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 دليل اھل لنجاح الط�ب
في مادة الرياضيات واللغة ى ما سيتعلم طفلكم في نھاية رياض ا�طفال يقدم ھذا الدليل نظرة عامة عل

تم اعتمادھا في  التيو ،للو6ية جديدة مشتركة أساسية معايير على الدليل ھذا ويستندا/نجليزية/ ومحو ا�مية. 
إذا كان طفلكم يحقق التوقعات الواردة في ھذه المعايير, سيكون جاھزا للصف ا�ول. و6ية. 45أكثر من   

 لماذا ھذه المعايير اكاديمية مھمة؟

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

على العمل معاً  للمعلمين وأولياء ا�مور و الطKب. إن وجود أھداف واضحة المعالم تساعد ا�سر والمعلمين
 لضمان نجاح الطKب. كما سيساعد طفلك على تطوير مھارات التفكير النقدي التي ستعدھم للكلية.

 اللغة ا"نجليزية و محو امية
ما سيقوم به طفلكم في صف رياض ا�طفال من عينةإليكم   

كتابتھا.ا�حرف مع أصواتھا, و  تلك ومطابقة والسفلية، العلوية الحروف تسمية*   
القصص المألوفة, مثل الحكايات الشعبية والقصص المألوفة.  في الشخصيات تجاربالو مغامراتال مقارنة*   

لھم عن طريق استخدام المعلومات من النص.           قرأت قصص عن والحديث المألوفة القصص رواية  * 
ي ذلك ردة فعله أو فعلھا للحدث.                      لوصف حدث ما, بما ف والكتابة ،ا/مKء الرسم، من مزيج استخدام  * 

عبر كتابة الموضوع (على سبيل المثال, كتابي المفضل ھو...) كتاب أو موضوع حول أراءھم* إبداء   
في المناقشة ( على سبيل المثال, تعلم ا6ستماع لfخرين وأخذ  قواعدال واتباع الدراسية الفصول محادثات في المشاركة* 

 ا�دوار عند التحدث)  
.وا�حداث وا�شياء ا�ماكن، ،بما في ذلك وصف ا�شخاص والمشاعر، ا�فكار عن للتعبير حوضبو * التكلم  
وقراءة المعلومات بصوت عال          القصص في الرئيسية التفاصيل عن وا/جابة ا�سئلة طرح  * 

)كيف لماذا، ومتى، أين وماذا، من المثال، سبيل على( المناقشات في ا�سئلةو الكلمات واستخدام فھم*  
الكلمات  ( على سبيل المثال, من, إلى ,و, ھي).    واستخدام ،تھجئة التعرف، كيفية تعلم  * 

 الرياضيات
الموجودلتحديد العدد  ا�شياء عد * 

مجموعة لديھا أكثر أو أقل. أي لمعرفة ا�شياء من مجموعتين مقارنة * 
.المخططات رسمو لالمسائ طرحو جمع*   

أقل أو 10 عدد طرح أقل؛ أو 10 مبلغ * جمع  
)1+3بسرعة على سبيل المثال(  * جمع وطرح أرقام صغيرة  

صحيح بشكل ا�شكال تسمية*  
 

المنزل.ساعدوا أو,دكم على التعلم في   
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امية ومحو ا"نجليزية اللغة  

القراءة مع طفلك كل يوم, والطلب من طفلك أن يشرح لكم أجزاءه المفضلة من القصة. تبادل ا�فكار. للحصول على المزيد *
 من الكتب للقراءة يرجى زيارة الموقع 

www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf. 

 *شجع طفلك على إخبارك عن ما حدث معه في المدرسة. 

 

زوروا الموقع ا/لكتروني الكاملة لمعاييرا عن المعلومات من مزيدلل  
www.corestandards.org. 
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