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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 5

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 فعله؟
هناك الكثير بأستطاعتك القيام ب ه 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؟"
" الشيء"
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.
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 .أسأل طفلك :كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ ما
رأيك؟ ماذا تالحظ؟ لماذا عملتها بتلك الطريقة؟ هل هناك طريقة أخرى لتجد ذلك الجواب؟
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 .جد
بعض الطرق لجعل التعليم ممتع.
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 طلبهم 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
□
□
□
□
□

فهم اللغة المجازية (لغة وصفية باستخدام كلمات خارج معناها األصلي) .على سبيل المثال"  :إن الشمس تألألت مثل
الماس على سطح الماء".
استخدام المقابالت لجمع المعلومات عن مشروع بحثي ,مثل تاريخ العائلة.
فهم الفروق البسيطة في المعنى للكلمات ذات الصلة ,مثل بارد(فاتر) /بارد /جليدي /متجمد.
بناء المعرفة من الكلمات األكاديمية مع التركيز على تلك التي تشير الى تناقض في األفكار أو العالقات المنطقية ,مثل "من
جهة أخرى"" ,على نحو مماثل" ,و" بالتالي".
إظهار ضبط لتفاقيات اللغة اإلنجليزية –أستخدام األحرف الكبيرة وعالمات التنقيط واإلمالء.

القراءة واألدب
□

□

حدد وحلل
األفكار الرئيسية ,وميزات النص ,وتفاصيل الداعمة في الكتاب الغير قصصي أو المقالة.
•
كيف يستخدم المؤلف الحوار والوصف في الكتاب القصصي أوالقصة.
•
كيف يستخدم المؤلف عناصر األوضاع( المكان و الزمان)  ,التوصيف ,والحبكة في القصص والكتب القصصية.
•
الجمع بين المعلومات من طبعات متعددة ومصادر رقمية لإلجابة على األسئلة وحل المشاكل.

الكتابة
□
□
□
□

حلل األدب والمقاالت وكتابة قطعة تتضمن تفاصيل عن النص لدعم أفكاره /أفكارها .على سبيل المثال :أكتب رسالة إلى
المؤلف أو الى الشركة.
كتابة تقارير بحثية بكلماته /كلماتها الخاصة ,بتركيز واضح ,وتفاصيل داعمة.
أكتب قصص أصلية التي تحتوي على العناصر األساسية لألدب القصصي  :حبكة ,وشخصيات ,وأوضاع(مكان وزمان)
وتشمل الحوار والوصف ,وتسارع فعال في األحداث.
أكتب اآلراء التي توفر الحقائق واألمثلة التي يتم تجميعها منطقيا لدعم وجهة نظر الكاتب.
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طرق لتشجيع تعليم أداب اللغة األنكليزية في المنزل
□

ناقش تاريخ عائلتك مع طفلك .شجع طفلك على التفكير في أسئلة ,مقابلة أفراد األسرة ,وتجميع القصص في ألبوم
الصور مع األقارب واألجداد.

□

أقرأ بصوت عال كتاب ذو الفصول مع طفلك كل يوم .ناقش الحبكة والشخصيات .أسأل أسئلة .على سبيل المثال:
"ما هو الصراع في القصة؟ "كيف أن الشخصية الرئيسية تتغيير ولماذا ؟ " أجعل تواصل لحياتكم مع غيرها من
الكتب كنتم قد قرأتموها معا.

□

زيارة المواقع التاريخية المحلية ,مثل درب الحرية في الريفين ران )  ) Freedom Trail at Raven Runأو مرصد
ماك-أدم للطالب في جامعة كنتاكي ( MacAdam Student Observatory at the University of
 ) Kentuckyمع طفلك .اختر السير الذاتية في المكتبة العامة حول سكان مقاطعة فايت الشهيرين .تحدث مع طفلك حول
كيف أن المواقع التاريخية تجعل القصص تعود للحياة وكيف تبدو المباني أكثر إثارة لالهتمام أو تبدو مهمة.

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

حل المسائل في الجمع والطرح والضرب والقسمة ,العمل مع أعداد كبيرة ومع مسائل متعددة الخطوات.

□

فهم العالقة بين الكسور ,الكسور العشرية والنسب المئوية.

□

تحديد نظام قيم المكان لتشمل الكسور العشرية ,وحساب الكسور العشرية إلى مكان المئات (مكانين بعد العالمة العشرية).

□

جمع وطرح كسور ذات مقامات غير متشابهة (األرقام على الجزء االسفل من الكسور) وحل المسائل من هذا النوع .على
سبيل المثال.1/3 1- ¼ 2 :

□

ضرب الكسور  .تقسيم الكسور في الحاالت البسيطة .وحل المسائل ذات الصلة .على سبيل المثال :إيجاد مساحة مستطيل
مع أطوال األضالع الكسرية  .أو إذا تبادل  3أشخاص  1/2باوند من الشوكوالته بشكل متساوي.

□

فهم مفهوم الحجم ,وحل المسائل التي تنطوي على الحجم.

□

تمثيل وتفسير العالقات بين متغيرين ,مثل الوقت واالرتفاع .على سبيل المثال :أعمل خط الرسم البياني يبين كيف ينمو
الشخص من عمر  2سنة الى  10سنة وتحليل عندما يقع النمو بمعدل أسرع أو أبطأ.

□

فهم أن بعض األشكال الرباعية يمكن أن تصنف في أكثر من طريقة واحدة .والرباعي هو أي شكل له أربعة أضلع(
جوانب) ,مثل متوازي األضالع أو شبه منحرف.

□

أيجاد حجم والمساحة السطحية لموشور المستطيل .والموشور المستطيل هو شكل ثالثي األبعاد الذي لديه ستة أوجه التي
هي مستطيالت مثل علبة حذاء.
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□

دع طفلك يقيس أطوال جانبين من الغرفة في منزلك ,ثم بعدها معرفة محيط ومساحة الغرفة  .يمكن لطفلك أيضا
قياس غرفة مختلفة ومقارنة المحيط والمساحة بين الغرفتين.

□

ابحث عن فرص في الحياة اليومية الستخدام أعداد كبيرة مع طفلك .على سبيل المثال  :مقارنة تكاليف موديالت مختلفة من
السيارات التي تم اإلعالن عنها في الصحف أو المقارنة بين تعداد سكان ليكسينتن مع تعداد سكان مدينة أخرى يسكنها
قريب أو صديق.

□

ابحث عن الكسور والنسب المئوية في المبيعات في المتاجر المحلية .اطلب من طفلك معرفة مقدار ما من شأنه أن يوفر
على السلعة المعروضة للبيع.

□

جمع وطرح الدوالرات والسنتات الستخدام الكسور العشرية في الحياة اليومية .اطلب من طفلك أوال تقدير تكلفة ثالثة أو
أكثر من الحاجيات ومن ثم أيجاد المجموع الكلي .

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