
 12 - 9ة عدادياإلالمرحلة                                                                                                                      (COVID-19فايروس كورونا )التخطيط 
 
 

 

نت لتعليم الطلبة من البيت. بإمكان األهالي إستخدام هذه المصادر أولياء األمور واألوصياء: أثناء قيام مدينتنا وواليتنا باإلعداد إلتخاذ اإلجراءات لوقاية مجتمعاتنا، قمنا بإعداد مصادر عبر اإلنتر
بعونا على مواقع التواصل  امديرية مدارس سبوكان، وت نآخر المستجدات م مع   م. كما هو دائماً، إبقوا على تواصل إلستمرار التعليم وتنمية أكثر للمهارات التي تم تعليمها من أساتذة صفوفه

 اإلجتماعي وحّملوا تطبيق مديرية مدارس سبوكان على أجهزة هواتفكم المحمولة الخاصة بكم.

 البيت  منموارد لألسرة للتعليم  

 

 

 ادة اللغة اإلنجليزيةم
 للتعلم من البيت:   إرشاديةأسئلة 

 ؟ةالقراءب إهتمامتكما هي  ؟مستقل لبشكأو /فك ومع ص حاليا  )تقرأها( أه تقر  ( التيالذي )  (الكتب)  و الكتابهما  •
 ها؟كملت عليك أن غير مكتملة مشاريع/للكتابة ، واجبات بيتيةواجبات هل هنالك  •
 ؟من البيتلي  المتاحة الموجودة عبر اإلنترنت رداصهي المما  •

 لغرض التعلم:يوميًا  واضيع التالية الم د منستف  إ

هل ترغب أن تكون  الشخصية الرئيسية؟ ي: من ههذهأسئلة مثل إبدأوا الحديث من خالل أولياء األمور، . عن ما قرأته مع عائلتك دقيقة يوميا  وتحدث 30 إقرأ: القراءة •
 ؟لماذاو  ؟هل يذكرك هذا الكتاب بأي شئ قد مررت به صديقا  له أو لها؟ لماذا؟ ما هي المشكلة الرئيسية في القصة؟

خدام في لإلستة لمواضيع للكتابة المبدعمصادر خاص؛ دفتر يومياتك في  إكتب ؛ كتابة أو غير مكتملقيد الكتابة خاص بالصفي  مشروع/واجبأي أكمل : الكتابة •
 . Ed-TEDمدونة ؛ NYT مقاالت؛ فديو: البيت

 

 لرياضياتا
 : هذه المصادرمن خالل  تعلمالمع بالبقاء على تواصل  ساعدوا طلبتكم

 الصفحة الرئيسية لمديرية مدارس سبوكانمن خالل  Cleverنظام كلفر بإستخدام  عبر اإلنترنتبتكم من الحصول على المصادر طلكان بإمما يزال  •
• Carnegie Learning ،MATHia ،Khan Academy ، Desmos ، Code.org ،College Board ، .إلخ 
 لصف طلبتكممصادر  Blackboardبرنامج  تضمني •
 هنا عبر اإلنترنت 2، الهندسة، الجبر1للمواد الجبرمناهجهم الحصول على  الطلبة بإمكان •
 .هناعبر اإلنترنت  الحصول على بعض التمارينهم مكانبإ، APكان لديكم طالب إذا  •
 

 ياتعااإلجتم
 في كتاب للتاريخ.ستقرأها يوما  ما  أوقات فريدةأنت تعيش في  ،مادة التاريخلكطالب  

 

 :تمر فيهااإلحداث التي بتفكر وأنت األسئلة التالية  إسأل نفسك
 وفي العالم؟ي أميركا فكيف تتغير الحياة  •
 ؟COVID-19 لوباء العالميلها كنتيجة هدالتي تشما هي اآلثار المباشرة  •
 ؟COVID-19للوباء العالمي  مدستكون اآلثار طويلة األ ماذا تعتقد •
 المباشرة وطويلة األمد؟وماذا كانت آثارها  األوبئة العالمية السابقة ضما هي بع •
في  ستتضمنها التي ما هي الحقائق المهمة ب؟العالمي. عن ماذا ستكت COVID-19وباء تأثير لصحيفة عن مقالة لكتابة للنشر  ةكتم توظيفك في شر تخيل أنه  •

 دولة غير الواليات المتحدة؟لو كنت تعيش في  ا  ك مختلفإنطباعكون يهل سمقالتك؟ 
 
 
 

                                                                                                                                               

   

 إضغط للحصول على مصادر عبر اإلنترنت
 للبقاء على تواصل أفضل مع التعلم.
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 العلوم
 باإلسبوع.العلوم عدة مرات   من خالل قراءة وممارسةم كتعلم الخاص بال على تواصل مع ستمرإ

 .محاكاةأو مقاالت، فديوات،  عن  بحثالعنها من خالل  تحققو  تثير فضولكمن حولك إبحث عن ظاهرة علمية   الظواهر من حولك.لدراسة  . إنتهز الفرصةمن حولنافي كل مكان العلوم 

 ما تظن يحصل أثناء حصول الظاهرةضية: فكر أو أكتب عن قم بإفتراض فر  •
 ، أو المحاكاةقم بالفعاليةتابع الفديو، أو ، قراءة المقالة بعدو أثناء قّدم األدلة:  •
 ألدلة وفرضيتكبين اوأربط  شارك أسبابك •
 .ك الحياتيةبتجارب، أو له عالقة يؤثرما يرتبط، قم بالربط بين  •

 

 اللياقة البدنية والصحة
 للبدء:مصادر اإلنترنت هذه ب جرّ -في البيتالبدنية  لممارسة اللياقة والصحة مبدعةالهنالك العديد من الطرق 

 لة ئأفكار صحية للعا •
 الصحة في البيت  •
 تقويم الصحة للمرحلة اإلبتدائية •
 وسجالت اللياقة، دوات للصحةاألنشاطات،  ال تتضمن األفكار سريع ومجاني. تسجيل دخولويتطلب  PhysEdOPEN التكميليمنهجنا من  هذا المصدر هو جزء : بيت نشيطأدوات ل •

 لجميع المراحل الدراسية.  تعاونية ، ونشاطاتروابط فديوية، ةالبدني
 . هناأو  Cleverفر كل عبر WELNET ولنت  على موقعخول  الدمن خالل  وحدة اللياقة البدنيةو  الفديو بةتالدخول إلى مكمن  جميع الطلبة يتمكن •

 

 الموسيقى
 مصادر اخرى:. YouTubeعلى أو من خالل البحث   JW Pepperيمكن إيجادها على  مع زفللع خيارات  هنالك مدرستك. موسيقى بإستخدام المادة الصوتيةأداتك أو   بإستخدام مارس

https://nafme.org/  ،https://www.waeaboard.net/ 

 

 مادة الفنون 
،  /http://artsedwashington.org :صادرملا مادة الفنون.ثاني لالفصل ال بتعلمها فيالتي بدأت  المفاهيمب أستمر. باألسبوع مرتين-مرةفي حر نشاط شارك في /لّون /إرسم

http://artsedwashington.org/ 
 

 

 اإلنترنتعبر  صادرم 
 :Cleverكلفر  نظام من خالل مبكطالالخاص ب التعريفي تسجيل الدخول بإستخدام من البيتهذه المجانية  اإلنترنت صادرالدخول على أي من مباإلمكان 

• ThinkCentral )غير خياليةنصوص خيالية و  أو إستماع/ : بإمكان الطلبة قراءة و)رحالت عبر اإلنترنت. 
• Lexia PowerUp : دة التعقيدياز متنصوص  ومقارنة، تقييم، مطلوبة لإلستيعاب، تحليلبدرجة أعلى بناء مهارات بإمكان الطلبة 
• MobyMax : المخصص هذاالتعلم كثر مع مسار أ التي يحتاجونهامهارات التعلم بإمكان الطلبة 
• Typing.com : مؤثرة وممتعةكيفية الطباعة بطريقة بإمكان الطلبة تعلم 
• Starfall وPBS Kids :صديقة للطفل تفاعلية يةمي، ونشاطات تعل، فديواتا  كالهما يقدمان ألعاب 

 

 اإلنجليزية من هذا المستند.إذا لم تستطع الوصول ألي من الروابط هنا، يرجى الوصول إلى الروابط من خالل النسخة  
  

 إضغط للحصول على مصادر عبر اإلنترنت
 للبقاء على تواصل أفضل مع التعلم.
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