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دليل
التعليم
لألسر
ملخص لما يجب أن يعرفه األطفال
ويكونون قادرين على عمله وطرق لألسر
لزيادة التعليم في البيت.

" أنا نؤمن أن األسر هم شركائنا“ .
هم المعلمون األولون و األكثر قوة لألطفال.
معا سنعمل على ضمان النجاح لجميع الطالب".
—المشرف أيمانويل كوك,
مدارس مقاطعة فاييت العامة

الصف 4

حول دليل التعليم خاصتنا:
يمثل هذا الدليل بعض من أكثر األمور األساسية التي يجب على طفلك أن يعلمها ويكون قادر على عملها بنهاية السنة الدراسية في
أداب اللغة األنكليزية والرياضيات .أهداف التعليم تساعد األسر و المعلمين على معرفة متى قد يكون الطالب بحاجة الى دعم أضافي
ومتى يكونون بحاجة ليكونوا في تحدي أكثر من ذلك.

ما بأستطاعة األسر عمله؟
هناك الكثير بأستطاعتك القيام به لدعم تعلم طفلك ومساعدة تهيئتهم لمستقبلهم .فيما يلي بعض األمور التي من شأنها مساعدة الطالب
على النجاح :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أخبر طفلك مدى أهمية التعليم بالنسبة لك .أخبرهم أن التعليم مهم و هو األساس للنجاح.
أجعل المدرسة من األولويات عن طريق أيصال طفلك الى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم ,بذلك أنت تبين أن
المدرسة لها األولوية .
العمل بالتعاون مع المدرسة لبناء األحترام المتبادل.
تشجيع االستقاللية ,أسمح ألطفالك بأرتكاب األخطاء وتقبل مسؤولية أختيارهم.
ناقش مع طفلك حول مايجري في المدرسة.
التواصل بأستمرار مع مدرس طفلك للتأكد من طفلك يحرز تقدما على مدار السنة
حضور أجتماعات األباء والمعلمين و النشاطات المدرسية األخرى كلما أمكن ذلك
لديك الحق في معرفة كيف هو طفلك في المدرسة ,التتردد في االتصال بمعلمته /معملتها أذا كان لديك أسئلة.

التحدث مع معلم طفلك
من المهم التواصل مع معلم طفلك والمدرسة بانتظام حول تقدم طفلك نحو أهداف التعلم .وهنا بعض نماذج األسئلة لتسئل:
■
■
■
■
■
■
■

أين طفلي قوي وأين هو  /هي بحاجة إلى التحسين؟
كيف يتم قياس تقدم طفلي على مدار العام؟
هل بأمكاني رؤية أمثلة من أعمال طفلي؟ هل أعماله تفي أو ال تفي بأهداف التعلم؟
هل طفلي على الطريق الصحيح لتحقيق األهداف التعليمية على مستوى الصف؟ إذا لم يكن كذلك ,ما الدعم الذي
ستوفره المدرسة؟ ما الذي يمكنني القيام به في المنزل؟
هل طفلي عند أو فوق توقعات التعلم؟ إذا كان األمر كذلك ,ما الذي ستعرضه المدرسة؟ ما الذي يمكنني القيام به
في المنزل؟
هل قرأت خطة التعليم الفردية  IEPالتابعة لطفلي؟ ما االمور التكييفية التي عملت لطفلي؟
طفلي هو متعلم اللغة اإلنجليزية .كيف يتم دعم تطور لغة طفلي في المدرسة ؟
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التحدث مع طفلك
هل هذا يبدو مألوفا؟
"كيف كانت المدرسة اليوم؟"
"بخير"
"ماذا فعلت"
"ال شيء"
هذا طبيعي ,استمر بطرح األسئلة !
الطالب الذين يتحدث معهم أولياء أمورهم عن المدرسة تكون مستوياتهم أفضل أكاديميا في المدرسة ,فيما يلي بعض الطرق التي
يمكن أن تتواصل فيها مع طفلك وتدعم نجاحهم:
■
■
■
■
■

.
تعيين وقت من اليوم كل يوم للحديث مع طفلك عن المدرسة .أسأله ما كان الدرس المفضل له /لها لهذا اليوم .لماذا؟
ما الشيئ الوحيد التي قد يغيره /تغيره لهذا اليوم؟ لماذا؟
اطلب من طفلك أن يحدثك عن شيئا واحدا تعلمه اليوم  .ما الشيء الذي يعتقده طفلك األكثر إثارة لالهتمام؟ ما
الشيئ الذي يبدو صعب؟
راجع األوراق والمشاريع التي يجلبها طفلك إلى البيت من المدرسة .اسئل طفلك أن يخبرك ما تعلمه عن طريق
أستعراضه.
امدح طفلك على العمل الشاق والجهد ,وليس فقط عند "اإلجابات الصحيحة".
أطرح األسئلة حول ما يفكر به طفلك  :كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ ما رأيك؟ ماذا تالحظ؟ لماذا عملتها بتلك
الطريقة؟ هل هناك طريقة أخرى لتجد ذلك الجواب؟

دعم التعليم بعيدا عن المدرسة
ال يتوقف التعلم عند مغادرة الطالب المدارس  .يقضي الطالب أغلب الوقت خارج المدرسة أكثر من داخل المدرسة .فيما يلي بعض
الطرق التي بواسطتها يمكنك أن تدعم التعلم خارج المدرسة:
■
■
■
■
■

■
■

اقرأ لطفلك ,أقرأ مع طفلك ,وشجع وقت قراءة العائلة _ في اللغة التي هي األكثر راحة لك.
أعداد مكان هادئ ومريح لطالبك للقيام بالواجبات البيتية أو األنشطة التعليمية األخرى.
حاول تأسيس جدول منتظم ألداء الواجبات البيتية أو األنشطة التعليمية األخرى.
أستخدم هذا الدليل للتركيز على عدد قليل من األهداف التعليمية ,حاول تطبيق بعض االقتراحات للتعلم في المنزل.
حث طفلك على استخدام المناقشات المنطقية للدفاع عن رأيه /رأيها .على سبيل المثال ,إذا كان طفلك يريد زيادة في
مخصصاته ,أطلب منه أو منها البحث عن كيف يتم إعطاء المخصصات .ثم على أساس تلك البحوث ,يشرحوا األسباب
التي يحتاجون فيها إلى الزيادة في مخصصاتهم ودعم طلبها باستخدام التفاصيل والحقائق.
تحدثوا عن األخبار معا .اختر قصة واحدة ,أقراءها مع طفلك ومناقشة ما تعنيها.
تحدث مع طفلك حول أهدافهم  .ماذا يريدون القيام به بعد المدرسة الثانوية؟ استمع إلى ما يقولونه وإعطائهم النصائح
لمساعدتهم في الوصول إلى هدفهم.
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ما يجب على طالبك أن يعرفه ويكون قادرا على القيام به في
أداب اللغة األنكليزية
اللغة
□
□
□
□

إبداء الرأي بالكتاب أو القصة أو مقالة الذي قرأها /قراءتها باستخدام تفاصيل الداعمة.
تحديد معاني المصطلحات الشائعة (العبارات التي تعبر عن األفكار مما يعنيه الكالم في الواقع) مثل "قطرة في دلو "أو
"قطعة من الكعكة".
معرفة معنى الكلمات غير المألوفة عن طريق استخدام المعرفة ألضافات تكون في بداية الكلمة( مثل, )de-, ex-, pre:
واالضافات اللواحق التي توضع في نهاية الكلمة( مثل.)er-, ly-, ous:
التلخيص والرد على المعلومات الواردة في المناقشات.

القراءة واألدب
□
□
□
□

التمييز بين السبب والنتيجة في كتاب الغير قصصي أو المقالة.
تحديد المضامين أو الدروس في القصص واألساطير.
تحديد الوزن والقافية ,والتكرار ,التشبيهات واالستعارات والصور الحسية في القصائد.
مقارنة األفكار والشخصيات واألحداث ,واوضاع المكان والزمان في القصص واألساطير من الثقافات مختلفة.

الكتابة
□
□
□

كتابة رأي عن القصة ,باستخدام تفاصيل من النص لدعم أفكاره /أفكارها.
جمع المعلومات من مصادر عديدة وكتابة ملخص للبحث باستخدام كلماته /كلماتها الخاصة وتنظيم واضح.
كتابة القصة التي تحتوي على حوار (الحديث) وأوصاف الشخصيات واألحداث.
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طرق لتشجيع تعليم أداب اللغة األنكليزية في المنزل
□
□
□

جمع التعابير مع طفلك ,مثل "ال تعد فراخك قبل أن تفقس" ,و" انها تمطر قطط وكالب ".نقاش حول ما تعنيه هذه األقوال
بالفعل.
اقرأ االدب القصصي (القصص ,الحكايات الشعبية ,واألساطير) ,و الغير قصصي (المقاالت والكتب اإلخبارية)
والقصائد مع طفلك  .ناقش الموضوعات أو الدروس عند قراءة األدب القصصي وتحدث أنت وهو/هي عما تعلمتم
عند قراءة االدب الغير قصصي .عند قراءة الشعر ,ناقش كيفية استخدام الشعراء الكلمات لخلق صور.
ناقش ما يتعلمه طفلك في العلوم .حدد ما هو الشيئ الذي يثير أهتمامه  /أهتمامها حقا ,مثل الحيوانات التي تستخدم
للتمويه ,أبحث عن معلومات عن هذا الموضوع معا على شبكة اإلنترنت وفي المكتبة.

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرامج القراءة والكتابة المحددة في
المدرسة.
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ما يجب على الطالب معرفته ويكون قادرا على القيام به في الرياضيات:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

أجعله منطقيا وحل مسائل الضرب والقسمة باستخدام مهارات التفكير ,وحقائق األعداد األساسية وأدوات مختلفة (مثل
مجموعة  -ترتيب األشياء أو الصور أو األرقام في أعمدة وصفوف) .
ضرب وقسمة أعداد متعددة األرقام في حاالت بسيطة .على سبيل المثال ,بضرب  7 × 1,683أو تقسيم  6,966على
.6
استمر في بناء المعرفة لنظام العدد  10,000وبعده .استخدام هذه المعرفة عندعمليات الجمع والطرح ,والمقارنة بأعداد
كبيرة .فهم أجزاء األرقام التي تدل على كم عدد األحاد ,العشرات ,المئات ,الخ.
تحديد محيط ومساحة األشكال المختلفة وتسميتهم بوحدة القياس الصحيحة ,مثل القدم أو القدم المربع.
فهم أن الكسور يمكن أن يكون أجزاء من الكل أو أجزاء من مجموعة.
فهم وتطبيق كسور معادلة (نفس القيمة) .على سبيل المثال ,مييز بأن ¼ أقل من  3/8ألن ( 2/8التي هي تعادل 1/4
) هي أقل من . 3/8
فهم األعداد العشرية البسيطة من حيث الكسور .على سبيل المثال :إعادة كتابة  0.62كما . 100/62
حدد حجم الزوايا التي لها عالقة بالزاوية القائمة ( 90درجة) .على سبيل المثال  :زاوية  30درجة هي  1/3من زاوية
 90درجة.
أجمع ومثل وحلل وفسر البيانات.
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□
□
□
□
□

حل مسائل الضرب معا .اسأل طفلك كيف انه /انها حلها .قارنها مع طريقتك لحلها .أسأل ما إذا كان هناك طريقة أخرى
لحلها .حاول بطرق مختلفة حل مسائل أخرى.
انظر إلى األشكال في المجالت والصحف ,وأشياء من الحياة اليومية .مناقشة ما إذا كان للشكل زوايا التي هي  90درجة
(زاوية قائمة) ,أقل من  90درجة (زاوية حادة) ,أو أكثر من  90درجة ( زاوية منفرجة).
دع طفلك يجد مساحة الطاولة ,سطح المكتب ,أو سجادة في منزلك .قبل القياس ,يمكن كل واحد منكما التنبؤ بعدد وحدات
المربعة لها وقارنوا التنبؤات مع اإلجابات الحقيقية.
عند الطهي أو الخبز ,دع طفلك يقوم بقياس المكونات وتسمية الكسر .أسأل كم تحتاج لكل مكون إذا كنت في حاجة إلى
مضاعفة الوصفة.
أعمل رسم بياني يظهر أوقات شروق الشمس أو غروبها في ليكسينتن ,باستخدام بيانات من الصحيفة أو من اإلنترنت.

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرنامج الرياضيات ا لمحدد في مدرستك.
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