
 SPS  طفلك في مديرية مدارس سبوكان  سنة كاملة لرحلة تعلمللمحة 

 في هذه السنة الدراسية، 

 ...طفلك سيدرس

your child will be... 

 المرحلة

 ةرابعال

 

 مادة اللغة اإلنجليزية
 مواد خيالية، غير خيالية، وغيرهما قراءة  والمهارة على   بناء القدرة العقلية •
قافات مختلفة، بضمنها مجموعة  ث ئد أكثر تعقيدًا من اقص و  راءة قصصق ستمرار في التعلم عن العالم باإلضافة إلى بناء مهارات المفردات اللغوية من خالل اإل •

 من الكتب عن التاريخ، العلوم، الفن، والموسيقى 
 من تفاصيله والضمني )المذكور في النص( لصريح كل من المعنى ال –القيام بخطوات مهمة في إمكانيتهم على شرح ما يقوله نص ما  •
 الدقة ب د ي از ملخصات، المقاالت المعلوماتية وأخرى للرأي بفقرات عديدة وقواعد وتنقيط مت الكتابة قصص مؤثرة حول تجارب فعلية وخيالية،  •
 ؛ مضيفين على أفكار اآلخرين4 لمرحلة ا  ونصوص مواضيع  حول  األستاذ يديرها ونقاشات مجاميعية، )فردية(، واحد -على-واحد  نقاشات في  مؤثر  بشكل اإلشتراك  •

 بوضوح الخاصة  أفكارهم  عن والتعبير

 الرياضيات
 سة هندوال، قسمة مع األعداد متعددة المراتب، الكسوروال ضربالالتركيز على  •
 ة المختلف عدادألإيجاد العوامل والمضاعفات ل •
 أجزاء أصغر مقارنة الكسور وتقسيم الكسور إلى  •
 لضرب وقسمة األعداد المتعددة المراتب تطوير ستراتيجيات كفوءة ذات الوقتوالكسور العشرية في  اإلعتيادية العشرية وإيجاد مكافئات الكسور كسورالأعداد مقارنة  •
 من خالل حساب المساحة والحجم وبإستخدام المناقل لقياس ورسم الزوايا سةهندإستكشاف ال •

 اإلجتماعايات
 :مع التأكيد علىتاريخ والية واشنطن دراسة  •
ركان األصليين، والمستكشفين وتجار الفرو، الهجرة واإلستيطان، حكومة ياقيات مع األمتفأوطان القبائل، اإلجغرافية الوالية والواليات المتحدة،   •

 وإقتصاد والية واشنطن، المواطنة، ومناطق الواليات المتحدة 
التعرف على المصادر الثانوية واألساسية، ممارسة   ،ةالزمني   جداولالم  قراءة الخرائط الداخلية، إستخدا  :نمهارات القرن الحادي والعشري   ممارسة  •

 يق والمقياس ر طل رطة ااخإستخدام و  ،العمل بمجاميع ،مهارات الرسم البياني

 العلوم
 باإلضافة إلى األمواج والطاقة ل األرض عمليات التي تشك  إستكشاف ال •
 ة، الوظيفة، معالجة المعلومات في علوم الحياة مادإلى الطاقة والالنظر  •
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
 مفاهيم صحية مثل مكونات اللياقة البدنية والتغذية حولالتعلم  •
 الحبل بإستخدام  زقفالو  ،تهديفال ،من مستوى أعلى من الذراعمي لر باتهم اار هتوسيع م •
 الخيارات المعززة للصحة  حولاإلضافة على المعلومات السابقة  •
 

 الموسيقى
 تيةالل في أنواع من الفرق الصوتية واآلاجت ر اإلتعلم كيفية األداء و  •
 مختلفةوموسيقى ثقافية متنوعة من حقب تاريخية  ليباسأ الموسيقى، بضمنها من أنماطو  كثيرة ةمختلفأنواع  وإكتشاف، كتشافت سإ، تجربة •
 الموسيقى ناصرإستكشاف عو  دي حدت ل موسيقيةتقنيات الالو  مهاراتال إستخدام •

 

 ون مادة الفن
 السابق والقيام بإتخاذ القرارات إلنشاء عمل فني بإستخدام عناصر الفن ومبادئ التصميمفي ه و تعلم ماعلى اإلضافة اإلستمرار ب  •
 إلنشاء عمل فني والتقنيات النماذجالوسائط، األساليب، من  عأنوا المزج بين  •
 آلخرينلها رحشو تفكير بأعمالهم الفنية لل رشاداتوضع اإل •
 بالربط عبر األنظمة، الثقافات، المكان والزمان قياملفن ما واإلستجابة له في ذات األثناء ال همتنمية ستراتيجيات للتفكير البصري عند إنشاء •

 

 والرقميةالمعرفة المعلوماتية 
 ، التحقق، وحل المسائل من أجل: التعاون، التواصل، وإنتاج أفكار جديدةرقمية الطبوعة و وإستخدام الموارد الم واسعالقراءة بشكل  •
 اإلستمرار بممارسة السالمة، إستخدام المعلومات بشكل صحيح، وإظهار اإلحترام عند إستخدام موارد المكتبة والتكنولوجيا •
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

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

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


