مدارس بورتالند العامة

دليل التعلّم لعائالت الطالب

هذا مخترص عام ينبغي األطفال معرفته ويكونوا قادرين عىل
القيام به والطرق التي متكّن العائالت من زيادة التعلّم يف املنزل.
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حول أدلة التعلّم هذه:
ميثل دليل التعلّم هذا بعضاً من أهم األشياء الرضورية التي ينبغي عىل طفلك معرفتها ويكون قادرا ً عىل القيام بها بحلول نهاية
السنة املدرسية بفنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات .وتساعد أهداف التعلّم العائالت واملعلمني يف معرفة متى يحتاج الطالب إىل
دعم إضايف ومتى يحتاجون إىل تح ٍد أكرب حتى.

ماذا ميكن للعائالت القيام به؟
هنا الكثري الذي ميكنك القيام به لدعم طفلك يف التعلّم ومساعدته من أجل مستقبله .فيام ييل بعض األشياء التي من شأنها
مساعدة الطالب يف التعلّم:
 .1دع طفلك يعلم بأن التعليم مهم لك .أخربه بأن التعليم يهم ،وهو أساس النجاح.
 .2اجعل املدرسة أولوية؛ احرص عىل أن يذهب طفلك إىل املدرسة يف الوقت املحدد كل يوم.
 .3تعا َون مع املدرسة واظهر االحرتام تجاه املعلمني وطاقم املدرسة.
 .4ش ّجع عىل االستقاللية؛ اسمح لطفلك بارتكاب أخطاء وقبول املسؤولية تجاه اختياراته.
 .5تحدث إىل طفلك حول ما يحدث يف املدرسة.
 .6تحدث إىل معلم طفلك للتأكد من أن طفلك يُحر ُز تقدماً طوال السنة.
 .7احرض مؤمترات األهايل-املعلمني واملناسبات املدرسية األخرى كلام كان ذلك ممكناً.
 .8أنت تتمتع بحق معرفة أداء طفلك يف املدرسة؛ ال ترتدد باالتصال مبعلمه إذا كان لديك أسئلة.

التحدث إىل معلم طفلك
من املهم التحدث إىل معلم طفلك واملدرسة بانتظام حول التقدّم الذي يحرزه طفلك يف اتجاه أهداف التعلّم .فيام ييل بعض
األسئلة أو املوضوعات التي قد ترغب يف مناقشتها:
 nراجع دليل التعلّم هذا واسأل أين مواطن ضعف طفلك وأين يحتاج إىل تحسني.
 nإضافة إىل أهداف التعلّم يف هذا الدليل ،هل هناك أهداف أخرى يُتوقَّع أن يحققها طفلك؟
 nأطلب االطالع عىل أمثلة من عمل طفلك وكيف يلبّي هذا العمل أو ال يلبّي أهداف التعلّم.
 nاسأل حول كيفية قياس مسار تقدّم طفلك طوال السنة.
 nاسأل ما إذا كان طفلك عىل السكة الصحيحة لتحقيق أهداف التعلّم املقررة ملستوى-صفّه .إذا مل يكن األمر كذلك ،ما الدعم
الذي ميكن للمدرسة أن تقدمه لتصحيح ذلك؟ ما الذي ميكنك أن تقوم به يف البيت؟
 nاسأل ما إذا كان طفلك يف مستوى توقعات التعلّم أو يتجاوزها .إذا كان األمر كذلك ،ما الدعم اإلضايف الذي ميكن للمدرسة أن
تقدمه يف هذا السياق؟ ما الذي ميكنني أن أقوم به يف البيت؟
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التحدث إىل طفلك
«كيف كان يومك يف املدرسة اليوم؟»
«جيد».
“ماذا قمت به اليوم؟”
«ال يشء»
هل هذا الجواب يبدو مألوفاً؟ ال بأس ،واصل األسئلة! األطفال الذين يتحدث أبواهم معهم حول املدرسة يكون أداءهم أفضل يف
املدرسة .فيام ييل بعض الطرق التي ميكنك من خاللها املشاركة يف النقاش مع طفلك ودعم نجاحه:
 nخصص وقتاً للتحدث إىل طفلك حول املدرسة كل يوم.
 nأطلب من طفلك أن يخربك شيئاً واحدا ً تعلّمه اليوم .ما اليشء/املوضوع الذي يعتقد طفلك أنه األكرث إثارة أو طرافة له؟ ما
اليشء الذي يبدو صعباً؟
 nراجع أوراق الفروض املنزلية واملشاريع التي يحرضها طفلك معه إىل البيت من املدرسة؟ أطلب من طفلك إخبارك ما التعلّم
التي ترمز إليه.
 nامدح طفلك عىل العمل الشاق والجهود املبذولة ،وليس فقط عىل «اإلجابات الصحيحة».
عرفت ذلك؟ ماذا تفكر به؟ ماذا تالحظ؟ ملاذا قمت بذلك بتلك الطريقة؟
 nاطرح أسئلة حول ماذا يفكر به طفلك؟ كيف َ
هل هناك طريقة أخرى للعثور عىل تلك اإلجابة؟

دعم التعلّم بعيداً عن املدرسة
ال يجب عىل التعلّم التوقف عندما يغادر الطالب املدرسة .فالطالب يقضون وقتاً أكرث خارج املدرسة مام يقضونها داخل املدرسة.
فيام ييل بعض الطرق التي ميكنك من خاللها دعم التعلّم خارج املدرسة:
 nش ّجع طفلك عىل القراءة ،اقرأ مع طفلك ،وش ّجع العائلة عىل تخصيص وقت للقراءة  -باللغة التي ترتاح لها أكرث.
 nقم بإعداد مكان هادئ ومريح يك يقوم فيه طفلك بفروضه البيتية أو األنشطة التعلّمية األخرى.
 nحاول إنشاء جدول منتظم للقيام بالفروض البيتية أو أنشطة التعلّم األخرى.
 nاستخدم هذا الدليل للرتكيز عىل أهداف تعلّم قليلة ،وج ّرب اقرتاحات التعلّم يف البيت.
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ما األشياء التي ينبغي عىل طفلك الطالب معرفتها ويكون قادراً عىل القيام بها
بفنون اللغة اإلنجليزية:
اللغة

 qتقديم عروض شفهية أمام مختلف املستمعني وألغراض مختلفة ،مثل نقد كتاب أو دعم قضية مهمة له .مبا يف ذلك إدخال
تغيريات لتالئم جمهور املستمعني وغرض العرض التقدميي .استخدام لغة بغرض التأثري الدراماتييك.
 qإعطاء موجز للمعلومات واألفكار التي تم تعلّمها من نقاش .عىل سبيل املثال  -مناقشة الطالب لسياقات الدكتور مارتن لوثر
كينغ األصغر فيام يخص العصيان املدين وإعطاء موجز ملا قاموا بتعلمه من النقاش.

القراءة واألدب

 qإيضاح الفرق بني املوضوع ،والذي هو إفادة عن فكرة أو مفهوم مركزي يف عمل خيايل ،وغاية املؤلف يف نص غري خيايل.
 qالتع ّرف عىل وتحليل سامت األنواع األدبية املختلفة ،مثل الشعر ،سرية حياة شخص واملرسحيات .مقارنة أعامل مشابهة يف
أنواع أدبية مختلفة مثل كتاب آنا فرانك« :يوميات فتاة صغرية» واملرسحية املستندة إىل ذلك الكتاب ،ومناقشة كيف كل نوع
أديب ساعد املؤلف يف إنجاز غاية ما.
 qتحليل وتقييم مواضيع مشابهة يف أعامل أدبية مختلفة .توضيح االختالف بني ال ِتيمة واملوضوع.

الكتابة

 qكتابة قصص ونصوص تتضمن شخصيات متطورة ،مكان وزمان ،وحوار؛ أزمة واضحة وحلول؛ وتفصيل وصفي ٍ
كاف.
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طرق لتشجيع تعلّم فنون اللغة اإلنجليزية يف البيت
 qاقرأ مع طفلك كتابني مختلفني من أزمنة مختلفة يتعامالن مع نفس املوضوع أو الرسالة .اطرح أسئلة تدعو إىل التفكري
والتعلّم ،مثل" ،كيف تشعر حول____؟" "ما رأيك بـ ________؟"
 qشجع طفلك عىل قراءة الكتب التي تقدم تشكيلة واسعة من الفرص والتجارب يف مجاالت قد يكون طفلك يفكر بها ،مثل
والسي املهنية.
الكليات َ
 qقم بجدولة زيارة إىل كلية يف منطقة بورتالند مع طفلك وناقش معه ماذا يتوقع طفلك من تجربة الكلية .تحدث حول
املواضيع واملهارات التي سيتناولها طفلك يف املدرسة الثانوية لتلبية أهدافه املتعلقة بالكلية واملهنة التي يحبذها.
املالحظات:

يرجى أن تتواصل مع معلم طفلك أيضاً واالستعالم منه عن موارد التعلّم ذات الصلة بربامج القراءة والكتابة املقررة لدى مدرستك.
مدرسة طفلك.
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ما األشياء التي ينبغي عىل طفلك الطالب معرفتها ويكون قادراً عىل القيام بها يف
مادة الرياضيات:
الصمء أو غري املنطقية مثل الرمز  πوالذي ال ميكن
 qاستكشاف اسرتاتيجيات لتقدير الجذور الرتبيعية وتطوير فهم لألعداد ّ
كتابته كك َْس أو جزء.
 qاستخدم التوزيعية ( )]x [1 + 3 ] = [21x] +[2 x 3 2والتجميعية ( )2 + 3 = 3 + 2لعرض املعادالت امل ُكا ِفئة.
وسع فهم الوظائف وكيفية منذجتها يف املعادالت ،امل ُ َخطَّطات ،والجداول واستخدامها يف سياقات مختلفة.
ّ q
 qاستكشف عالقات الدالة األسية ،التي تنمو فيها الكمية بوترية متسارعة بدالً من وترية ثابتة .عىل سبيل املثال – يف السلسلة
العددية  64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2كل رقم جديد هو ضعف الرقم السابق.
 qتعامل مع املعادالت من أجل الخطوط واملنحنيات .افهم كيف ميكن لنظم املعادالت واِ ْخ ِتالفات املساعدة يف حل املشاكل.
 qاستكشف وط ّبق نظرية فيثاغورس للعثور عىل طول وتر أو الضِّ لْ ُع األَك ُرب يف ُمثَل ٍَّث قائمِ ال ّزا ِويَ ِة.
 qط ِّور اسرتاتيجيات للعثور عىل مناطق مربعات مرسومة عىل شبكات.
 qقم بالعثور عىل أطوال (جمع طول) لقطعٍ مستقيمة.
 qط ِّور اسرتاتيجيات لجمع بيانات وتحليلها.
 qميّز العالقات وسط البيانات واستنتج من البيانات ملعالجة املسائل املفتاحية األصلية.
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تعلُّم الرياضيات يف البيت
 qتحدث إىل طفلك حول تطبيقات علم الجرب وكيف ميكن ربطها بالحياة اليومية.
 qاسأل طفلك كيف ميكن ألشخاص معينني استخدام نظرية فيثاغورس يف عملهم ،مثل النجارين ،املهندسني ،والطيارين.
 qابحث مع طفلك عن استخدامات البيانات يف املجالت ،الصحف ،أو التلفزة .تحدث مع طفلك حول الوضع الذي ميكن فيه
جمع البيانات للمساعدة يف متثيل املعلومات عن طريق استخدام مناذج الرياضيات مثل الجداول واملخططات.
 qأرضب أمثلة عن عروض تخطيطية واطرح أسئلة عىل طفلك حول املعلومات املعروضة.
املالحظات:

يرجى أن تتواصل مع معلم طفلك أيضاً واالستعالم منه عن موارد التعلّم ذات الصلة بربنامج الرياضيات املقرر لدى مدرستك.
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Portland Public Schools
Academics Office
Cumberland Avenue 353
Portland, Maine 04101
207.874.8100
portlandschools.org

.LL Bean :ذا الدليل التعلم للعائالت تم طبعه بفضل منحة مالية قدمت من
 تم استخدام وتعديل املضمون بإذن من.Portland Public Schools تم نرش هذا الكتيب من قبل
 مور. املضمون اإلضايف مستند إىل عمل الدكتور أنطوين ل.Boston Public Schools
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