المرحلة 6

التخطيط فايروس كورونا ()COVID-19

موارد لألسرة للتعليم من البيت
أولياء األمور واألوصياء :أثناء قيام مدينتنا وواليتنا باإلعداد إلتخاذ اإلجراءات لوقاية مجتمعاتنا ،قمنا بإعداد مصادر عبر اإلنترنت لتعليم الطلبة من البيت .بإمكان األهالي إستخدام هذه المصادر
إلستمرار التعليم وتنمية أكثر للمهارات التي تم تعليمها من أساتذة صفوفهم .كما هو دائماً ،إبقوا على تواصل مع آخر المستجدات من مديرية مدارس سبوكان ،وتابعونا على مواقع التواصل
اإلجتماعي وح ّملوا تطبيق مديرية مدارس سبوكان على أجهزة هواتفكم المحمولة الخاصة بكم.

مادة اللغة اإلنجليزية

إختر ثالثة أو أكثر من المجاالت التالية يومياً لغرض التعلم:

تمرن قراءة والتوصل إلى معاني الكلمات غير المألوفة من خالل اإلنتباه الدقيق ألجزاء الكلمات على سبيل المثال ،البادئات ( prefixesالبدايات) ،الالحقات suffixes
• ّ
(النهايات) ،وجذور الكلمات ()telegraph, photograph, autograph
• إق أر الكتب أو النصوص المناسبة لمستواك ،تحدثوا سوية عنها بإستخدام أسئلة مثل األسئلة أدناه:
 من هي الشخصية الرئيسية؟ هل ترغب أن تكون صديقاً له أو لها؟ لماذا؟ -ما هي المشكلة الرئيسية في القصة؟ كيف تم حل المشكلة؟

 كيف يذكرك هذا الكتاب بأي شئ قد مررت به أو قرأت عنه من قبل؟ ما هي الفكرة أو الموضوع األساسي للكتاب أو النص؟ ما هي التفاصيل األكثر أهمية؟ لماذا؟• إكتب حول التجارب التي مرت بك أو تود أن تحصل معك ،والمواضيع التي لديك إهتمام بالتعلم عنها أكثر كالسيرة الذاتية لشخصية أنت معجب بها مع التأكيد على
إستخدام كلمات ،عبارات ،وأصول الكتابة الصحيح من أجل التأثير وعدة فقرات من أجل توضيح الموضوع من خالل ذكر الحقائق ،األسباب ،والتفاصيل.
• برنامج  SpringBoardعبر اإلنترنت :بإمكان الطلبة إكمال أية واجبات حالية أو سابقة غير مكتملة ،اإلختبارات المضمنة والدخول على مختبر  Zincالخاص
بالقراءة لتعلم المفردات اللغوية ،ممارسة القراءة عن قرب ،إيجاد المقاالت ،وإختبار مهاراتهم بإستخدام سباقات القراءة
• سجل دخولك هنا لتجد كتابك المفضل التالي من خالل قراءة مراجعات الكتب وتوصياتها

الرياضيات

ساعدوا طلبتكم باإلستمرار على تواصل مع تعلمهم من خالل هذه المصادر:
• ما يزال بإمكان طلبتكم من الحصول على المصادر عبر اإلنترنت بإستخدام نظام كلفر  Cleverمن خالل الصفحة الرئيسية لمديرية مدارس سبوكان
  ،Desmos ،Khan Academy ،Code.org ،MobyMaxإلخ. يتضمن برنامج  Blackboardمصادر لصف طلبتكم• بإمكانهم الحصول على مناهجهم عبر اإلنترنت هنا
• بإمكان طلبتكم مراجعة دروس ًا موجهة هنا.

اإلجتماعيات

نحث العوائل والطلبة على البحث والكتابة عن الحضارات القديمة لليونان وروما؛ بضمنها كيف حاولت كل منها تفسير العالم وقوانين الطبيعة من خالل الخرافات
واألساطير؛ إكتشافاتهم المهمة في العلوم؛ وكيف قامت اليونان بتنمية الديمقراطية ،نظام يحكم به الشعب أنفسهم بدالً من أن يحكموا من قبل ملك.

إضغط للحصول على مصادر عبر اإلنترنت
للبقاء على تواصل أفضل مع التعلم.
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التخطيط فايروس كورونا ()COVID-19

موارد لألسرة للتعليم من البيت
أولياء األمور واألوصياء :أثناء قيام مدينتنا وواليتنا باإلعداد إلتخاذ اإلجراءات لوقاية مجتمعاتنا ،قمنا بإعداد مصادر عبر اإلنترنت لتعليم الطلبة من البيت .بإمكان األهالي إستخدام هذه المصادر
إلستمرار التعليم وتنمية أكثر للمهارات التي تم تعليمها من أساتذة صفوفهم .كما هو دائماً ،إبقوا على تواصل مع آخر المستجدات من مديرية مدارس سبوكان ،وتابعونا على مواقع التواصل
اإلجتماعي وح ّملوا تطبيق مديرية مدارس سبوكان على أجهزة هواتفكم المحمولة الخاصة بكم.

العلوم

بإمكان الطلبة العمل على مسار تعلم العلوم الخاص بهم في نظام كلفر  Cleverبإستخدام برنامج موبي ماكس :MobyMax
• تبدأ الدروس بمواضيع علوم الحياة والعودة لمراجعة مواضيع أخرى تم إكتشافها سابقاً هذه السنة.

• نحث العوائل على مالحظة وتسجيل عالمنا الطبيعي :كتابة ورسم مالحظات عن الغالف الجوي وتغيراته خالل اليوم واإلسبوع هو طريقة جيدة للطلبة في توسيع تجربتهم العلمية.

اللياقة البدنية والصحة

جرب مصادر اإلنترنت هذه للبدء:
هنالك العديد من الطرق المبدعة لممارسة اللياقة والصحة البدنية في البيتّ -
• أفكار صحية للعائلة
• الصحة في البيت
• تقويم الصحة للمرحلة اإلبتدائية
• أدوات لبيت نشيط :هذا المصدر هو جزء من منهجنا التكميلي  OPENPhysEdويتطلب تسجيل دخول سريع ومجاني .تتضمن األفكار النشاطات ،األدوات للصحة ،وسجالت اللياقة
البدنية ،روابط فديوية ،ونشاطات تعاونية لجميع المراحل الدراسية.
• يتمكن جميع الطلبة من الدخول إلى مكتبة الفديو ووحدة اللياقة البدنية من خالل الدخول على موقع ولنت  WELNETعبر كلفر  Cleverأو هنا.

الموسيقى
مارس/إعزف/إستمع إلى الموسيقى من  30-15دقيقة على األقل مرتين باإلسبوع .شارك العائلة باألغاني ،القوافي ،والمفاهيم الموسيقية التي بدأت بتعلمها في الفصل الدراسي الثاني
• الفرق :الكتاب  Tradition of Excellenceللمؤلفين  Bruce Pearsonو .Ryan Nowlinللحصول على رمز ترخيص المستخدم  IPSللوصول إلى مسارات العزف المرافق ،إذهب
إلى نهاية الكتاب وإتبع التعليمات أو إضغط هنا
• األوتار :الكتاب  String Basicsللمؤلفين  Terry Shadeو .Jeremy Woolstenhulmeللحصول على رمز ترخيص المستخدم  IPSللوصول إلى مسارات العزف المرافق ،إذهب
إلى نهاية الكتاب وإتبع التعليمات أو إضغط هنا

مادة الفنون

• إرسمّ /لون/شارك في نشاط حرفي مرة-مرتين باألسبوع.
• شارك في ستراتيجيات فكرية مرئية :خذ باإلعتبار النظر عن قرب إلى عمل فني وأكتب ما تالحظه يحصل في كل صورة بإستخدام المجلة في هذا الرابط

مصادر عبر اإلنترنت
باإلمكان الدخول على أي من هذه المصادر المجانية من البيت بإستخدام تسجيل الدخول التعريفي الخاص بطالبكم من خالل نظام كلفر :Clever
• ( ThinkCentralرحالت عبر اإلنترنت) :بإمكان الطلبة قراءة و/أو إستماع نصوص خيالية وغير خيالية.

•  :Lexia Core5بإمكان الطلبة الحصول على تعلم صريح ومخصص للصوتيات ،الطالقة ،والمفردات اللغوية
•  :MobyMaxبإمكان الطلبة تعلم المهارات التي يحتاجونها أكثر مع مسار التعلم المخصص هذا
•  :DreamBoxبرنامج المرحلة التمهيدي – للمرحلة  8أثبت أنه يرفع من مستوى إنجاز الطالب أثناء دعم إتخاذ القرار المستنير
•  :Typing.comبإمكان الطلبة تعلم كيفية الطباعة بطريقة مؤثرة وممتعة
•  Starfallو :PBS Kidsكالهما يقدمان ألعاباً ،فديوات ،ونشاطات تعليمية تفاعلية صديقة للطفل

•  :iCivicsبإمكان الطلبة إستخدام األلعاب لإلحتفاظ بمعرفتهم بالتربية المدنية وتحسين مهارات المعرفة األساسية

•  :Pearson Realizeبإمكان الطلبة إستخدام نسخة منهجهم عبر اإلنترنت لمراجعة تعلمهم السابق
إضغط للحصول على مصادر عبر اإلنترنت
للبقاء على تواصل أفضل مع التعلم.

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

