
 SPS  طفلك في مديرية مدارس سبوكان  لرحلة تعلمسنة كاملة ل لمحة

  في هذه السنة الدراسية،

 ...طفلك سيدرس

your child will be... 

 المرحلة

 التمهيدي

 

 مادة اللغة اإلنجليزية
 الحروف األبجدية ودورها في القراءة  حولالتعلم  •
ي خطوة  ه  نشاطاتال األنواع من التدريب على هذه .لتكوين كلمات صواتج األز وم، المشترك ولالصوت األ ذات تنسيق الكلمات ،القافيةالتدريب على  •

 م القراءة تعلفي  ؤثرةم
 إستيعاب الكتب والقصص عامل رئيسي في قدرتهم على القراءة و ؛ المفردات اللغوية لديهممقدار توسيع  •
 والكتابة لمشاركة القصص، المعلومات، واآلراء  اإلمالء،الرسم؛ مزيج من تشجيع على إستخدام الويتم  عملية الكتابة تجربة •
   واآلراء عن األفكار، المشاعر،بوضوح التعبير تعلم  على الطالب التحدث واإلستماعبناء مهارات تساعد  •

 الرياضيات
 التركيز على األعداد الصحيحة واألشكال  •
 20على األعداد إلى ، مع تركيز خاص 100عد ومقارنة األعداد إلى  •
 وتفريق المواقف كالجمع والطرح ضمب التفكير  •
 ألغاز ، وإكمال أشكال أخرى  لتشكيل مع بعض تجميعهم، ، مقارنة، ورسم األشكالفصلتعلم  •

 اإلجتماعايات
اإلهتمام الواعي، ، كيف يكون الشخص صديق جيدالقوانين، (: SEL) العاطفي اإلجتماعيتعلم الحول بدروس محددة بدء السنة الدراسية  •

 زمالءمع ال المشاكل، وطرق حل تفاعل، ستراتيجيات لل، مهارات اإلستماع، ستراتيجيات للتهدئةالمشاعر اإليجابية والسلبية
البضائع ، تلبية اإلحتياجات، التعاون مع اآلخرين :مادة اإلجتماعياتمحتوى  ثناء تعلمأ (SELالتعلم العاطفي اإلجتماعي )مهارات ممارسة  •

 وتاريخهم الشخصي  ثقافة،، كيف نشترك بالحال العالموالخدمات، 
الحقيقة والخيال، وإستخدام ، التمييز بين اإلتجاهات األساسيةحل المشاكل، اإلستماع والتحدث،  ي والعشرين:دإستخدام مهارات القرن الحا •

 يةتوضيحرسوم الال

 العلوم
 باإلضافة إلى الدفع والسحب  إستكشاف الطقس •
 ، وبيئاتهمباتاتن النظر إلى الحيوانات، ال •
؛ صة بالرياضيات(بضمنها النماذج الخا) النماذج تحليل وتفسير البيانات بإستخدامالنماذج؛  إستخدامإنشاء و : أنواع من المهارات الهندسية إظهارتعلم و  •

 وإستخدام التفكير الحسابي
 بالمعلومات التواصلو على، تقييم، والحصول ، األدلة بإستخدامبالنقاش  إلشتراكا •
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 اللياقة البدنية والصحة
 التخطي، الجري مثل الحصان، التنطيط، والقفز مع التركيز على  ببيئة خاصة باللياقة آمن بشكل حركةال إستكشاف كيفية •
 والتهديف، الركل، أثناء رمي الكرة من مستوى تحت الكتف األدوات بناء المهارات بإستخدام •
 الخيارات المعززة للصحة  حولالتعلم  •
 

 الموسيقى
 يقاعديناميكية، واإلالالنغمة،  ترديد •
 من خالل ألعاب ونشاطات مختلفة  ، والصوتاإليقاعالديناميكية،  ومصادر ،اللحنو  إلستكشاف النغمةوجسمهم  صوتهمإستخدام  •
 .، والموسيقى العالمية، الموسيقى الكالسيكيةيةشعب األغاني ال ،األناشيد ذات القافية، أغاني األطفال التقليديةكتشاف إ •
 الموسيقى ناصرأثناء إستكشاف ع وتقنيات الغناء تنمية مهارات •

 

 ون مادة الفن
 إلنشاء عمل فني  وتعلم إستخدام عملية الخطوة بخطوة صنع الفن اإلبداعيعمليات  إستكشاف وممارسة •
 اإلتصاالت الحسية و ، حركية الدقيقةمهارات الال، تنمية مهارات المالحظة •
 التصميم عناصر الفن ومبادئ وإستخدامة ب لبدء تجر  صنع الفن األساسية تقنياتإستخدام  •
 وتفسير أعمالهم الفنية لآلخرين همتعلم كيفية مشاركة أفكار  •

 

 المعرفة المعلوماتية والرقمية
 لوجيا لدعم التعلمو والتكن  الموارد المكتبيةتعلم كيفية إستخدام  •
 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.


