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 دليل ا�ھل لنجاح الطالب

 الصف ا�ول

طفلكم في نھاية الصف ا�ول في مادة الرياضيات واللغة  يقدم ھذا الدليل نظرة عامة على ما سيتعلم
ا>نجليزية/ ومحو ا�مية. يستند ھذا الدليل على معايير مشتركة جديدة أساسية في الو1ية, التي تم اعتمادھا 

بشكل جيد مستعدا  كونو1ية. إذا كان طفلك يحقق التوقعات الواردة في ھذه المعايير, سي 45في أكثر من 
ثاني.للصف ال  

 لماذا ھذه المعايير ا�كاديمية مھمة؟

�نھا تساعد على ضمان إعداد جميع الطMب, 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 

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

 اللغة ا�نجليزية و محو ا�مية
ما سيقوم به طفلكم في الصف ا�ولإليكم ّعينة من   

قراءة ال عند مألوفة غير كلمات لمعرفة التحليل مھاراتو) مطابقةال وا�صوات حروف( الصوتية الطريقة استخدام*
 والكتابة

  المعلوماتو حقائقال* الحصول على 
النھايةوالبداية  المنطق من بعض وتوفير الحقائق، بعض تزويد ما، موضوع عن الكتابة*   
و اfخرين تعليقاتعلى  جابةا>والتي تم تدريسھا  والنصوص المواضيع حول المحادثات في المشاركة*   

لبس أي لتوضيح ا�سئلة طرح  
  وا�وامر وا�سئلة لبياناتل بسيط وتوسيع إنتاج *
المتعددة المعاني استناداً إلى الجملة أو الفقرة التي يتم استخدام الكلمة فيھا. للكلمة الصحيح المعنى تحديد *   

المرادفات من القريبة المعاني في التفكير تعلم *  
 
 

 الرياضيات
 إليكم ّعينة من ما سيقوم به طفلكم في الصف ا�ول

 اتتفاح خمسة" المثال سبيل على( و مقارنة تفكيك، تجميع، من، مع إلى، ضافةا> مثل حا1ت في الطرح و مسائل الجمع حل*
")كل؟تؤ الذي لم التفاح عدد كم. اتثMثة تفاح ھناك كان ثم. التفاح بعض أكلت. الطاولة على وجودةم  

5 -  7 ،5+  2 المثال، سبيل علىأقل  أو 10 طرحو أقل أو 10 مجموعة وبدقة بسرعة*الجمع   
)المكانية القيمة( رقمين من أعداد في ا�رقاممن  يعني ما فھم*  
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50 - 80 ،27+  64 ،20+  29 ،5+  38 المثال، سبيل على. طرحالومن خMل الجمع  المكانية القيمة فھم *  
طولال وحدة و ةريقصال ا�غراض باستخدام ا�جسام حجم قياس *  

أرباع أو نصفين إلى والمستطيMت الدوائر وتقسيم ،معاً  ا�شكالضم  خMل من المركبة ا�شكال صنع*   

   .التعلم في المنزلساعدوا أو!دكم على 

 لجلوسا محاولة أيضا عليك يجب. التركيز طفلك يستطيع عندما يوم كل وقت وإقامة للدراسة، لطفلك ھادئ مكان جاد> محاولة
إليكم بعض . المنزلية الواجبات ون بهعملالذي ي الوقت في دقيقة 30 إلى 15 لمدة ا�سبوع في واحدة مرة ا�قل على طفلك مع

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

ا�مية ومحو ا�نجليزية اللغة  

زيارة  يرجى لقراءةل كتبالمزيد من ال على للحصول مع مساعدتھم على تھجئة الكلمات الصعبة. الكتب قراءة على طفلك شجع*
ا>لكتروني الموقع  

www.corestandards.org /assets/Appendix_B.pdf. 
. ثم دع طفلك يكتب الكلمة و يبحث عن كلمات أخرى تبدأ بنفس الحرف.مختلف بحرف كل يوم بداإ" اليوم كلمة" راخت

 الرياضيات 

ا�ول: صفلل  ا�مثلة بعض. اليومية الحياة في" الكMمية المسائل" عن ابحث * 
بيضات أربع تمواستخد بيض، دزينة من جديدة علبة بفتح قمت إذا  

بيضه بقي؟ كم طفلك سألوا ةالكرتون قاغل العشاء، لطھي  

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