
 SPS  طفلك في مديرية مدارس سبوكان  سنة كاملة لرحلة تعلمللمحة 

 في هذه السنة الدراسية، 

 ...طفلك سيدرس

your child will be... 

 المرحلة

 ةسخامال

 

 مادة اللغة اإلنجليزية
 القراءة بشكل واسع وبعمق من مجموعة من كتب خيالية، غير خيالية عالية الجودة تتزايد بالصعوبة من ثقافات وحقب زمنية متنوعة •
 لنجاحهم عند اإلستجابة تحليليًا لمصادر أدبية ومعلوماتيةبناء المعرفة حول المواضيع من خالل مشاريع بحثية ومعلومات تقدم شفهيًا والتي تكون األساس  •
 تكريس وقت وجهد كبيرين إلنتاج العديد من القصص والمقاالت عبر أوقات زمنية قصيرة ومطولة خالل السنة الدراسية  •
وتقديم المعلومات التي تم  5 لمرحلةا  ونصوص مواضيع  حول  األستاذ يديرها ونقاشات ة، شتركم  )فردية(، واحد -على-واحد  نقاشات في  مؤثر  بشكل اإلشتراك  •

 تعلمها بإستخدام وسائل العرض الرقمية والبصرية لتعزيز الفهم
 مفهوم ما يقدمونهبالقواعد، إستخدام الحروف الكبيرة، التنقيط واإلمالء لجعل  الخاصةالسيطرة على العديد من أصول اللغة  حكامتوسيع معرفة المفردات اللغوية وإ •

 الرياضيات
 حساب الكسور، قسمة األعداد الكبيرة، الحساب بإستخدام األعداد بصيغة الكسور العشرية، وإيجاد الحجم لمتوازي المستطيالت التركيز على  •
 اإلستمرار بجمع، طرح، وضرب الكسور خالل السنة الدراسية  •
 (¾ ÷ 3حدة )مو وتقسيم األعداد الصحيحة على الكسور ال ،(3÷  ¾حدة على األعداد الصحيحة )مو تقسيم الكسور ال •
 ال التي تشبه الصناديق(كالحساب بإستخدام أعداد الكسور العشرية، وإيجاد الحجم لمتوازي المستطيالت )األش •

 اإلجتماعايات
الديمقراطية التي إنبثقت من خالل الثورة. يتم تسليط الضوء  بل اإلستعمار وحتى إنشاء حكومتنا ق   ذدراسة تاريخ، جغرافية، وإقتصاد أميركا من  •

 على نواحي مختلفة خاللها، مع التأكيد على: تجربة/تقاليد األميركان األصليين والمواطنة
، إستخدام المصادر ممارسة مهارات القرن الحادي والعشرين: العمل بمجاميع، تفسير البيانات/الجداول الزمنية/ المقارنة والتباين، التفكير النقدي •

 بشكل مناسب، وفهم كيفية إستخدام المصادر الثانوية واألساسية 

 العلوم
 نجوم والنظام الشمسي وهياكل وخواص المادة إستكشاف ال •
 الحيةفي الكائنات ة، والطاقة مادالأنظمة األرض: الماء في األنظمة البيئية، النظر إلى  •
الهندسية، بعضها يتضمن: إنشاء وإستخدام النماذج؛ تحليل وتفسير البيانات بإستخدام النماذج )بضمنها النماذج تعلم وإظهار أنواع من المهارات  •

 الخاصة بالرياضيات(؛ وإستخدام التفكير الحسابي
 بالمعلومات اإلشتراك بالنقاش بإستخدام األدلة، والحصول على، تقييم، والتواصل بالمعلومات •
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 اللياقة البدنية والصحة
 المفاهيم الصحية مثل مكونات اللياقة البدنية والتغذية حولتوسيع معرفتهم  •
 مهارات كرة السلة ومجموعة من نشاطات الحركة األخرى التهديف، و في قياسات اللياقة البدنية، مهارات المشاركة وبناء ال •
 دمج الخيارات المعززة للصحة في أهداف اللياقة البدنية والعافية الشخصية  •
 

 الموسيقى
 تيةالواإلرتجال في أنواع من الفرق الصوتية واآلاألداء  •
 تعلم وأداء أنواع مختلفة وأنماط من الموسيقى، بضمنها أساليب وموسيقى ثقافية متنوعة من حقب تاريخية مختلفة •
 الموسيقى ناصرع وتطبيق ستكشافإل موسيقيةتقنيات الالمهارات و ال إستخدام •

 

 ون مادة الفن
 اإلستمرار باإلضافة على ما فهموه في السابق لعناصر الفن ومبادئ التصميم إلنشاء عمل فني   •
 إلنشاء عمل فني والتقنيات الوسائط، األساليب، النماذجمن  عأنوا إستخدام  •
 إستخدام اإلرشادات المثبتة لتقديم، التفكير بأعمالهم الفنية وشرحها لآلخرين •
 صري عند إنشاءهم لفن ما واإلستجابة له في ذات األثناء القيام بالربط عبر األنظمة، الثقافات، المكان والزمانتنمية ستراتيجيات للتفكير الب  •

 

 المعرفة المعلوماتية والرقمية
وإستخدام الموارد المطبوعة والرقمية من أجل: التعاون، التواصل، وإنتاج أفكار مبتكرة، التحقق، وحل المسائل للفائدة الشخصية  واسعالقراءة بشكل  •

 الحياةوللتعلم مدى 
 ، وإظهار اإلحترام إظهار فهم واضح ألنظمة وعمليات المكتبة والتكنولوجيا، ممارسة السالمة، إستخدام المعلومات بشكل أخالقي، تجنب السرقة األدبية •
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

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

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


