
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. الثالثالصف  مرحلة لطالب الحكومية

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

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

.المهاراتهذه  تنمية لدعم االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل

القراءة
 مقطعين من أكثر المكونة من الكلمات قراءة

 الشائعة البادئات على تعرف (المثال، سبيل على mis-, pre-, re- ) المثال، سبيل على)والالحقات 

-fle، -ible، -ous) 
 وتعبير مناسبين ، معدل دقة مع والشعر الصف مستوى على النثر قراءة

 االستدالل أو اجابةاإل لدعم نصال في وصفات محددة صلة ذات تفاصيل تحديد

 على) باسناد الموضوع  الرئيسية التفاصيلتقوم  وكيف الرئيسية الفكرة أو النص موضوع تحديد 

 (تسلسل االحداث النتائج،/  السبب التباين،/  المقارنة المثال، سبيل
 إلى الرئيسية التفاصيل توصيل. واالساطير الشعبية والحكايات والخرافات القصص كتابة إعادة 

 المادة االدبية. او الهدف المركزي الذي تحمله  الرسالة
 القصة أحداث في الشخصيات مساهمة يةكيفل وصف

 الشخصيات أو المؤلف نظر واجهة من الشخصية النظر واجهة تمييز

 خلق المثال، سبيل على) المعنى في النصية الميزات أو التوضيحية الرسوم ساهمت كيف شرح 

 (ذلك إلى وما اإلعداد، أو صفة ما على التأكيد أو المزاج
 الثالث للصف وفهم النصوص االعالمية واالدب قراءة 

واللغة الكتابة

 والتهجئة اإلنجليزية، اللغة قواعد في للصف المناسبة االرشادات عااتب

 للتهجئة والتعميمات و القواعد األنماط استخدام

 (االقتباسات العليا، الفواصل الفواصل، المثال، سبيل على) للصف المناسبة الترقيم عالمات ماستخدإ. 

 كلمات الربط استخدام (المثال، سبيل على therefore, another )والزمنية (مثل، before after )

 ختامي وبيان مع األسباب الرأي قطع انشائية تبين كتابة 

  ختامي وبيان و حقائق، موضوع، لها إعالمية قطع كتابة

 و أوصاف و حوار رواة باستخدام روايات كتابة

 قصيرة بحثية مشاريع إاجراء

اللغه مفردات

 معنىال لتحديد( الجذر الالحقة، البادئة،) الكلمة و أاجزاء السياق استخدام 

 للكلمات الحرفية وغير الحرفية المعاني تمييز (المثال، سبيل على take steps)
 األكاديمية استخدام الكلمات (المثال، سبيل على determine )على) الموضوع محددة والكلمات 

 . (chrysalis المثال، سبيل

والتحدث االستماع

 المناقشات من مجموعة في بفعالية للمشاركة بها المعمول القواعد اتباع

 متحدث التي يعطيها بالمعلومات متعلق وأالاجابة على هذه األسئلة سئلةإ طرح

 عال بصوت تقرأ نصوص من والتفاصيل الرئيسية األفكار فرز إعادة

الصف الثالث

3 
مدارس بافلو  في الثالث الصف طالب امتحان يتم

 لفحص القراءة والكتابة السنة في مرات ثالث العامة

 الصحيح الطريق علىأن الطالب  لضمان والرياضيات

 .الكفاءة لتحقيق

اجراءات فحص طالب الصف الثالث في القراءة 
 :والكتابة

    الطالقة في القراءة الشفهية(ORF)  
  الشفهية القراءةفي  الطالقة يقيساختبار 

 عال بصوت النص قراءة على القدرةاي 

 مناسبة وسرعة دقة مع

  EZAD    اختبارمدار بواسطة  هو

في القراءة الفهم لقياس مجموعة

 الطالب أن الفحص نتائج أظهرت إذا

 يقوم الكفاءة، تحقيق عدم لخطر معرض

 لتحديد تشخيصي تقييم بإاجراء المعلمون

 تعزيز إلى تحتاج التي المناطق

للصف الثالث الرياضيات اختبارات مقاييس

كل تاخذ اختبارات قصيرة مكيفة على الحاسوب 
التطور الذي يحرزه في  اجابه يعطيها الطفل، لتتبع
 المجاالت االربعة التالية:

 o   االرقام والعمليات الحسابية 
o    الجبر 
o     الهندسة والقياس 

       o    واالحتماالتتحليل البيانات واالحصاء

 الصف طالبللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم اضافة الى ذلك، 

دورية خالل  تقييماتهناك و السنة، في الثالث ثالث مرات

 التقدم قياس في للمساعدة الرياضياتللقراءة و   السنة

المعتمدةالمعايير نحو المحرز

 اللغة فنون في اختبارات الوالية الطالب يأخذ

.الثالث الصف من ابتداء والرياضيات اإلنجليزية
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واالمهات لآلباء نصائح  
 

 على يجب. للقراءة يومي وقت صخص

 اختيارو الصف مستوى على القراءة األطفال

 .اختاره الذي الكتاب عن الطالب اسأل. الكتب
 
 

 اإلعالمية الكتب اختيار على بالطال شجع

 العلم حولالتي تدور مواضيعها تثقيفية ال

 واألشخاص والموسيقى والفن والتاريخ

 تدعم  ةيمعرفلفية خ بناءوذلك ل. المشهورين

  .الفهم
 

 
 باستخدام يوميا يكتبوا أن الطالب من نتوقع

  .المدرسة في يتعلمونها استراتيجيات
 

 

 قررةالم اإلمالئية الكلمات فرزتدرب على 

 :حروف ثالثة المثال، سبيل على) أنماط إلى
(. rth ,-rsc-،  متمازجة 

 رياضيات
 الف العدد ضمن وطرح اجمع ؛ مائة  العدد ضمن وتقسيم ضرب  :طالقة الصفمستوى 
 وخصائصهاالهندسية  األشكال مع منطقال  :الهندسة

 

 الجبري والتفكيرالحسابية  العمليات

 والقسمة الضرب على تنطوي التي المشاكل وحل تمثيل 
 القسمة/  الضرب بين والعالقة الضرب، خصائص معرفة 
 مائة ضمن العدد والقسمة االعداد ضرب 
 الحساب أنماط شرح. األربع العمليات الحسابية على تنطوي التي المشاكل حل 

 

 عشرة نظام االساس فيالحسابية  والعمليات االعداد

    الحسابية العمليات وخصائص ،العدد مكان قيمة معرفة باستخدام األرقام متعدد الحساب إاجراء 
 

 كأرقام الكسور فهم تطوير  :(الكسور)الحسابية  والعمليات االعداد

 والبيانات القياس

 الكائنات من وكتل السائل، وحجم الزمن، من فترات وتقدير قياس على تنطوي التي المشاكل حل  
 البيانات وتفسير تمثيل 
 الهندسي القياس: 

 الضرب، والجمع عالقة المساحة بعملية . المساحة مفاهيم استيعاب 
 الخطوط المستقيمة  بين التمييز. المستوية االشكال سمات  من سمة باعتباره المحيط على التعرف 

 للسطوح  ساحةوالم

 العلوم

 
 طاقة الثقيلة؛ األشياء رفع بيئات؛. المياه وحدة: اإلعداد المادية المفاهيم أو/  و المعيشية البيئة فهم 
    وحدات القياس  ذلك في بما العلمية، القياسات إلاجراء العلمية المعدات استخدام 
 الطول المثال، سبيل على) قياسها أو/  و وصفها مالحظتها، يمكن خصائص االشياء لها بأن االعتراف 

 (ذلك إلى وما والكتلة، والحجم والعرض

 القياسية القياسية والوحدات غير  الوحدات باستخدام القياسات إاجراء 
 والمفاهيم العلمية العملية فهم إلثبات االستفسار استخدام 

 

 االجتماعية الدراسات
 االنسان وحقوق العالمية المواطنة مفهومي فهم في البدء 
 في االقتصادية والنظم الحكم وأشكال واألديان والفنون واللغات والتقاليد االاجتماعية المنظمات دراسة 

  المختلفة المجتمعات
 والشبكة والتواجه، والمفتاح، مقياس الرسم، مثل الخريطة وميزات الخرائط أنواع فهم 
 احتيااجاتهم لتلبية بيئتهم وتعديل التكيف كيف يتمكن الناس من تحديد 
 والسلع والتكنولواجية والمعتقدات األفكار ونقل الثقافات تبادل كيفية دراسة

 

المحراث  ) ممارسة المقارنة والقياس 

 للطبيب(.كما هي السماعة  مزارعلل

  
 .يوم كل اجديدة كلمات تعلم

 
 

 خالل من األساسية الرياضيات حقائق اجرب
 استجابة توقعو  عقليا؛ لحلها سائلم طرح

 .سريعة
 

 تتطلب التي المنزلية المهام في الطالب إشراك

 والبناء، والقياس، الطبخ، مثل شيئاَ من الحساب

 .ذلك إلى وما
 

حل ثم و   األخطاء ارتكابب للطالب السماح

 .الحلول أفضلب المسائل

 الموسيقى  
 الغناء أثناء والديناميات تيرةالو و واإليقاع، المقام، اللحن، على الحفاظ 
 واالنسجام واإليقاع اللحن مثل األساسية بالعناصر المتعلقة المصطلحات حيث من الموسيقى وصف 

 واألسلوب والشكل

 الموسيقى وأداء إنشاء في األالت الموسيقية استخدام 

 العالمية الثقافات مختلف من األغاني من أساسية قائمة تحديد  
 

 التربية البدنية 
 تحكم ال ومهارات الحركي االساسي داءاإل 

 البدنية األنشطة من متنوعة مجموعة في الكفاءة 

 واالاجتماعي والشخصي والمسؤول اآلمن السلوك إظهار 
 

 التربية البدنية
 تحكم ال ومهارات االساسيالحركي  داءاإل 

 البدنية األنشطة من متنوعة مجموعة في الكفاءة 

 واالاجتماعي والشخصي والمسؤول اآلمن السلوك إظهار 
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