
الصف مستوى توقعات 
 نهاية بحلول به القيام على قادرا ويكون الطالب يعرفه أن يجب ما نيويورك والية في التعلم معايير تحدد

 على بأمثلة قائمة يلي وفيما. ذو الخبرة  الطالب يجيدها أن يجب إضافية مهارات أيضا هناك. الفرقة أو الصف

 شاملة؛ بصورة إليها النظر وينبغي. الرابعالصف  مرحلة لطالب الحكومية بافلو لمدارس األكاديمية التوقعات

 على لطالبا يكون أو يظهر رسوبه في صفه، النه ربما أوالطالب الى الصف االعلى  ترقية تحديد قصد بهاي ال

 االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل. اتمهارهذه ال كل يتقن أن دون الكفاءة على للحصول الصحيح الطريق

 .المهاراتهذه  تنمية لدعم

القراءة
 (اللواحق البادئات، الجذور، المثال سبيل على) و أجزائها ،الكلمة طعامق أنواع معرفة استخدام، 

  مألوفةال غير المتعددة المقاطع الكلمات لقراءة واصوات الحروف
 وتعبير مناسبين ، معدل دقة مع الصف مستوى على النص قراءة

 االستدالل أو جابةاإل لدعم نص في وصفات محددة صلة ذات تفاصيل تحديد

 باسناد الموضوع  الرئيسية التفاصيلتقوم  وكيف الرئيسية الفكرة أو النص موضوع تحديد

 محددة تفاصيل باستخدام ثاحداال أو عداداإل أو الشخصيات وصف

  باسناد الموضوع  الرئيسية التفاصيلتقوم  وكيف الرئيسية الفكرة أو النص موضوع تحديد   

 المثال، سبيل على )تسلسل االحداث النتائج،/  السبب التباين،/  المقارنة المثال، سبيل على)

(المرحلة اتجاهاتو  ر،حواال عدادات،اإل ،البحر الشعري ،المقاطع الشعرية

  والثالث المتحدث األول الشخص بين والفرق للعرض، الراوي نظر وجهةبين   التباين/ المقارنة 

 صلة ذات وأدلة بأسباب النص في المطالبات دعم كيفيةل شرح

 وتساعد ذلك، إلى وما التوضيحية، والرسوم البيانية والمنحنيات البيانية والرسوم ان الجداول كيف شرح 

 فهمال على
 الرابع للصف يةوفهم النصوص االعالمية واالدب قراءة 

واللغة الكتابة

 الكتابة وتقتيات والنحو اإلمالء من لصفلمستوى ا المناسب االستخدام إظهار 

 صلة ذات أدلةو واضحة، أسباب باستخدام( مطالب) مطلب لدعم مناقشة كتابة

 الصلة ذات والمعلومات األفكار لتبادل إعالمية نصوص كتابة

 وتفاصيل فعالة، تقنية باستخدام متخيلة أو حقيقية ألحداثالكتابة خبرة  لتطوير القصص كتابة 

 واضح وتسلسل وصفية،
 الرئيسية األفكار تطوير في للمساعدة( مثالا  لذلك، المثال، سبيل على) االنتقالية الكلمات استخدام 
 المعرفة وبناء سللةاأل على إلجابةعن ا ثبح إجراء

 المناسبة االستراتيجيات باستخدام العريضة الخطوط وإنشاء المالحظات تدوين

اللغه مفردات

 لتحديد والالحقات البادئات المشتركة، والالتينية اليونانية رجذولل معرفةالو السياق ادلة استخدام 

 الكلمة معنى

 السياق في اللفظية واالستعارات البسيطة المجازية التشبيهات معنى شرح

 واألمثال واالقوال ،الدارجة التعابير معنى وشرح التعرف

 (مماثل معنى) والمرادفات( األضداد) متضاداتهاو  الكلمات ربط

والتحدث االستماع

 تجربة سرد إعادة أو/  و المعلومات وتبادل شفوية، تقارير وإعطاء ،تركةالمش المناقشات في االنخراط

 اآلخرين أفكار على ا  وبناء بوضوح األفكار عن التعبير

 المطلوبة المواد درس أو قراءة بعد أعدت،سبق ان  التي المناقشات إلى الوصول
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مدارس  في الرابع الصف طالب امتحان يتم

لفحص  السنة في مرات ثالث بافلو العامة

أن  لضمان والرياضيات القراءة والكتابة

.الكفاءة لتحقيق الصحيح الطريق علىالطالب 

في القراءة  رابعاجراءات فحص طالب الصف ال

 :والكتابة

 الطالقة في القراءة الشفهية(ORF)  
 القراءةفي  الطالقة يقيساختبار 

 النص قراءة على القدرةاي   الشفهية

مناسبة وسرعة دقة مع عال بصوت

 EZAD اختبارمدار بواسطة  هو

القراءةفي  فهمال قياسل مجموعة

 الطالب أن الفحص نتائج أظهرت إذا

 الكفاءة، تحقيق عدم لخطر معرض

 تقييم بإجراء المعلمون يقوم

 التي المناطق لتحديد تشخيصي

 تعزيز إلى تحتاج

للصف الرابع الرياضيات اختبارات مقاييس

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

 يحرزه في المجاالت االربعة التالية:
 o   االرقام والعمليات الحسابية

o    الجبر 
o     الهندسة والقياس 

       o    واالحتماالتتحليل البيانات واالحصاء

 طالبللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم اضافة الى ذلك، 

هناك و السنة، في ثالث مراتمرتين الى  الرابع الصف

 الرياضياتللقراءة و   دورية خالل السنة تقييمات

.المعتمدةالمعايير نحو المحرز التقدم قياس في للمساعدة

 في اختبارات الواليةالصف الرابع   الطالب يأخذ

 .والرياضيات اإلنجليزية اللغة فنون
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واالمهات لآلباء نصائح  
 

 

 اطرح. للقراءة يوم كل هادئ توق تخصيص

 .اختاروه الذي الكتاب حول أسللة الطالب على
 

 حول اإلعالمية الكتب اختيار على الطالب شجع

 واألشخاص والموسيقى والفن والتاريخ العلم

 .للفهم مهم ةيالمعرف الخلفية بناء. المشهورين
 

 باستخدام يوميا يكتبوا أن الطالب من نتوقع

. المدرسة في يتعلمونها التي االستراتيجيات

 .فهمهم يحسن قرأوه ما حول الكتابة
 

 مزارعالمحراث لل )ممارسة المقارنة والقياس 

 كما هي السماعة للطبيب(.

 
 خالل من األساسية الرياضيات حقائق جرب

 استجابة توقعو  عقليا؛ لحلها سائلم طرح

 .سريعة

 

 تتطلب التي المنزلية المهام في الطالب إشراك

 والبناء، والقياس، الطبخ، مثل شيلاَ من الحساب

 .ذلك إلى وما
 

 
 حل على همساعد ما، بخطأ الطالب يقوم عندما

 .بأفضل الحلول المسألة

 

 رهمفكاا عن والدفاع التواصل الطالب من اطلب

.مختلفة مواضيع حول

 لرياضياتا
 مليون العدد ضمن وطرح جمع  :طالقة الصفمستوى 
 والزوايا الخطوط خصائص حسب األشكال وتصنيف. والزوايا الخطوط وتحديد رسم: الهندسة

 الجبري والتفكير الحسابية العمليات

   لسائالم لحل كاملة بأعداد األربع العمليات استخدام 

    والمضاعفات المشتركة لالعداد العوامل مع األلفة اكتساب 

   األنماط وتحليل توليد 

 عشرة قاعدة فيالحسابية  والعمليات عددال

   األرقام متعددة الكاملة لألرقام المكان قيمة فهم تعميم 

   العمليات والخصائص المكان قيمة معرفة باستخدام األرقام متعدد الحساب إجراء 

 (الكسور) الحسابية والعمليات العدد

 والترتيب جزءال تكافؤ فهم توسيع 
 الكسوروحدات  من الكسور بناء  
 العشرية الكسور ومقارنة للكسور، العشري التدوين فهم 

 والبيانات القياس

 القياسات وتحويل قياسال على تنطوي التي لئاالمس حل 
 البيانات وتفسير تمثيل 
 الزاوية مفاهيمادراك و قياس: الهندسي القياس 

 
 العلوم 
 الفضاء، وعلوم األرض وعلوم المادية، بالبيلة المتعلقة العلمية والنظريات والمبادئ المفاهيم وتطبيق فهم 

 المعيشية والبيلة
 وظيفة،ال هيكل،ال. واألمواج الطاقة: لألفكار التاريخي التطور على التعرف 
  األرض تشكيل ياتعمل ؛واالنظمة األرض مياه المعلومات؛ معالجة و 
 الوحدات ذلك في بما العلمية، القياسات إلجراء العلمية المعدات استخدام 
 المثال، سبيل على) قياسها أو/  و صفهاو و مالحظتها، يمكن خصائص لها االشياء بأن االعتراف 

  (ذلك إلى وما ،الكتلةو والحجم والعرض الطول
 القياسية غير القياس ووحدات القياسية الوحدات باستخدام القياسات إجراء 
 والمفاهيم يةملالعباالجرءات  المعرفة وإظهار العلمي، البحث استخدام العلمية 

 

 االجتماعية الدراسات 

 والحكومة واالقتصادتها جغرافيو نيويورك والية تاريخ حول أسللة تطوير 
 نيويورك والية فيما بعد أصبحت التي المنطقة في تعيش التي صلييناال كانيرماال مجموعات وصف 

 وصف كيف غيرت االنشطة البشرية االماكن والمناطق 
 والهجرة والتكنولوجيا والتجارة غربا التوسع في نيويورك واليةدور استكشاف 
 المتحدة ياتالوال وتاريخ نيويورك والية في مختلفة أوقات في المستخدمة السياسية نظمةاأل أنواع تحديد 

 

 الفن  
 الفن مبادئ/  عناصرب تسترشد مستقلة قرارات اتخاذ 
 اإلبداعي القصد لخدمة اإلعالم سائلو و/  دواتاأل/  المواد واختيار التقنية المهارات تطوير 

 ،االستدالالت وشرح عملو الفنية، األعمال وانعكاس تفسير، دراسة 
 ،المختلفة الثقافات بين العالقات التاريخ/  الفن شرح استكشاف 

 

 موسيقىال

     الغناء أثناء والديناميات تيرةوال و واإليقاع، المقام، اللحن، على الحفاظ 
 واألسلوب والشكل واالنسجام واإليقاع اللحن مثل الموسيقية العناصر وصف 
 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 الكفاءةإظهار 

 واالجتماعي والشخصي والمسؤول اآلمن السلوك إظهار 
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