
 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
 القراءفي للتأثير  التقنيات التي يستخدمها المؤلفون بضمنها تعلم  كتب ومقاالت أطول وأكثر صعوبة فهمل المبكرة ةالدراسي في المراحل تطبيق المهارات التي تعلموها •
  مدعم حجته و  مبإيصال فكرته  ون كيف يقوم المؤلف  ، مع التأكيد علىبناء المعرفة حول المواضيع من خالل مشاريع بحثية ومعلومات تقدم شفهيا  على اإلستمرار  •

 تنتاجاألسباألدلة و 
 وتفاصيل دقيقةعلى الكتابة بوضوح أكبر  تهمإمكانيلتقوية ، والجدلية حيةتوضيالالمقاالت  متعددة الفقرات، تكريس وقت وجهد كبيرين إلنتاج العديد من القصصاإلستمرار ب •
 ما يقدمونهبالقواعد، إستخدام الحروف الكبيرة، التنقيط واإلمالء لجعل  الخاصةالسيطرة على العديد من أصول اللغة  حكامتوسيع معرفة المفردات اللغوية وإاإلستمرار ب •

 مفهوم
 اإلدعاءات والنتائجوتقديم  6 لمرحلةا  ونصوص مواضيع  حول  األستاذ يديرها ونقاشات ة، شتركم  )فردية(، واحد -على-واحد  نقاشات في  مؤثر  بشكل اإلشتراك  •

 بإستخدام وسائل العرض الرقمية والبصرية لتعزيز الفهم

 الرياضيات
 ، والحجم احة السطحيةالمسالمساحة،  بإستخدام ذات الصلة بالعالم الحقيقيحل المسائل  •
 من خالل ضرب وقسمة الكسور بالكسور توسيع المعرفة  •
 بة وحساب األعداد المرك  لفهم الكسور  إستخدام األنماط •
 البيانية رسوم الفهم لكيفية تنظيم البيانات وإستخدام التكوين  •
 المنوال ، و ، الوسيطالوسطالتوسع لفهم و  بس  للن  تكوين فهما   •

 اإلجتماعايات
 واألنظمة اإلقتصادية السياسة، الثقافة،  المواطنة، جغرافية،التاريخ، ال من خالل  لألرض وناسها تعميق فهمهمل العالمفي مة  القدي حضارات الدراسة  •
الجغرافية   خواصال  وكيف أنهم إستخدموا، أنظمتها اإلقتصاديةو  حكوماتها ، ومصرلوادي الرافدين، سومر الحضارات األولىكيف كونت  فاشت كإ •

 طور لتساعدهم على الت  المحيطة
 وإنبثاق المسيحية، نانيةاألساطير اليو  ، الهندوسية،ديانات الرئيسية القديمة: اليهودية، البوذيةالالتركيز على  •
 مصر، الثقافة اليهودية، الهند، الصين، اليونان، وروما لوادي الرافدين،   تعلم حول الثقافات الرئيسية •

 العلوم
 بشري نشاط الألرض و مواضيع ا اإلضافة إلىب  أنظمة األرضإستكشاف  •
 النظر إلى مكان األرض في الكون  •
الهندسية، بعضها يتضمن: إنشاء وإستخدام النماذج؛ تحليل وتفسير البيانات بإستخدام النماذج )بضمنها النماذج الخاصة تعلم وإظهار أنواع من المهارات  •

 بالرياضيات(؛ وإستخدام التفكير الحسابي
 بالمعلومات  على، تقييم، والتواصل بالمعلوماتاإلشتراك بالنقاش بإستخدام األدلة، والحصول  •
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 اللياقة البدنية والصحة
 التغذيةمفاهيم و  النوع(شدة، المدة، الكرار، )الت  FITTئ مبادالمشاركة في تطبيق  •
 مهارات كرة السلة ومجموعة من نشاطات الحركة األخرى التهديف، و في قياسات اللياقة البدنية، مهارات المشاركة وبناء ال •
 للصحة في أهداف اللياقة البدنية والعافية الشخصية دمج الخيارات المعززة  •
 

 الموسيقى
 وترية أو إيقاعيةآلة إستخدام  تعلمعلى إعطاء الفرصة  •
 أنواع مختلفة وأنماط من الموسيقى، بضمنها أساليب وموسيقى ثقافية متنوعة من حقب تاريخية مختلفة  جربةت  •
 تفسيرالفحص و ال، تأليفال، الموسيقي داءاأل •
 دواتيةأفي فرقة  موسيقيةالتقنيات المهارات و ال ،األساسياتوممارسة  تجربة •

 

 ون مادة الفن
 عناصر الفن ومبادئ التصميم إلنشاء عمل فني   خدامإست  •
 إلنشاء عمل فني والتقنيات الوسائط، األساليب، النماذجمن  عأنوا  مزج •
 التفكير بأعمالهم الفنيةوا لتقديم ايير الجمالتوظيف مع •
 القيام بالربط عبر األنظمة، الثقافات، المكان والزمانهم لفن ما و ستجابت صري عند إالب لتفكير استراتيجيات  دمج •

 

 المعرفة المعلوماتية والرقمية
 الحياةلتعلم مدى لة، التحقق، وحل المسائل جديدوإستخدام الموارد المطبوعة والرقمية من أجل: التعاون، التواصل، وإنتاج أفكار  واسعالقراءة بشكل  •
 وإظهار اإلحترام ، مناسب ممارسة السالمة، إستخدام المعلومات بشكل  من خالل المكتبة والتكنولوجيا اردمو إظهار فهم واضح ل •
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

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

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


