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 دليل اھل لنجاح الط�ب
في مادة الرياضيات واللغة ا,نجليزية/ ومحو ا%مية.  لثالثايقدم ھذا الدليل نظرة عامة على ما سيتعلم طفلكم في نھاية الصف 

.للصف الرابع إذا كان طفلكم يحقق التوقعات الواردة في ھذه المعايير, سيكون جاھزا  

 لماذا ھذه المعايير اكاديمية مھمة؟

المعايير ا%كاديمية مھمة %نھا تساعد على ضمان إعداد جميع الطEب, بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه, للنجاح في 
خارطة طريق واضحة للتعلم للمعلمين وأولياء ا%مور و  –الكلية والقوى العاملة. تقدم المعايير الخطوات ا%ولى المھمة 

المعالم تساعد ا%سر والمعلمين على العمل معاً لضمان نجاح الطEب. كما سيساعد طفلك  الطEب. إن وجود أھداف واضحة
 على تطوير مھارات التفكير النقدي التي ستعدھم للكلية.

 اللغة ا&نجليزية و محو امية

ما سيقوم به طفلكم في الصف الثالث:إليكم عينة من   

الموجودة في القصة. والتفاصيل الرئيسية ا%فكار ,يجاد كثب عن قراءةال*   
   المثال، ا%سباب والنتائج) سبيل على( خاصة وفقرات في القصص جمل بين المنطقية العEقة *وصف

الموضوع نفس حول كتابين في الرئيسية والتفاصيل النقاط أھم مقارنة*  
  لتطوير الحقائق. معلوماتلل ھمتفسيرات أوآراءھم  كتابة *
  ا%فكار ومشاعر الشخصيات.التي تصف وواضحة لتسلسل ا%حداث  تفاصيل تشمل التي قصص كتابة*
تزيد معرفتھم حول مواضيع مختلفة. التي قصيرةبحث  مشاريع إجراء*  
 تفاصيلمقدمين  الصفية، المناقشات في المشاركة أثناء أو المتكلمالتي سمعوھا من  المعلومات عن وا,جابة ا%سئلة طرح*

ما قاله اgخرون على تعتمد التي مناسبة  
معرفة معنى الكلمة.ل التوقف دون بطEقة، عال بصوت والقصائد القصص قراءة*   

 * التمييز بين المعاني الحرفية وغير الحرفية للكلمات.
.الكلمات معاني لتوضيح بحث في القاموسوال صحيح بشكل * كتابة الكلمات  

 الرياضيات

بسرعة وبدقة مشيرين إلى معرفة كل جدول الضرب. 10*الضرب والقسمة لغاية جدول   
 * حل المسائل مستخدمين الجمع, الطرح, الضرب, والقسمة.

. 9X80*بداية الضرب مستخدمين أكثر من رقم واحد. مثل   
. 3يساوي  1/3* فھم الكسور وربط العEقة مع ا%رقام. مثل معرفة أن   

.الكميات ھذه على تنطوي التي لالمسائ وحل السائل، وأحجام ا%وزان وتقدير قياس *  
ولكن ليس كل المستطيEت مربع) مستطيEت ھي المربعات جميع المثال، سبيل على( ا%شكال فھم*  
  البحث عن أشكال متعلقة بجدول الضرب*
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 ساعدوا أو2دكم على التعلم في المنزل. 

 الجلوس محاولة أيضا عليك يجب. التركيز طفلك يستطيع عندما يوم كل وقت وإقامة للدراسة، لطفلك ھادئ مكان ,جاد محاولة
إليكم بعض . المنزلية الواجبات الذي يعملون به الوقت في دقيقة 30 إلى 15 لمدة ا%سبوع في واحدة مرة ا%قل على طفلك مع

أطفالكم:يمكنكم القيام بھا في المنزل لمساعدة  ا%نشطة التي  

امية ومحو ا&نجليزية اللغة  

 *اجعل القراءة جزءا من الروتين اليومي لولدك
شجعوا أوxدكم على البحث عن صور في المجEت أو الجريدة لقصھا ولصقھا و كتابة قصة عن ھذه الصور.*   

من العائلة يكتب مفردات جديدة, أضفھم إلى العلبة وأستخدم المفردات عندما  اجعل كل فرد للمفردات.عائلية *جھزوا علبة 
.تتحدث  

 الرياضيات
على سبيل المثال : البحث عن مسائل من واقع الحياة.    

 *معرفة كم يوم في ا%سبوع.
.قطعة حلوى 36ھناك  * كم قطعة حلوى يحق لتسعة أوxد إذا كان  

زوروا الموقع ا,لكتروني الكاملة لمعاييرا عن المعلومات من مزيدلل  
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