
 SPS  طفلك في مديرية مدارس سبوكان  لرحلة تعلمسنة كاملة ل لمحة

  في هذه السنة الدراسية،

 ...طفلك سيدرس

your child will be... 

 المرحلة

 أولىال

 

 مادة اللغة اإلنجليزية
 أكثر إستقاللا قارئ وكاتب يصبح لالتعلم  •
 الكلمات وتهّجي الكلمات األكثر تعقيداا تكّون  لتمييز األصوات التياإلستمرار في تعلم وممارسة القوانين  •
 نصوص معلوماتيةلقصص بسيطة و   في التحّدث عن األفكار األساسية ويقضون وقتاا ما يقرأونه ب تعلم التفكير  •
   بإمالء أكثر دقةكتابة الكلمات و  الكاملةبضمنها إستخدام الجملة ، ما يكتبون ويتحدثون اللغة بشكل مناسب عندتعلم كيفية إستخدام  •

 الرياضيات
 ، واألشكالةرتب مال قيمة ، الجمع والطرحالتركيز على  •
 10لغاية  حقائق الجمع/الطرحإتقان القصصية و  أثناء حل المسائل ،20جمع وطرح األعداد، صفر إلى  •
 قيمة المرتبة )اآلحاد، العشرات، المئات( حولوتعلم  120العد لغاية  •
 الكسور ، والتحدث عن حل األلغازكال أخرى، لعمل أش مع بعضتوافقهم و رسم ، فصلتحديد، من خالل  األشكالإستكشاف  •

 اإلجتماعايات
 في المدرسة وفي البيت   المواطنة الصالحة أثناء تعلموصلتها بالمجتمع  تهمدرسمدراسة  •
بطرق  الثقافة يتم التعبير عن ، وكيف أن ، كيف نتفاعل مع بيئتنا، كيف أن العوائل متشابهة ومختلفةالشخصيةورغباتنا إحتياجاتنا تعلم  •

 مختلفة
 التاريخ، وكيف أن الحياة تتغير عبر تعلم الرموز الوطنية، الوطنيةوالمناسبات التعرف على األعياد  •
، والجداول  خدام مصادر المخططات، إست أجزاء الخريطةالجداول والمخططات، الصراع والتعاون، ن: ممارسة مهارات القرن الحادي والعشري  •

 الزمنية

 العلوم
 الضوء والصوت بمواضيع ألمواج باإلضافة إلى ا في النظام الفضائي والدورات طنماإستكشاف األ •
 في علوم الحياة  ومعالجة المعلومات، وظائف، تركيبالنظر إلى  •
(؛ الخاصة بالرياضياتبضمنها النماذج بإستخدام النماذج ) ؛ تحليل وتفسير البياناتإنشاء وإستخدام النماذجأنواع من المهارات الهندسية: وإظهار تعلم  •

 التفكير الحسابي تخدامسوإ
 بالمعلومات التواصلو على، تقييم، والحصول ، األدلة بإستخدامبالنقاش  إلشتراكا •
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 اللياقة البدنية والصحة
 الهرولة، و القفزالتخطي، الجري مثل الحصان، مع التركيز على  خاصة باللياقةفي بيئة  ة اآلمنةتوسيع ممارستهم للحرك •
 مسكوال، مي، الر رمي الكرة من مستوى تحت الكتفمشتركة مثل  النشاطات الفردية والأثناء  األدوات المهارات بإستخدامبناء  •
 الخيارات المعززة للصحة  حولالتعلم  •
 

 الموسيقى
 يقاعديناميكية، واإلالالنغمة،  ترديدتمييز و  •
 من خالل ألعاب ونشاطات مختلفة  ، والصوتاإليقاعالديناميكية،  ومصادر ،اللحنو  إلستكشاف النغمة ، واألدوات جسمهم ،إستخدام صوتهم •
 .، والموسيقى العالمية، الموسيقى الكالسيكيةيةشعب األغاني ال ،األناشيد ذات القافية، أغاني األطفال التقليديةكتشاف إ •
 الموسيقى ناصرأثناء إستكشاف ع وتقنيات الغناء تنمية مهارات •

 

 ون مادة الفن
 د والتقنياتمن الموا عأنوا إستكشاف من خالل  ومبادئ التصميم الفنة فهم عناصر تنمي  •
إستخدام عملية الخطوة  من خالل ، المهارات الحركية الدقيقة، اإلتصالت الحسيةمهارات المالحظة، مهاراتهم، بضمنها  ةفي تنمي  ارر مست اإل •

 بخطوة إلنشاء عمل فني 
 ي شخصال ذات المعنى ريةبصجارب الفنية الت ال من جموعةواإلستجابة لمإنشاء  •
 للفنون البصريةمن خالل تجاربهم  ةالخاص وبيئتهم جتمعهممإدراك لتنمية  •

 

 المعرفة المعلوماتية والرقمية
 التعلملوجيا لدعم و والتكن  الموارد المكتبيةإستخدام و  واسعالقراءة بشكل  •
 صحيحالمكتبة والتكنولوجيا بشكل كيفية إستخدام ممارسة السالمة وتعلم  •
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 هل تريد التعرف على المزيد؟
جد المناهج والمدرجات القياسية على موقعنا تو 

  spokaneschools.org/curriculumاإللكتروني: 
 أو إتصل بمدرسة طفلك للمزيد من المعلومات.


