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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
 لغرض التعلم: يوميًا التالية  المجاالتأو أكثر من  ثالثةإختر 

 suffixes اتالحقال ، (اتبدايال)  prefixes اتبادئال ،لامثعلى سبيل الكلمات ألجزاء ال من خالل اإلنتباه الدقيق غير المألوفة ماتكلالاني عم والتوصل إلىقراءة تمّرن  •
 ( telegraph, photograph, autograph)  اتلكلماوجذور  ،( اتنهايال) 

 :أسئلة مثل األسئلة أدناه عنها بإستخدام ، تحدثوا سويةاكالمناسبة لمستو  أو النصوص إقرأ الكتب •
 له أو لها؟ لماذا؟أن تكون صديقًا  رغبتل هالشخصية 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  -
 ؟ لماذا؟ما هي التفاصيل األكثر أهمية ما هي الفكرة أو الموضوع األساسي للكتاب أو النص؟ -

 على مع التأكيد أنت معجب بها لشخصية كالسيرة الذاتيةأكثر  إهتمام بالتعلم عنها كلديالتي  والمواضيع، أن تحصل معكأو تود  التجارب التي مرت بكحول  إكتب •
 .التفاصيلو ، األسباب، من خالل ذكر الحقائق الموضوع توضيحمن أجل  وعدة فقرات الصحيح من أجل التأثيرأصول الكتابة ، و كلمات، عباراتخدام إست

الخاص  Zinc دخول على مختبروال اإلختبارات المضمنة، غير مكتملة واجبات حالية أو سابقة إكمال أية بإمكان الطلبة :نترنتاإلعبر  SpringBoardبرنامج  •
 سباقات القراءةبإستخدام  ، وإختبار مهاراتهم، إيجاد المقاالت، ممارسة القراءة عن قربتعلم المفردات اللغويةلبالقراءة 

 مراجعات الكتب وتوصياتهامن خالل قراءة  لتجد كتابك المفضل التالي هناسجل دخولك  •
 

 لرياضياتا
 :من خالل هذه المصادر تعلمهم باإلستمرار على تواصل مع تكمطلب  ساعدوا

 من خالل الصفحة الرئيسية لمديرية مدارس سبوكان Cleverما يزال بإمكان طلبتكم من الحصول على المصادر عبر اإلنترنت بإستخدام نظام كلفر  •
- MobyMax ،Code.org ،Khan Academy ،Desmos.إلخ ، 
 مصادر لصف طلبتكم Blackboardيتضمن برنامج  -

 هنابإمكانهم الحصول على مناهجهم عبر اإلنترنت  •
 .هنابإمكان طلبتكم مراجعة دروسًا موجهة  •

 
 

 ياتعااإلجتم
الخرافات من خالل  الطبيعة العالم وقوانين تفسير حاولت كل منها كيفها بضمنيونان وروما؛ للالحضارات القديمة والكتابة عن  بحثال علىوالطلبة نحث العوائل 
 قبل ملك.أن يحكموا من من  بدالً  أنفسهم شعباله يحكم بنظام بتنمية الديمقراطية، كيف قامت اليونان و  في العلوم؛  هم المهمةفاتاشتكإواألساطير؛ 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                               
  

 إضغط للحصول على مصادر عبر اإلنترنت
 للبقاء على تواصل أفضل مع التعلم.
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 العلوم
 : MobyMaxبإستخدام برنامج موبي ماكس  Cleverالخاص بهم في نظام كلفر    علومبإمكان الطلبة العمل على مسار تعلم ال

 . هذه السنة سابقاً تم إكتشافها  مواضيع أخرى   والعودة لمراجعة علوم الحياةبمواضيع  تبدأ الدروس •
 .في توسيع تجربتهم العلمية هو طريقة جيدة للطلبة خالل اليوم واإلسبوع الغالف الجوي وتغيراته عن مالحظات رسمو كتابة :  يل عالمنا الطبيعيمالحظة وتسجنحث العوائل على   •

 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
 ثانيالتي بدأت بتعلمها في الفصل الدراسي ال القوافي، والمفاهيم الموسيقيةباألغاني،  شارك العائلة باإلسبوع.على األقل مرتين  دقيقة 30-15من إستمع إلى الموسيقى /إعزف/مارس

، إذهب  المرافقمسارات العزف  لوصول إلى ل IPSالمستخدم  رمز ترخيصللحصول على   .Ryan Nowlinو Bruce Pearsonلفين مؤ لل  Tradition of Excellenceالكتاب  :الفرق  •
 هناالكتاب وإتبع التعليمات أو إضغط  نهاية  إلى

للوصول إلى مسارات العزف المرافق، إذهب   IPS. للحصول على رمز ترخيص المستخدم Jeremy Woolstenhulmeو Terry Shadeللمؤلفين  String Basics: الكتاب األوتار •
 هناإلى نهاية الكتاب وإتبع التعليمات أو إضغط  

 مادة الفنون 
 . باألسبوع مرتين-مرةفي حر نشاط شارك في /لّون /إرسم •
 الرابط  هذافي  مجلة ال بإستخدام  يحصل في كل صورة وأكتب ما تالحظه عمل فنيالنظر عن قرب إلى  خذ باإلعتبار :ات فكرية مرئيةستراتيجيشارك في  •

 

 اإلنترنتعبر  صادرم 
 :Cleverكلفر  نظام من خالل مبكطالالخاص ب التعريفي تسجيل الدخول بإستخدام صادر المجانية من البيتالدخول على أي من هذه المباإلمكان 

• 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 يحتاجونهامهارات التعلم 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 تعلفديوات، اً 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 

 

 

  

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

 

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