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 مادة اللغة اإلنجليزية
 لمتطلبات القراءة في المراحل الالحقة  األساس  ضع ست  وثقة  تعلم القراءة بطالقة، دقة •
 على سبيل المثال، رفقة ورفيق( ولديها عالقات بكلمات أخرى )  (لمح البصر المثال)على سبيل  ليست حرفية إكتشاف بأن للكلمات معاني •
 المعرفة عن العالم من حولهم زيادة وقتلات اذفي  تتصاعد بالصعوبة وكتب هم على قراءة قصصيساعدو مفرداتهم اللغوية  منتمييز وفهم كلمات أكثر يوسع  •
 جمل واضحة وعدة فقرات ذات  صص عن تجارب حقيقية وخيالية، قطع معلوماتية ورأي  الق بةات ك •
 بوضوح  أفكارهم عن والتعبير 3 لمرحلة ا  ونصوص مواضيع  حول  األستاذ يديرها ونقاشات مجاميعية، )فردية(، واحد -على-واحد  نقاشات في  مؤثر  بشكل اإلشتراك  •

 الرياضيات
 مساحة وال، ركسو ال ،ضربالالتركيز على  •
 10 كبر مناأل عدادب األر بطالقة والعمل على ض 10إلى صفر ن م عدادضرب األ •
 1000عداد لغاية األع وطرح مج •
 طرح الكسور وإستكشاف القسمة /(: جمع⅙و ⅓في البسط مثل  1)الكسور التي تحتوي على  ةموّحدال الكسور العمل مع •

 اإلجتماعايات
في الماضي والحاضر باإلضافة لما يعنيه أن يكون الشخص مواطنًا في مجتمٍع ما مع التأكيد على تاريخ  مجتمعللمظاهر العديدة الدراسة  •

 سبوكان ةلي سبوكان وقب 
 في الماضي  المألعوااألحداث ن خالل م أمتنا لي تشكتم وكيف ( يةعبي طوالموارد ال، المناخ، الطقس بضمنها)ة يئ ب ستكشاف الإ •
 وكيف يعمل اإلقتصاد  للحكومة الثالثة األقسامالتعرف على  •
 حول العالم مجتمعات ئلتنش معاً  المجاميع الثقافيةتعيش ن نعيش، ي أ حيث نختار كيف تؤثر التكنولوجياكتشاف إ •
ع م  تعاملال،  رنظ الجهات  مقارنة و   الخرائط،  تفسير،  بحث المواضيع،  ةالزمني   جداولالالل فهم  من خ  نمهارات القرن الحادي والعشري   إستخدام  •

 ساسية مصادر األالإستخدام و  ،اون عصراع والت ال

 العلوم
 والتفاعالتالقوى مواضيع باإلضافة إلى  طقس والمناخإستكشاف ال  •
 الكائنات الحيةعلى  بيئيةالات ير أث الت ، و سماتال، لحياةلدورات النظر في  •
بضمنها النماذج بإستخدام النماذج ) ؛ تحليل وتفسير البياناتستخدام النماذجإ، بعضها يتضمن: إنشاء و وإظهار أنواع من المهارات الهندسيةتعلم  •

 التفكير الحسابي تخدامسوإ(؛ الخاصة بالرياضيات
 بالمعلومات التواصلو على، تقييم، والحصول ، األدلة بإستخدامبالنقاش  إلشتراكا •
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 اللياقة البدنية والصحة
 الوثب العريض، اإلنزالق، والهرولةمع التركيز على  خاصة باللياقةفي بيئة  تقدماً كثر األ اتتوسيع ممارستهم للحرك •
بإستخدام  زقفالو  ،تهديفال ،من مستوى أعلى من الذراع ميالر مشتركة مثل النشاطات الفردية والأثناء  األدوات المهارات بإستخدامتوسيع  •

 .الحبل
 الخيارات المعززة للصحة  حولالتعلم  •
 

 الموسيقى
 ألعاب ونشاطات في  تال، واآلجسمهم ،صوتهمل همإستخدامعند الموسيقى  جربةت ، و إظهار ،إستكتشاف •
 ،يةشعب األغاني ال ،األناشيد ذات القافية، أغاني األطفال التقليدية الموسيقى، بضمنها أنماط، وأساليب ،ةمختلفأنواع  وإكتشاف، كتشافت سإ، تجربة •

 ، والموسيقى العالميةالموسيقى الكالسيكية ،بشكل متداخل المغناة من قبل مجموعتين أو أكثراألغاني  ،في آن واحد المزدوجةاألغاني 
 الموسيقى ناصرإستكشاف عتحديد و ل تي يحتاجونهاال موسيقيةتقنيات الالو  مهاراتالتنمية  •

 

 ون مادة الفن
 السابق والقيام بإتخاذ القرارات إلنشاء عمل فني بإستخدام عناصر الفن ومبادئ التصميمفي ه و تعلم ماعلى اإلضافة  •
 إلنشاء عمل فني والتقنيات الوسائط، األساليب، النماذجمن  عأنوا المزج بين  •
 آلخرينمع ا تهاومناقشأعمالهم الفنية  وعكسها علىإستخدام اإلرشادات التي تم تعلمعها  •
 عبر األنظمة، الثقافات، المكان والزمان بالربطقيام ال ثناءفي ذات األ له واإلستجابةلفن ما  همإنشاءتنمية ستراتيجيات للتفكير البصري عند  •

 

 المعرفة المعلوماتية والرقمية
 وإستخدام الموارد المكتبية والتكنولوجيا من أجل: التعاون، التواصل، وإنتاج أفكار جديدة واسعالقراءة بشكل  •
 اإلستمرار بممارسة السالمة، إستخدام المعلومات بشكل صحيح، وإظهار اإلحترام عند إستخدام موارد المكتبة والتكنولوجيا •
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

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

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


