
 
   

 
 
  

  قطاع مدارس أوآالند الموحدة يقدم
  دليل اآلباء آشرآاء إلى المعايير األساسية المشترآة

  مرحلة الحضانة
  .يتبنى قطاع مدارس أوآالند الموحدة مجموعًة من المعتقدات بشأن العائالت التي نخدمها آل يوم

  .جميع اآلباء لديهم أحالم ألبنائهم ويريدون لهم األفضل دائًمأ  ١االعتقاد األساسي رقم 

  .بناء الشراآات مع اآلباء أمر جوهري للتحصيل األآاديمي  ٢االعتقاد األساسي رقم 

  .يمكن لجميع اآلباء دعم تعلم أطفالهم  ٣االعتقاد األساسي رقم 

  ء شراآات بين المدرسة والمنزل في المقام األول تقع مسؤولية بنا  ٤االعتقاد األساسي رقم 
  .العاملين بالمدرسة، وخاصة مديري المدارسعلى 

وقدرتهم على  المعايير األساسية المشترآةوألننا نتبني هذه المعتقدات األساسية في المشارآة األسرية، قمنا بتطوير أدوات وموارد لضمان فهم جميع األسر لتلك 
عزيز المعايير األساسية والتي تضم أنشطة يمكن لآلباء استخدامها في المنزل لت الحقيبة األساسية المشترآة،وتشمل هذه الموارد . دعم العملية التعليمية في المنزل

  .المشترآة

  لماذا هي أساسية مشترآة؟  ما هي المعايير األساسية المشترآة؟
مما أدى إلى . مجموعة معايير تعليمية خاصة بها آان لكل والية في الماضي

ارتباك ومخاوف حول ما إذا آان طالبنا على استعداد للحياة الجامعية والمهنية 
وقد اعتمدت والية آاليفورنيا طوًعا . عند تخرجهم من المدرسة الثانوية

  .٢٠١٠المعايير األساسية المشترآة في عام 

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

حيث تضع المعايير . الصف الثاني عشر للنجاح في حياتهم الجامعية والمهنية
األساسية المشترآة أيدنا على ما ينبغي أن نتوقعه من التالميذ في آل مستوى 

تناغًما بين جهود التالميذ، واآلباء، والمرسين، ومديري دراسي، مما يخلق 
  .المدارس، بجانب العمل على األهداف المشترآة

وتعد المعايير األساسية المشترآة للوالية مهمًة ألنها ستساعد جميع األطفال ــ 
. بغض النظر هويتهم ــ على تعلم نفس المهارات الالزمة للحياة الجامعية والمهنية

تضع توقعات واضحة لما ينبغي أن يعرفه طفلك ويكون قادًرا على فعله آما أنها 
  االستماعو التحدث،و الكتابة،و القراءة،(محو األمية : في المجاالت األساسية

فإذا آنت تعرف هذه التوقعات، بالتالي ستتمكن . والرياضيات) في آل المجاالت
  .من المساعدة في إعداد ألنك ستصبح أول مدرس له

لذا يجب أن . إن تالميذنا هم علماء المستقبل، وباحثيه، ومديريه، ومصمميه
وهنا يأتي دور المعايير . تكون لديهم القدرة على العطاء وحل المشكالت

 األساسية المشترآة التي تعدهم ليس فقط لمنافسة نظرائهم من األمريكيين 
  .نحاء العالمفي الواليات األخرى، بل أيًضا لمنافسة تالميذ من جميع أ

  

  آيف يمكن لألسر دعم النجاح المدرسي؟
  آيف يمكن لألسر مشارآة المدرسة؟. ولكن المدارس ال يمكنها ببساطة تعليم التالميذ لوحدها. يعد بناء الشراآات مع اآلباء أمًرا جوهرًيا للتحصيل األآاديمي

  .معرفة ما ينبغي أن يتعلمه طفلك في مرحلة الحضانة -١
  .ما إذا أجاد طفلك المهارات التي درسهاواسأل المدرس  -٢
والتي تضم أنشطة يمكن لآلباء استخدامها في المنزل  الحقيبة األساسية المشترآة،اسأل عن أنشطة . واسأل عن آيفية دعم التعلم في المنزل -٣

  .لتعزيز إتقان المعايير األساسية المشترآة
  "آيف عرفت؟"ثم اجعله يرجع للنص للبحث عن إجابات لتلك األسئلة، . األسئلةاجعل طفلك يقرأ آل يوم واطرح عليه . اقرأ. اقرأ. اقرأ -٤
  .احرص على أن يكون غالب ما يقرأه طفلك من الكتب غير الخيالية -٥
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  المعايير األساسية المشترآة لمرحلة الحضانة
لالطالع على القائمة الكاملة للمعايير األساسية . الحضانةاألساسية التي يتم تدريسها في مرحلة  فنون اللغة اإلنجليزية وفيما يلي بعض مهارات

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

  .لكل معيار من المعايير األساسية المشترآة المدرجة أدناهيوجد نشاط من أنشطة الحقيبة األساسية المشترآة 

  ...يعني ذلك في األساس أن بإمكان أطفالكم  المعايير األساسية المشترآة
RL.K.1 االستماع إلى القصص اإلجابة عن أسئلة من، وما، وأين، ومتى، ولماذا، وآيف بعد  .طرح أسئلة حول التفاصيل الرئيسية في النص واإلجابة عليها، بدفعة من الدعم.  

RL.K.2 إعادة سرد القصص  .إعادة سرد القصص المألوفة، بما في ذلك التفاصيل األساسية، وذلك بمساعدتهم ودعمهم.  

RL.K.3 معرفة الشخصيات، واألماآن، وما حدث في القصة  .تحديد الشخصيات، واألماآن، واألحداث الرئيسية في القصة.  

RI.K.2  معرفة الموضوع األساسي والتفاصيل في الكتب غير الخيالية  .األساسي وإعادة سرد التفاصيل الرئيسية التي يذآرها النصتحديد الموضوع.  

RL.K.5  معرفة الفرق بين القصص والقصائد  ).على سبيل المثال، القصائد والقصص(معرفة أنواع النصوص الشائعة.  

RL.K.6  يمكن للطفل معرفة وظائفهم. معرفة من هو المؤلف ومن هو الرسام  .دور آل منهما في رواية القصةمعرفة اسم المؤلف ورسام القصة وتحديد.  

RI.K.5 معرفة الغالف األمامي، والغالف الخلفي، وصفحة عنوان الكتاب  .تحديد الغالف األمامي، والغالف الخلفي، وصفحة عنوان الكتاب.  

RI.K.6  معرفة اسم المؤلف والرسام وتحديد دور آل منهما في تقديم األفكار أو المعلومات 
  .في النص

  .يمكن للطفل معرفة وظائفهم. يمكنني معرفة من هو المؤلف ومن هو الرسام

RL.K.7  على سبيل المثال، أي(وصف العالقة بين الرسوم التوضيحية والقصة التي تظهر فيها
  ).الرسم التوضيحيمن اللحظات يصورها 

  .استخدام الرسوم التوضيحية للمساعدة في سرد القصة

RF.K.1 شرح ترتيب الطباعة وسماتها الرئيسية.  
  .اتباع الكلمات من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى ألسفل، وصفحة تلو صفحة  -أ 
  .معرفة أن الكلمات المنطوقة هي آلمات مكتوبة بتسلسل حروف معين  - ب 
  .تفصلها مسافات عن بعضها في الطباعةفهم أن الكلمات   -ج 
  .معرفة آل الحروف األبجدية الكبيرة والصغيرة والنطق بها  -د 

  .استخدام سمات النص األساسية لمساعدته في القراءة
  )القراءة من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى ألسفل، والمسافات بين الكلمات

  .والنطق بهامعرفة آل الحروف األبجدية الكبيرة والصغيرة 
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  المعايير األساسية المشترآة لمرحلة الحضانة
لالطالع على القائمة الكاملة للمعايير األساسية المشترآة، . األساسية التي يتم تدريسها في مرحلة الحضانة الرياضيات وفيما يلي بعض مهارات

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

  .من أنشطة الحقيبة األساسية المشترآة لكل معيار من المعايير األساسية المشترآة المدرجة أدناهيوجد نشاط 

  ...يعني ذلك في األساس أن بإمكان أطفالكم  المعايير األساسية المشترآة
K.CC.1 باآلحاد والعشرات ١٠٠العد حتى  .باآلحاد والعشرات ١٠٠العد حتى.  
K.CC.2   العد تصاعدًيا بدًءا من عدد معين  ).١بدًال من البدء من العدد (معين ضمن تسلسل معروف العد تصاعدًيا من عدد.  

K.CC.3   ٢٠إلى  ٠تمثيل عد من األشياء بأعداد مكتوبة من . ٢٠إلى  ٠آتابة األرقام من 
  ).لإلشارة لعدم وجود أشياء ٠استخدام العدد (

  .شيًئا ٢٠حتى  ٠تتكون من آتابة عدد لمجموعة . ٢٠إلى  ٠آتابة األرقام من 

K.CC.4  فهم العالقة بين األعداد والكميات؛ ربط العدد باألصل.  
عند عد األشياء، نطق أسماء األعداد بالترتيب القياسي، واقتران آل شئ   -أ 

  .واحد باسم عدد واحد فقط وآل اسم رقم واحد بشئ واحد فقط
وأن عدد األشياء. فهم أن آخر اسم عددي يقوله هو عدد األشياء المحسوبة  -ب 

  .ال يتغير بتغير ترتيبها أو نظام العد
  .فهم أن آل اسم عددي متتالي يشير إلى آمية أآبر بعدد واحد  -ج 

  .ترتيب األعداد

K.CC.5   شيًئا مرتًبا في خط، ٢٠حول ما يصل الى " آم العدد؟"إجراء العد لإلجابة على أسئلة
أشياء في تكوين متناثر؛ التوصل ١٠أو مصفوفة مستطيلة، أو دائرة، أو ما يصل إلى 

  .، عند األشياء٢٠إلى  ١إلى عدد من 

  .٢٠إلى  ١عد األشياء من 

K.CC.6  تحديد ما إذا آان عدد األشياء في مجموعة واحدة أآبرمن عدد األشياء في مجموعة
أخرى، أو أصغر منه، أو يساويه، على سبيل المثال، استخدام استراتيجيات المطابقة

 ١.والعد

معرفة ما إذا آانت األشياء في مجموعة أآبر من األشياء في مجموعة أخرى، أو أقل 
  .منها، أو تساويها

K.OA.1  ،تمثيل عمليات الجمع والطرح باألشياء، أو األصابع، أو الصور العقلية، أو الرسومات
، أو تمثيل المواقف، أو التوضيحات )على سبيل المثال، التصفيقات(أو األصوات 

 .الشفهية، أو التعبيرات، أو المعادالت

  .استخدام األشياء، واألصابع، والصور للمساعدة في إظهار عمليات الجمع والطرح

K.NBT.1  وتفكيكها إلى عشرة آحاد وأآثر، على سبيل المثال،  ١٩إلى  ١١تكوين األرقام من
استخدام األشياء أو الرسومات، وتسجيل آل تكوين أو تفكيك بواسطة رسم أو معادلة 

؛ فهم أن هذه األرقام تتألف من عشرة آحاد )١٨=  ١٠ + ٨على سبيل المثال، (
  .وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة آحاد وواحد، واثنان، وثالثة، وأربعة، وخمسة،

  .استخدام األشياء، أو الرسوم، أو المعادالت إلظهار العشرات واآلحاد

K.MD.2   مزيًدا "المقارنة المباشرة بين شيئين لهما سمة قابلة للقياس، لمعرفة أي الشيئين لديه
المقارنة على سبيل المثال، . هذه السمة، ووصف الفرق بينهما" قليًال من"/"من

  .أقصر/المباشرة بين طول طفلين ووصف أحدهما بأنه أطول

  )أآثر من، أقل من، أطول، أقصر. (مقارنة أوجه التشابه واالختالف في األشياء

K.MD.3   تصنيف األشياء إلى فئات؛ معرفة عدد األشياء في آل فئة ونوع الفئات عن 
 ٣.طريق العد

  .وضع األشياء في فئات
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