
 2 -المرحلة التمهيدي                                                                                                                          (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 

 ؟ كيف نستخدم األصوات، األحرف ، والكلمات في البيت؟ ماذا تعرف عن األصوات، األحرف، والكلمات •
 ما هي المواضيع التي تستمتع بقراءتها؟   ؟قراءتها يعجبكما أنواع الكتب التي  •
 عنها أكثر؟  التعلم تود التي المواضيع هي ما عنها؟ تكتب أن بإمكانك خاصة تجارب أية لديك كانت هل عنها؟ إخبارنا تكمل لم قصص هنالك هل تكتب؟ أن تحب ماذا عن •

 لغرض التعلم:يوميًا واضيع التالية إختر إثنين أو أكثر من الم

من حيث  وكلمات المطلوبة باإلضافة إلى المفردات اللغوية  حتى يتقنها طفلك (sight words) إليها والمسماة الكلمات التي تعرف بمجرد النظر   خاصة بالمرحلةالالكلمات تمّرن على  •
 . مالءاإل

 :أسئلة مثل األسئلة أدناه عنها بإستخدام ، تحدثوا سويةالمناسبة لمستوى الطفل  إقرأ الكتب •
 له أو لها؟ لماذا؟ أن تكون صديقًا  رغبتهل  الشخصية الرئيسية؟  يهمن  -
 كيف تم حل المشكلة؟ ما هي المشكلة الرئيسية في القصة؟  -
 قرأت عنه من قبل؟قد مررت به أو بأي شئ ا الكتاب ذكرك هذيكيف  -

 لديه إهتمام بالتعلم عنها.أو   الكثير عنهايعرف طفلك التي  والمواضيع، ، التجارب التي مرت بكحول الكتب التي قرأتها  إرسم وإكتب •
 

 . من أجل التعلم من البيت اللغة اإلنجليزيةمادة ل   أخرى  صادرمو مرحلة التمهيدي لل  sight words الـ اتكلمحصول على لل  هناإضغط 
 اللغة اإلنجليزية من أجل التعلم من البيت. أخرى لمادة لمرحلة األولى ومصادر ل  sight wordsالـ للحصول على كلمات  هناإضغط 
 اللغة اإلنجليزية من أجل التعلم من البيت. أخرى لمادة الثانية ومصادر   للمرحلة sight wordsالـ ت  كلما ، اإلمالء، المفردات اللغوية للحصول على هناإضغط 

 لرياضياتا
 :اً حالي المرحلة الثانية حتىلمرحلة التمهيدي اطلبة يتعلم  ،بالنسبة لمادة الرياضيات

 الهندسية والعمل مع األشكال التعرف على •
 مواد مختلفةلقياس  مشبك الورق مثل  واألدوات غير القياسية مثل المسطرة القياسية إستخدام األدوات •
 .20العدد  لغايةحقائق الجمع والطرح اإلستمرار بالعمل على  •

 (6و 5 فصولغط على ال)إض الصحيفة الخبرية ألولياء األمورحصول على ال ، بإمكانكمبحسب المرحلة الدراسية التوجيهاتللمزيد من 

 داداألع وما بعد شكال ثالثية البعداألو  الهندسة ثنائية البعدالمرحلة التمهيدي:  •
 20ـجمع وطرح األعداد ضمن الو  الهندسة: 1المرحلة  •
 الهندسةو  1000لغاية  قيمة المرتبة: 2المرحلة  •
 مرحلة ما قبل المدرس بضمنها  راسية مواضيع لجميع المراحل الد •

 :وسائل دعم إضافية

 ا ممارسة المفردات اللغوية.بضمنه التعلم الصفي والتي تدعم لرياضياتلالتطبيقات المجانية بعض  تعلم الرياضيات كذلك لدى مركز •
 . MobyMax Mathموبي ماكس  للرياضيات برنامجبإستخدام  Clever كلفرنظام يسمى بفي  مالرياضات الخاص بهمسار العمل على  بإمكان الطلبة •

 . MobyMax Mathلرياضيات موبي ماكس لبرنامج بضمن  األعداد قطعأو  بطالقة معرفة حقائق الرياضيات، الرياضيات مواضيع على العمل أن يختار   مطفلكبإمكان 
 

                                                                                                                                               

  

 إضغط للحصول على مصادر عبر اإلنترنت
 للبقاء على تواصل أفضل مع التعلم.
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 ياتعااإلجتم
 .شعبهاث ار تو م، قينظام المعتقد، ال بلدهم،، ماضي ، الجغرافية المحيطة بهمالتي يسكنون فيها ، المنطقة، على سبيل المثالنشترك بالثقافةكيف مناقشة ورسم   نحث العوائل على

 العلوم
 : MobyMaxبإستخدام برنامج موبي ماكس  Cleverالخاص بهم في نظام كلفر    علومإمكان الطلبة العمل على مسار تعلم الب

 . هذه السنة سابقاً تم إكتشافها  مواضيع أخرى   والعودة لمراجعة علوم الحياةبمواضيع  تبدأ الدروس •
 . في توسيع تجربتهم العلميةللطلبة  هي طرق جيدة سكنيةمناطقنا الالتي نراها في وأنواع الحيوانات : رسم القمر، الطقس، يل عالمنا الطبيعيمالحظة وتسجنحث العوائل على   •
• PBS Kids للتعلم من خالل األلعاب هو مصدر جيد . 

 اللياقة البدنية والصحة
 للبدء:مصادر اإلنترنت هذه جرب -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
 ثانيالتي بدأت بتعلمها في الفصل الدراسي ال القوافي، والمفاهيم الموسيقيةباألغاني،  شارك العائلة باإلسبوع.على األقل مرتين  دقيقة 30-15من إستمع إلى الموسيقى /إعزف/مارس

 مادة الفنون 
 . باألسبوع مرتين-مرةفي حر نشاط شارك في /لّون /إرسم •
 في هذا الرابط مجلة البإستخدام  يحصل في كل صورة وأكتب ما تالحظه عمل فنيالنظر عن قرب إلى  خذ باإلعتبار: يةئر م نشاطات فكريةشارك في  •
 VTS: 2المرحلة ، VTS: 1المرحلة  ،VTSالمرحلة التمهيدي:  •

 اإلنترنتعبر  صادرم 
 :Cleverكلفر  نظام من خالل مبكطالالخاص ب التعريفي تسجيل الدخول بإستخدام صادر المجانية من البيتهذه المالدخول على أي من باإلمكان 

• ThinkCentral )غير خياليةنصوص خيالية و  أو إستماع/ : بإمكان الطلبة قراءة و)رحالت عبر اإلنترنت. 
• Lexia Core5 : الطالقة، والمفردات اللغويةللصوتياتتعلم صريح ومخصص بإمكان الطلبة الحصول على ، 
• MobyMax : المخصص هذاالتعلم كثر مع مسار أ التي يحتاجونها اإلنجليزيةمادة اللغة تعلم مهارات بإمكان الطلبة 
• DreamBox : إتخاذ القرار المستنير أثناء دعم إنجاز الطالب أثبت أنه يرفع من مستوى  8للمرحلة  – برنامج المرحلة التمهيدي 
• Typing.com : مؤثرة وممتعةكيفية الطباعة بطريقة بإمكان الطلبة تعلم 
• Starfall وPBS Kids :صديقة للطفل تفاعلية يةمي، ونشاطات تعل، فديواتاً كالهما يقدمان ألعاب 
• iCivics :المعرفة األساسيةوتحسين مهارات  بمعرفتهم بالتربية المدنية حتفاظإللاأللعاب  إستخدام بإمكان الطلبة 
• Pearson Realize : عبر اإلنترنت لمراجعة تعلمهم السابق منهجهمنسخة بإمكان الطلبة إستخدام 

 

 ا المستند.النسخة اإلنجليزية من هذخالل الوصول إلى الروابط من  يرجى  ،هنا الروابطي من أل  ستطع الوصولإذا لم ت 
  

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