
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. ثانيالصف ال مرحلة لطالب وميةالحك

 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  نميةت لدعم االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل

القراءة
 ذات  واحد مقطعالمكونة من  الكلمات قراءة عند قصيرةالو طويلةال العلة حروف تمييز

  (oo, ee, ea مثل مشتركةال علةال مجموعة حروف ذلك في بما)التهجئة النظامية 
 ينطعامقذات ال الكلمات في والطويلة القصيرة العلة فوأصوات حر فك

 التهجئة النظامية  من مقطعين ذاتالكلمات المكونة  ترميز فك

 المثال سبيل على) والالحقات المشتركة والبادئات الجذور على التعرف (re-, un-, -ed, -ing

 عبر لمحة البصر التردد عالية الشائعة الكلمات قراءة (المثال سبيل على ،the, said, does) 

 الفهم لدعم لطالقةوا الدقة من يكفي ما مع القراءة

 الداعمة والتفاصيل واألسباب، الرئيسية، واألفكار الدرس،/  الرئيسية الفكرة رسم وإعادة تحديد

 لألحداث شخصيات القصة ستجيبي وكيف القصة، وهيكل النص ميزات تحديد

 اإلعالمية والنصوص الثاني صفلل األدب وفهم قراءة

الكتابة واللغة
 والتحدث الكتابة عند مناسب بشكل الكالم من أجزاء استخدام

 الثاني الصف منهاج محتوى إلى استنادا مناسب بشكل الترقيم عالمات استخدام

 الطالب التي تعلمها هجاءال أنماط استخدام (الكلمات التي تبدأ المثال، سبيل علىch-, sh-, th-)

 للرأيلذلك ( أسباب) سبب وتقديم رأيلبيان ال قطعة انشائية كتابة

 الموضوع ذلك حول حقائق وتقديم إعالميةانشائية قطعة  كتابة

 والتسلسل السرد باستخدام أحداث كتابة

 األخير التالي، األول، المثال، سبيل على) نتقالالتي تفيد معنى اال الكلمات استخدام ،first, next, 

last)

اللغه مفردات

 المثال، سبيل على) معروفة كلمة إلى معروفة بادئة إضافة دعن الجديدة الكلمات معنى تحديد 
happy/unhappy, tell/retell) 

 على سبيل المثال،  المركبة الكلمات معنى لتحديد ةفردم الكلمات استخدام (birdhouse, 
lighthouse, housefly; bookshelf, notebook, bookmark)

 واالفعال  (عمالقصفة، مقابل صفة، كبير) ات ذات الصلةالتعرف على التدرج في المعنى للصف

ذات الصلة ببعضها )فعل يعدو مقابل يهرول(.

والتحدث االستماع

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

 والبالغين أقرانهم مع التعاونية المحادثات في المشاركة

 النصوص فهم إلثبات األسئلةتلك  على جابة بصوت عالاإل و / االسئلة طرح 

 االقتضاء عند كاملة جمل في التحدث

الصف الثاني
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 غير المنطقية في كتابة الكلمات  الطالقة

(NWF)     أن فهم يقيساختبار 

 بحروف تمثيلها يتم المنطوقة األصوات

 الصوت المثال، سبيل على (  ةالكتاب في
/ k / مع مكتوب كوني ما عادة c أو 

(kبار اخت يستخدم ؛(NWF) تركيبات 

)على التطبيق الختبار فريدة أحرف

(toz سبيل المثال كلمة ، 

 الطالقة في القراءة الشفهية ORF)( 
 القراءةفي  الطالقة يقيساختبار 

 قراءة على القدرةاي ( ORF) الشفهية

 وسرعة دقة مع عال بصوت النص

 مناسبة
 الطالب أن الفحص نتائج أظهرت إذا

 يقوم الكفاءة، تحقيق عدم لخطر معرض

 لتحديد تشخيصي تقييم بإجراء المعلمون

 تعزيز إلى تحتاج التي المناطق

للصف الثاني الرياضيات اختبارات قاييسم

كل تاخذ اختبارات قصيرة مكيفة على الحاسوب 
اجابه يعطيها الطفل، لتتبع التطور الذي يحرزه 

في المجاالت االربعة التالية:
 o   لعمليات الحسابيةاالرقام وا 

o    الجبر 
o     الهندسة والقياس 
o     واالحتماالتتحليل البيانات واالحصاء

ثالث  ثانيال الصف طالبللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم

  دورية خالل السنة تقييماتهناك و السنة، في مرات

 المحرز التقدم قياس في للمساعدة الرياضياتللقراءة و 

عتمدةالمالمعايير نحو
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أن  لضمان والرياضيات القراءة والكتابة

.كفاءةال لتحقيق الصحيح الطريق علىالطالب 
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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 قراءةال اثناء  الطالب إلى عستما
 واحدالمكونة من  الكلمات ذات الكتب رواخت

 مكتبة أمين من اطلب. من المقاطع واثنين

 .ت حول اختيار الكتبالتوصيا تقديم مدرسةال
 

 

 الطالب يحتاج. سوية جديدةال كلماتال اتعلم

 .دائما يتعلمون ،أيضا والديهم أن لمعرفة

 

 

 إلىالمقررة  اإلمالئية الكلمات فرزمارس 

 هجاءكلمات ذات  المثال، سبيل على) أنماط

(اللفظ  نفسلكن لها  ،مختلف

 الرياضيات

 
 :مستوى الطالقة في الصف

 رصاص قلمباستخدام ) الرقم مائة حدود في والطرح الجمع ؛ضمن الرقم عشرون في والطرح الجمع 

  (وورق
 وخصائصها  دسيةالهن األشكال في منطقال: الهندسة
 :الجبري والتفكير العمليات

 والطرح الجمععلى  تنطوي التي المشاكل وحل تمثيل 
    الحسابية العمليات خصائص وتطبيق فهم 

 ضمن العدد عشرون والطرح الجمع  

 الضرب أسس لكسب عناصرال من متساوية مجموعات مع العمل 

 :ضمن اسس مرتبة العشرات الحسابية والعمليات ددالع

  الفالعد حتى الرقم 

 طرحالو الحسابية في الجمع العمليات وخصائص العدد مكان قيمة فهم استخدام 

 :والبيانات القياس

 القياسية الوحدات في طوالاأل وتقدير قياس 

 لطولبقياس ا والطرح الجمع ربط 

 والتناظرية الرقمية الساعة من الوقت قراءة 

 البيانات وتفسير تمثيل 
 

 العلوم 
 وزن وال و موازنةال األشياء؛ نمو. والطقس الهواء: المادية اإلعداد مفاهيم أو/  و المعيشية البيئة فهم 

 الحيوان دراسة
 القياس وحدات  ذلك في بما العلمية، القياسات إلجراء العلمية المعدات استخدام 
 الطول المثال، سبيل على) قياسها أو/  و وصفها مالحظتها، يمكن خصائص لهااالشياء  بأن االعتراف 

 (ذلك إلى وما ،الكتلةو والحجم والعرض

 القياسية غيرالقياسية والوحدات   الوحدات باستخدام القياسات إجراء  
       العلوم ومفاهيم العلمية جراءاتاال فهم إلثبات العلمي البحث استخدام 

 
 الدراسات االجتماعية

 والريفية والضواحي الحضرية المجتمعات خصائص وصف  

 الحكومة في والمشاركة الديمقراطية المبادئ فهم في البدء 
 المحلية المجتمعات بين والترابط الموارد توافر مدى دراسة 
 أفضل بشكل الماضي لفهم والثانوية األولية المصادر استخدام 
 وتحديدها المجتمع في والتغيير ستمراريةالا أنماط على التعرف 
 الموقع لفحص خرائطوال ،الكرة االرضية نموذج استخدام 
 مجتمعات في إنتاجها يتم التي وتلك المحلي، المجتمع في إنتاجها يتم التي والخدمات السلع وصف 

أخرى

 باستخدام يوميا يكتب أن طفلك من توقع 
 .المدرسة في تعلمها استراتيجيات

 
 الجمع لممارسة التعليمية بطاقاتال ماستخد

 .ضمن العدد عشرون والطرح
 أرقام من بدءا الرقم الف إلى العد ممارسة

 ،35 ،34 المثال، سبيل على) مختلفة
36، ...37)  
 

على  والطرح جمعلل  بسيطةاطرح مسالة 

 .سريعة جابةا منه توقعو  طفلك،
. 

 
 .قراءة الساعة لالبالغ عن الوقت مارس

 
ارسم . رحلةل تخطيطلل خريطة استخدام
.منطقتكمل خريطة

 

 الفن
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 




