
الصف مستوى توقعات

 على قادرا ويكون الطالب يعرفه أن يجب ما نيويورك والية في التعلم معايير تحدد

 يجيدها أن يجب إضافية مهارات أيضا هناك. الفرقة أو الصف نهاية بحلول به القيام

 بافلو لمدارس األكاديمية التوقعات على بأمثلة قائمة يلي وفيما. ذو الخبرة  الطالب
 قصد بهاي ال شاملة؛ بصورة إليها النظر وينبغي. الصف االول مرحلة لطالب الحكومية

 أو الطالب يظهر رسوبه في صفه، النه ربما أوالطالب الى الصف االعلى  ترقية تحديد

. اتمهارهذه ال كل يتقن أن دون الكفاءة على للحصول الصحيح الطريق على يكون

.المهاراتهذه  تنمية لدعم االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل

القراءة
 مثالا  الكلمات في تقطيع االصواتو جمز( ذات المقطع الواحد، cat=/k//a//t/)

 الذي ينتج عن توليف حرفين  يدجد صوت على تعرفال ( المثال على سبيلsh, th, ph, ch)

 المثال سبيل على) الواحد المقطعذات  و ،نظامي بشكل المكتوبة الكلمات قراءة (run, tock, sit, 

 في المقاطع عدد لتحديد العلة فيها صوت لحرف يكون أن يجبالكلمة  مقاطع أن الفهم استخدام 

 ( kcap/kcabالمثال سبيل على) الكلمة

 الكلمات التي تنتهي بالحرف  قاعدة على تعرف-e  الشائعة العلة حروف وفرق ( مثالا، oo, ea) 

 الصرفية الواحدة نهاياتال ذات الكلمات قراءة (المثال، سبيل على -s، -es، -ed، -ing)

 الفهم لدعم والطالقة الدقة من يكفي ما مع قراءةال

 المغزى المحوري للقصة  و الداعمة، التفاصيل و األسباب،و  الرئيسية، األفكار صياغة وإعادة تحديد

 القصة وهيكل النص ميزات تحديد

 االول صفالخاصة بمرحلة  والنصوص األدب وفهم قراءة

الكتابة و لغةال

 مقروء بشكل صغيرةوال كبيرةال الحروف رسم

 والتحدث الكتابة عند مناسب بشكل الكالم من أجزاء استخدام

 (االستفهام وعالمة نقطةال مثل) الختامية الترقيم عالمات استخدم

 الشائعة ئيةاإلمال نماطاأل ذات الكلمات تهجئة ( مثلtop )غيرو الترددكثيرة  والكلمات 

 .(theمثل، )في التهجئة نظامية 

 للرأيلذلك ( أسباب) سبب وتقديم رأيلبيان ال قطعة انشائية كتابة

 الموضوع ذلك حول حقائق وتقديم إعالمية انشائيةقطعة  كتابة

 والتسلسل السرد باستخدام أحداث كتابة

اللغه مفردات

 الصف االول نصوص في المعنى متعددة أو المجهولة الكلمات معنى تحديد

 (الهجاء وأنماط والمالبس األلوان المثال، سبيل على) فئات إلى الكلمات تصنيف

 (يسبحالذي هي الطائر  بطةال المثال، سبيل على) الرئيسية والسمات الفئة حسب الكلمات تعريف

  (عمالقكلمة، مقابل كبيركلمة،  ) في المعنى للكلمةالتعرف على التدرج

والتحدث االستماع

 التناوب في الحديث( المثال، سبيل على) عليها المتفق المحادثة قواعد اتبع

 النصوص فهم إلثبات األسئلةتلك  على بصوت عال اإلجابةو   / االسئلة طرح 

 االقتضاء عند كاملة جمل في التحدث

 الصف االول
1 

مدارس بافلو  في االول الصف طالب امتحان يتم

 لفحص القراءة والكتابة السنة في مرات ثالث العامة

 الصحيح الطريق علىأن الطالب  لضمان والرياضيات

 .الكفاءة لتحقيق

قراءة االول في الاجراءات فحص طالب الصف 

:والكتابة

  في تسمية الحروف الطالقة (FNL) 

الحروف تسمية على القدرة ساقياختبار 

  الطالقة في تقسيم المقاطع الصوتية )FSP( 
 المنطوقة الكلمات كسر على القدرة قياساختبار 

 حتويت المثال، سبيل( على منفصلة أصوات إلى

 k /  مقاطع صوتية      ثالث على (cat) كلمة
/ / a / / t/  )

 غير المنطقية في كتابة الكلمات  الطالقةWF) N(
(NWF)     األصوات أن فهم يقيساختبار 

 على (  ةالكتاب في بحروف تمثيلها يتم المنطوقة

 مكتوب كوني ما عادة / k / الصوت المثال، سبيل

 تركيبات (NWF)اختبار  يستخدم ؛k) أو c مع

)على سبيل المثال التطبيق الختبار فريدة أحرف

 (toz كلمة ، 

 الطالقة في القراءة الشفهية ORF)( 

اي ( ORF) الشفهية القراءةفي  الطالقة يقيساختبار 

 دقة مع عال بصوت النص قراءة على القدرة

 مناسبة وسرعة

 لخطر معرض الطالب أن الفحص نتائج أظهرت إذا

 تقييم بإجراء المعلمون يقوم الكفاءة، تحقيق عدم

 تعزيز إلى تحتاج التي المناطق لتحديد تشخيصي

  االولصف لل الرياضيات اختبارات مقاييس
كل تاخذ اختبارات قصيرة مكيفة على الحاسوب 

اجابه يعطيها الطفل، لتتبع التطور الذي يحرزه في 
 المجاالت االربعة التالية:

 o   االرقام والعمليات الحسابية

o    الجبر 
o     الهندسة والقياس 
o     تحليل البيانات واالحصاء

االول ثالث  الصف طالبللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم
  دورية خالل السنة تقييماتهناك و السنة، في مرات

 المحرز التقدم قياس في للمساعدة الرياضياتقراءة و لل
  المعتمدةالمعايير نحو
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واألمهات لآلباء نصائح  
 ذات الكتب راخت ؛يوم كل للطالب اقرأ

اكثر صعوبة  هي التي الغنية المفردات

 ئتهقراللطالب  يمكنعن ما  مستويين بحوالي

 .اطرح اسئلة عن النص . مساعدة دون
 

. عال بصوت قراءةاثناء ال الطالب إلى عاستم

التي يسهل  بسيطةال ذات المفردات الكتب راخت

 .مبتدأ في التعلم اانه/  انه حين في نطقها
 

 كثيرة كلماتعلى كتابة ال الطالب مساعدة

 .المدرسة من الكلمات قائمة باستخدام التردد
 

 تصنيف جربو األنماط عن ابحث

  المثال، سبيل على) فئات في الكلمات

 .(والنوع والحجم واللون الشكلحسب 
 

المقررة  اإلمالئية الكلمات فرزمارس 

 الكلمات المثال، سبيل على) أنماط إلى

 تبدأ التي والكلمات ،-at  في تنتهي التي

 (.sh-مع

ياضياتالر  
 الجمع والطرح ضمن العدد عشرة :مستوى الطالقة في الصف

 
 وخصائصها  الهندسية األشكال في منطقال: الهندسة

 والطرح الجمععلى  تنطوي التي لالمسائ وحل صفو 
  الحسابية العمليات خصائص وتطبيق فهم 
 ضمن العدد عشرون والطرح الجمع 
 والطرح الجمع معادالتل فهم إظهار 

 

 ضمن اسس مرتبة العشرات  الحسابية والعمليات ددالع

 العد حتى الرقم مائة وعشرون 
 طرحالو الحسابية في الجمع العمليات وخصائص العدد مكان قيمة فهم استخدام 

 

 والبيانات القياس
  للقياس وحداتك متكررة اشياء باستخدام طوالاأل قياس    
 ا  الوقت وكتابة راءة الساعةق  ساعة نصف أقرب إلى مقربا
اوقيمه ،وأسمائها النقدية، القطع بين التمييزو التعرف 
 البيانات وتفسير تمثيل 

 
 العلوم

 الصلبة المواد. الحية الكائنات. والظالل الشمس أشعة المادية: المفاهيم أو/  و المعيشية البيئة فهم 

 اإلنسان جسمو  والسوائل؛
 القياس وحدات  ذلك في بما العلمية، القياسات إلجراء العلمية المعدات استخدام 

 المثال، سبيل على) قياسها أو/  و وصفها مالحظتها، يمكن خصائص لهااالشياء  بأن االعتراف 

 (ذلك إلى وما ،الكتلةو والحجم والعرض الطول

 القياسية القياس ووحدات القياسية غير الوحدات باستخدام القياسات إجراء 
 العلوم ومفاهيم العلمية جراءاتاال فهم إلثبات العلمي البحث استخدام 

 
 

 االجتماعية الدراسات

 التفاهم لتعزيز أميركا في الغني الثقافي بالتنوع الوعي تطوير 

 (والخرائط ،واالدوات  الصور، المثال، سبيل على) االجتماعية الدراسات في األدلة نواعأ على التعرف 
 المعلومات مصادر وتنظيم لفحص العائلي التاريخ استخدام 
 الموقع لفحص خرائطوال ،الكرة االرضية نموذج استخدام 
 األسر على تنطبق التي والتاريخ واالقتصاد الجغرافيا مفاهيم استيعاب 
 والعالمية المحلية مجتمعاتهم في مواطنون هم الطالب أن ادراك 

 تتخذها التي جراءاتاال بعض التعرف على و للحكومة، وطنية و اقليمية و محلية مستويات هناك أن فهم 

الحكومة

 منه اطلب. يوم كل يكتب أن طفلك من توقع

 في تعلمها التي االستراتيجيات استخدام

 .المدرسة
 
 
 

عشرة حدود العدد  في والطرح الجمع جرب

 .التعليمية البطاقات باستخدام
 

 لطفلك، والطرح جمعلل  بسيطةاطرح مسالة 

 .سريعة جابةا توقعو 
 

 قيمة عن اسم  يخبرك أن الطالب من اطلب

 .النقدية القطع

  
  نفال

          الفن مبادئ/  بعناصر مسترشدا   مستقلة قرارات اتخاذ 
 اإلبداعي القصد لخدمة اإلعالم وسائل/  أدوات/  المواد واختيار التقنية، المهارات تطوير 
 ،االستدالالت وشرح لوعم الفنية، األعمال وتفسير ،شرحو دراسة 

 ،المختلفة الثقافات بين العالقات تاريخ/  الفن شرح استكشاف 
  

  الموسيقى
 الغناء أثناء دينامياتالو تيرةوال و واإليقاع، ،مقامال ،اللحن على الحفاظ 
 واإليقاع اللحن مثل األساسية بالعناصر المتعلقة المصطلحات حيث من الموسيقى وصف 

 واألسلوب والشكل واالنسجام

 الموسيقى وأداء إنشاء في األدوات استخدام 

 العالمية الثقافات مختلف من األغاني من أساسية قائمة تحديد  
 

 التربية البدنية
 تحكم ال ومهارات االساسيالحركي  داءاإل 

 البدنية األنشطة من متنوعة مجموعة في الكفاءة 

 واالجتماعي والشخصي والمسؤول اآلمن السلوك إظهار 




