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

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

د قصي ال شاملة؛ بصورة إليها النظر وينبغي. الخامسالصف  مرحلة لطالب الحكومية بافلو لمدارس األكاديمية

 لطريقا على لطالبا يكون أو يظهر رسوبه في صفه، النه ربما أوالطالب الى الصف االعلى  ترقية تحديد بها

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

 .المهاراتهذه 

القراءة
 مقطع، وأنواع ،وات الحروفصا من المجموعة المعرفة استخدام

  فةمألوال غير متعددة المقاطع الكلمات لقراءة( والالحقات الجذور المثال، سبيل على) الكلمة تكوينو 

 وتعبير مناسبين ، معدل دقة مع  الصف مستوى على النصوص قراءة

 واالستدالالت اإلجابات لدعم النصوص من ومحددة صلة ذات تفاصيل حديدت

 ؛ةالرئيسي التفاصيل من دعمها تم كيف وشرح مركزية فكرة أو موضوع رئيسية، فكرة تحديد 

  النص تلخيص
  العام الهيكل ذلك في بما أكثر، أو نصينبين ايجاد الشبه/ التباين

 قصةللمحددة  بنية لتوفير معافي القصة   المشاهد أو الفصول تناسب كيفية شرح 
 حداثاال وصف على النظر وجهة تؤثر كيف وصف

 دعمت التي واألدلة األسباب وتحديد صلة، ذات وأدلة بأسباب نصال في مطالباتال دعم كيفية شرح 

 في النص المطالبات
 الخامس للصف يةوفهم النصوص االعالمية واالدب قراءة

الكتابة و لغةال

 الكتابة وتقتيات والنحو اإلمالء من لصفلمستوى ا المناسب االستخدام إظهار

 صلة وذات دلةاال ذات المطالبات لدعم مناقشة/  رأي كتابة

 صلة ذات معلوماتو أفكار لنقل تفسيرية/  إعالمية نصوص كتابة

 التسلسل و الوصفية، التفاصيل و فعالة، تقنية باستخدام السرد كتابة

 الرئيسية األفكار تطوير في للمساعدة االنتقالية الكلمات استخدام

 المعرفة وبناء سللةاأل على إلجابةعن ا ثبح إجراء

 المناسبة االستراتيجيات باستخدام العريضة الخطوط وإنشاء المالحظات تدوين

اللغه مفردات

 تحديدل والالحقات البادئاتو  ،الدارجة  والالتينية اليونانية رجذولل معرفةالو السياق ادلة استخدام 

 الكلمة معنى

 واالستعارات التشبيهات ذلك في بما التصويرية، اللغة تفسير

 واألمثال واالقوال، الشائعة، التعابير معنى شرح

والتحدث تماعاالس

 ةتجرب 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 خامسال الصف طالب امتحان يتم

لفحص  السنة في مرات ثالث بافلو العامة

أن الطالب  لضمان والرياضيات القراءة والكتابة

 .الكفاءة لتحقيق الصحيح الطريق على

في القراءة  خامساجراءات 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

 يتشخيص تقييم بإجراء المعلمون يقوم

 إلى تحتاج التي المناطق لتحديد

 .تعزيز

 البطللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم اضافة الى ذلك، 
 تقييماتهناك و السنة، في ثالث مرات  الخامس الصف

 في للمساعدة الرياضياتللقراءة و   دورية خالل السنة
 المعتمدةالمعايير نحو المحرز التقدم قياس

 الوالية اختبارات الخامس الصف في طالبخذ يأ 

.والرياضيات اإلنجليزية اللغة فنون في
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واالمهات لآلباء نصائح  
 

 
 اسأل. للقراءة يوم كل هادئ وقت تخصيص

 أاقر. /اختارته اختاره الذي الكتاب عن الطالب

 .أفضل محادثة لتعزيز بنفسك الكتاب
 
 

 اإلعالمية الكتب اختيار على الطالب شجع

 والموسيقى والفن والتاريخ العلم حول

 ةيالمعرف الخلفية بناء. المشهورين واألشخاص

 .للفهم مهم

 
 مباستخدا يوميا يكتبوا أن الطالب من نتوقع

. ةالمدرس في يتعلمونها التي االستراتيجيات

 .فهمهم يحسن قرأوه ما حول الكتابة
 

 

 .لعبة سكرابل مثل تاكلمبال مباريات عبأل

 لتيا الجديدة للكلمات" كلمات سجل" ـب احتفظ

 .الطالب يكتشفها

 

 

 خالل من األساسية الرياضيات حقائق جرب

 استجابة توقعو  عقليا؛ لحلها سائلم طرح

 .سريعة

 
 لبتتط التي المنزلية المهام في الطالب إشراك

 والقياس، الطبخ، مثل شيلاَ من الحساب

 .ذلك إلى وما والبناء،
 

 حلثم و   األخطاء ارتكابب للطالب السماح

 .الحلول أفضلب المسائل
 

 عن والدفاع التواصل الطالب من اطلب

.مختلفة مواضيع حول رهمفكاا

 الرياضيات
 ضرب االرقام متعددة المراتب :طالقة الصفمستوى 
 :الهندسة
  المسائل لحل اإلحداثيات مستوى على البياني الرسمنقاط وضع  
 خصائصها أساس على فلات إلى األبعاد ثنائية االشكال الهندسية تصنيف 

 الجبري والتفكير العمليات

 العددية التعبيرات وتفسير كتابة 
 والعالقات األنماط تحليل 

 عشرة قاعدة في الحسابية والعمليات داعدألا

 المكان قيمة نظام فهم و داعدألا 
 ملات إلى العشرية داعدواال األرقام متعددة أرقام مع عمليات تنفيذ 

 الكسور – والعمليات عدد   

 الكسور وطرح لجمع كاستراتيجية المكافلة الكسور استخدام 
 الكسور التقسيم علىو الجراء الضرب والقسمة الضربعملية   فهم توسيع 

 والبيانات القياس

 معين قياس نظام ضمن المتماثلة القياس وحدات تحويل 
 البيانات وتفسير تمثيل 
 لجمعاو الضرب إلى حجم ربط الحجم؛ مفاهيم فهم: الهندسي القياس 

 
 لعلوم ا  

 علومو األرض وعلوم المادي، باإلعداد المتعلقة العلمية والنظريات والمبادئ المفاهيم وتطبيق فهم 

 المعيشية والبيلة الفضاء،
 يف والطاقة والمادة المادة؛ وخصائص بنية: العلم في لألفكار التاريخي التطور على التعرف 

 الشمسي والنظام النجوم: الفضاء وأنظمة األرض أنظمة اإليكولوجية؛ والنظم الحية الكائنات
 القياسية القياس وحدات باستخدام القياسات إلجراء العلمية المعدات استخدام 
 المثال، سبيل على) قياسها أو/  و صفها،و و مالحظتها، يمكن خصائص لها المواد بأن االعتراف 

 (ذلك إلى وما حجم،الو ،تموصالال الحرارة، درجة الكثافة، ،المادة حاالت
 المالحظات تقديم خالل من والمفاهيم العلمية االجراءات فهم إلثبات العلمي البحث استخدام 

 المقترحة التفسيرات واختبار

  
 االجتماعية الدراسات

 الغربي الكرة نصف وجغرافية تاريخ فهم : 
  المجتمعات؛ بين التفاعل ؛واإلمبراطوريات والحضارات الثقافات نمومعرفة 
  الحديثة للدول االقتصادية والنظم الحكوماتبين  مقارنةاجراء 
 نصف الكرة الغربي في والتاريخ واالقتصاد الجغرافيا بين العالقة تحديد 
 المحيط عبر الرقيق تجارة إلى أدت وكيف األصليين السكان على األوروبي االستعمار آثار دراسة 

 األطلسي

  
 الفن

 واألفكار المعانيبين  تواصللل والتصميم الفن ومبادئ عناصر استخدام 

 اإلبداع لتعزيز الرقمية، التكنولوجيا ذلك في بما مختلفة، أدوات/  مواد استخدام 

 ،الفنان استدالالت وتحديد الفنية، األعمال وتفسير ومناقشة تفكير تحليل 

 الزمن مر على متنوعة ثقافات من الفنية األعمال من متنوعة مجموعة ومناقشة بحث 

  
 لموسيقىا

  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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