموسع.
وأسماء األرقام ،والشكل الموسع .المقارنة بين عددين مكون كل منھما من عدة أرقام استنا ًدا
إلى معان األرقام في كل مرتبة عددية ،باستخدام عالمة < ،و= ،و> لتسجيل نتائج المقارنة.

4.NBT.2

قراءة األعداد الصحيحة المكونة من عدة أرقام وكتابتھا باستخدام األرقام العشرة األساسية،
وأسماء األرقام ،والشكل الموسع .المقارنة بين عددين مكون كل منھما من عدة أرقام استنا ًدا
إلى معان األرقام في كل مرتبة عددية ،باستخدام عالمة < ،و= ،و> لتسجيل نتائج المقارنة.

المقارنة بين عددين كبيرين باستخدام العالمات لتوضيح المقارنة.

4.NBT.3

استخدام فھم المرتبة العددية لتقريب األعداد الصحيحة المكونة من عدة أرقام ألي
مرتبة عددية.
جمع األعداد الصحيحة المكونة من عدة أرقام وطرحھا بسالسة باستخدام الخوارزمية القياسية.

تقريب األعداد الصحيحة الكبيرة ألي مرتبة عددية.

4.NBT.5

ضرب عدد صحيح مكون من أربعة أرقام في عدد صحيح مكون من رقم واحد ،وضرب
عددين مكونيين من رقمين ،وذلك باستخدام االستراتيجيات التي تعتمد على المرتبة
العددية وخصائص العمليات الحسابية .توضيح عملية الحساب باستخدام المعادالت،
والمصفوفات المستطيلة ،و/أو نماذج ھذا المجال.

ضرب عدد صحيح مكون من أربعة أرقام في عدد صحيح مكون من رقم واحد.

4.NBT.5

ضرب عدد صحيح مكون من أربعة أرقام في عدد صحيح مكون من رقم واحد ،وضرب
عددين مكونيين من رقمين ،وذلك باستخدام االستراتيجيات التي تعتمد على المرتبة العددية
وخصائص العمليات الحسابية .توضيح عملية الحساب باستخدام المعادالت ،والمصفوفات
المستطيلة ،و/أو نماذج ھذا المجال.

ضرب عددين مكونيين من رقمين.

4.MD.3

تطبيق صيغ المساحة ومحيط المستطيالت في المسائل الواقعية والحسابية .على سبيل
المثال ،إيجاد عرض غرفة مستطيلة بإعطاء مساحة األرضية وطولھا ،من خالل طرح
الصيغة كمعادلة تضاعفية ذات عامل غير معلوم.

استخدام ما يعرفونه عن المساحة والمحيط لحل المسائل الواقعية التي تنطوي
على مستطيالت.

رسم نقاط ،وخطوط ،ومقاطع خطية ،وآشعة ،وزوايا )مستقيمة ،وحادة ،ومنفرجة(،
وخطوط عمودية وموازية .تحديد ھذه الرسوم في شكل ثنائي البعد.

تحديد ورسم نقاط ،وخطوط ،ومقاطع خطية ،وآشعة ،وزوايا ،وخطوط
عمودية وموازية.

4.NBT.4

4.G.1

جمع األعداد الكبيرة وطرحھا.
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