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

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

مة لطالب مرحلة الصف السابع. وينبغي النظر إليها بصورة شاملة؛ إذ ال يقصد بها العا األكاديمية لمدارس بافلو

تحديد ترقية الطالب الى الصف االعلى أو رسوبه في صفه، النه ربما يظهر أو يكون على الطريق الصحيح 

ية هذه تنم للحصول على الكفاءة دون أن يتقن الطالب كل هذه المهارات. ويتدخل المعلمون حسب االقتضاء لدعم

 .المهارات

 راءةالق
واالستدالالت اإلجابات لدعم النصوص من هاديحدتي تم تال الصلة ذات التفاصيل توفير •

 و تعريف فمرتين او اكثير من النص   تحديد •
 توظيف الحوار ،، وجة النظرالنص  بناء  تحليل •
  ركيفية تطور العناصر مثل الحبكة و الشخصيات، مع االحداث واالفكا تحليل •

اللغة والكتابة
للنصوص السرديه  كتابةما هو مطلوب من مواد مكتوبة و من اجرءات ال من كل صياغة •

 االنتقالية والعبارات الكلمات باستخدام ، البحوث وأشكال ،متاقشاتوال ، يةواإلعالم
 والمخطط المالحظات وتدوين النص لتحليل المناسبة االستراتيجيات استخدام •
 المالئم و التطوير والتنظيم المناسبين األسلوبب ة نصوص مكتوب إنتاج •

 اللغه مفردات
 البادئاتوللكلمات  الشائعة والالتينية اليونانية الجذور ومعرفة الكلمات سياق معلومات عن مااستخد •

الكلمة معنى لتحديد والالحقات

الكلمة معنى في الدقيقة والفروق اتكلمبين  والعالقات التصويرية اللغةفي  فهم إظهار •

الدراسي صفلل المناسبة المحتوى ومنطقة العامة األكاديمية الكلمات واستخدام على الحصول •

والتحدث االستماع

 آلخرينا أفكار صياغة متنوعين، شركاء مع والجماعية الفرديةالمناقشات  في بفعالية االنخراط •

 بوضوح أفكارهم عن والتعبير

الرياضيات
 واسطة االستقصاءب 2ضرب  2حل المسائل على نظام :  اضياتمستوى طالقة الصف في الري

 تقريب االعداد غير النسبية بواسطة االعداد النسبية نظام العد:

والمعادالتيرات التعب

متكافئة تعبيرات إلنشاء العمليات خصائص مااستخد •

والجبرية العددية والمعادالت التعبيرات باستخدام لسائالم حل •

الهندسة
 هابين والعالقات الهندسية األشكال وصف ، بناء ، رسم •

 والحجم ، السطح ومساحة ، والمساحة ، الزاوية قياس على تنطوي التي لسائالم حل •

دالت والمعاالتعبيرات 
صحيح عددلل واألسس االعداد متعددة الحدود مع العمل •

ةالخطي والمعادالت ، والخطوط ، النسبية العالقات بين الصالت التعرف على •

 المتزامنة الخطية المعادالت مناالزواج الرقمية و الخطية المعادالت وحل تحليل •
 الهندسة

والتشابه التطابق فهم •

فيثاغورس نظرية وتطبيق فهم •

والمخروط الكروي ، ةاالسطوان حجم على تنطوي التي الحقيقي العالممن  لئاسم حل •

 صحتماليةاال و صحصايياتاإل
 وظايف

 الوظائف ومقارنة يموتقي تحديد •

ينالعالقات لنموذج وظائفال استخدام • الكمياتب

الصف
الثامن

بافلومدارسفيالثامنالصفبطالختباراجري ي

الكتابةمهارة لفحصالسنةفيمراتثالثالعامة

لتحقيقالصحيحالطريقعلىالطالب نالتأكد منل

نأالفحصنتائجأظهرتإذا .ةالكتابفيالكفاءة

 الكفاءة،تحقيقعدملخطرمعرضالطالب

 تلبيةل والتدخل التعليمات بتعديل المعلمون سيقوم

 .الحاجة

اضافة الى ذلك،  هناك تقييمات دورية في مادة 

الرياضيات و فنون اللغة االنجليزية والعلوم والدراسات 

 تمدة.ييرالمعاالجتماعية  لقياس التقدم المحرز نحو المعا

فيالواليةاختباراتالثامنالصفالطالبيأخذ
  .والرياضياتاإلنجليزيةاللغةفنون
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 الصف

الثامن

واالمهات لآلباء نصائح  

الواجبلعملمخصصةمنزليةمساحةجانبا  ضع
المدرسيواجبهينجزالطالبأنيجبالمدرسي

شيءهناكيكنلملوحتىليلة،كلمنهالمطلوب
مراجعةللطالبيمكنالفورعلىمستحق

أوالدراسيالفصلخاللأخذهاتمالتيالمالحظات
.دراسيكتابأوروايةقراءة

 لتيا التواريخ لتسجيل نظام لديه الطالب أن من تأكد

 يدتحد على بالالط مساعدةالمدرسية.  المهام تسليم

 ، الالمث سبيل على) ما لمشروع االستحقاق تواريخ

 .(المراجعات ، المسودة ، البحث ، الببليوغرافيا

 

 سألا. الصامتة للقراءة يوم كل هادئ وقت خصص

 قرأإ. باختياره قام الذي الكتاب حول أسئلة بالالط

 .معا ذلك عن التحدث مايمكنكبنفسك حتى  الكتاب

 حول اإلعالمية الكتب اختيار على بالالط شجع

 واألشخاص والموسيقى والفن والتاريخ العلوم

 لفهم مهم أمر أساسية ارفمع بناء. المشهورين

 .الطالب
 

 لىع شجعه. يوميًا يقوم الطالب بالكتابة أن توقع

 .مدرسةال في هاميتعل التي االستراتيجيات استخدام

 الفهم عنده.الكتابة عن ما قرأه الطالب يعزز 
 

 األساسية الرياضيات حل ابنك الطالب  من اطلب

 ً باشر  .سريعة شفهيةال ةتجاباان تكون  توقع ؛ ذهنيا

ة على اإلجاب كانت إذا الضرب جداول بمذاكرة

 .تلقائية ليست االسئلة 
 

 تتطلب التي المنزل في المهام في الطالب كإشر

 .إلخ ، والبناء والقياس الطهي مثل الرياضيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العلوم

 األرض علومب المتعلقة والنظريات والمبادئ المفاهيم وتطبيق فهم 
 بشري مجستطور ال. الوراثة علم الخلية؛ العلمي؛ المنهج: العلوم في لألفكار التاريخي التطور على التعرف ، 

 تصنيف . البيئة
 القياسية القياس وحدات باستخدام القياسات، ألخذ العلمية المعدات استخدام 
 حاالت المثال، سبيل على) قياسها أو/  و وصفها أو/  و مالحظتها يمكن خصائص لها الكائنات بأن دراكاال 

 .(إلخ ، الحجم ، الحرارة درجة ، الكثافة ، المادة
 ارواختب المراقبة عمليات إجراء خالل من والمفاهيم العلمية جرءاتاال فهم إلثبات العلمي البحث استخدام 

 فة لمختلا للظواهر ثاقبة نظرة لتوفير حديثةالالطرق و التقليدية الطرق باستخدام تحليلالو ،راتالتفسي
 الدراسات االجتماعية

  األهلية الحرب بعدان األمريك ارقةاألف وضع تحديد وإعادة األمة شفاء إلى الرامية الجهودتحليل 
 التحضر إلى والهجرة التصنيع كيف ادى فهم 
 عشر التاسع القرن أواخر في الخارجية أميركا وسياسة بيالغر التوسع تحليل 
 األمريكي المجتمع على العظيم والكساد األولى العالمية الحرب تأثير فهم 
 الثانية ميةالعال الحرب بعد لما الخارجية السياسة تعالج أن يجب ولماذا ، وآثارها الثانية العالمية الحرب تحليل 

 والمنافسة االقتصادي طالتراب وزيادة البيئية الشواغل
 وبيئية واقتصادية وقانونية اجتماعية كقضايا الكبير والمجتمع المدنية الحقوق حركة دراسة 

 الموسيقى

 ركبة وااليقاعالم والنغمات الغناء أداء 
 لرئيسيةا والتوقيعات ، والثانوية الرئيسية القياس ، الثالثيات: ذلك في بما الموسيقية العناصر تحديد 
 العشرين القرن ، رومانسية ، الكالسيكية: يةالموسيقلللمراحل  لمعرفةا إظهار 
 الموسيقى على قم بتاديتهاو( ذلك إلى وما ، قصيرة قصة ، قصيدة) أدبية مقتطفات اختيار 
 الكبير الكسادارتباطها  بفترة و ألغانيال المعرفة إظهار 

 ن الف 

 الفنانين استنتاجات يدوتحد ، الفنية األعمال وتفسير ومناقشة دراسةو تحليل 
 الزمن مر على الثقافات مختلف من الفن وعرض ومناقشة بحث 
 اآلخرين مع واألفكار المعاني لمشاركة التصميم مبادئ/  الفن عناصر استخدم 
 الرقمية التكنولوجيا وسائط ذلك في بما واألدوات، المواد من متنوعة مجموعة استخدام 

 البدنية التربية
  المتخصصة مناورةال ومهارات المتنوعة الحركات يف الكفاءة إظهار 
  البدني النشاط في التكتيكية المفاهيم تطبيق 
  واالجتماعية والشخصية والمسؤول اآلمن السلوك إظهار 

 مهارات البيت والعمل

  عالقاتوال ، البشرية والتنمية ، للعمر المناسب والتمويل ، والمالبس االستهالكية، الموارد إدارة توضيح 

 العملي التدريب خالل من العافية/  والتغذية ةوالبيئ األشخاص، بين
  تمعبالمج وعالقتها المهن واستكشاف البحث خالل من العمل مكان في عمرلل المناسبة االتصاالت تحديد 

 التكنولوجيا في مقدمة
 من ليوميةا الحياة لىع التكنولوجيا وتأثيرات ، التقنيات وإدارة ، التكنولوجيا باستخدام سائلالم حل عرض 

 العملي التطبيق خالل

 بالعالم قةالمتعل المهنية الخيارات واستكشاف البحث خالل من العمل مكاني عمرلل المناسبة االتصاالت تحديد 

 المحيط ينا.

 العالمية اللغات
ً  الحوار في اللغوية والهياكل البسيطة المفردات فهم •  المفردات مع األطول تللمحادثا الرئيسية واألفكار لوجه وجها

 المألوفة غير والبنى
 األصليين للمتحدثين المكتوبة البسيطة اإلعالمية المواد تفاصيل وبعض الرئيسية الفكرة فهم •
 رسمية وغير قصيرة ورسائل مذكرات فتالي •
 ةدفمستهال اللغة تتحدث التي للمجتمعات الرئيسية الثقافية السمات بعض فهم •

 
 

  




