
 توقعات مستوى الصف
 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. الروضة مرحلة لطالب الحكومية

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

. اتمهارالهذه   كل يتقن أن دون الكفاءة على للحصول الصحيح الطريق على يكون

.المهاراتهذه  تنمية لدعم االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل

القراءة
 التعرف على كلمة المثال، سبيل على) قافيةذات  كلمات يجادوإ التعرفhat   كلمة  وpat  قافيةلها 

.(واحدة

 المثال، سبيل على) الكلمات فيالحرفية  مقاطعالوالصوتية المنطوقة  المقاطع دمج tomorrow  لها

.ثالث مقاطع
 على(واحد مقطعك المنطوقة، الكلمات في( الصوتية المقاطع) الفردية األصوات وتصنيف مزج 

 /tap = /t/ /a/ /p)  الصنبور المثال، سبيل

 محددة بحروف ةمثلم الكالم أصواتالكتابة هي  أنب دراكاال 

 والصغيرة ةالكبير الحروف جميع يةسمتو على التعرف

 الصوت المثال، على سبيل) حةف الصحيوللحر شيوعا األكثر األصوات برازإ / k / للحرف(c  
 الحروف وأسماء الحروف أصوات بين الفرق على التعرف

 حال رؤيتها التردد كثيرة الكلمات قراءة (المثال سبيل على the ، you، does)

 (اليمين إلى اليسار من القراءة المثال، سبيل على) ةوالكتاب القراءة خصائص على التعرف

 يفعلونه ما وشرح والرسام المؤلف االشارة الى

 الروضة ص النصو في الداعمة والتفاصيل الرئيسية الفكرة تحديد المناسب، االسنادتوفير مع K

 واألحداث واإلعدادات الشخصيات وتحديد القصص اعادة سرد ،المناسب مع توفير االسناد

الكتابة واللغة
 صغيرةوال كبيرةال األحرف معظم كتابة

 علةال فوحراصوات  و صحيحةال األصوات معظم لتمثيل( حروف) حرف كتابة

 البسيطة لكلماتا ئةهجت تسميع

 ( استعمال الحرف الكبير لضميرالمتكلمI )الجملة في األولى والكلمة

 ما يليل والكتابة ،مالءواال الرسم، استخدام

o    للدعم سبب ريتوف مألوف؛ موضوع حول الرأي بداءإ 
 o   الموضوع ذلك  حول معلومات وإعطاء مألوف موضوع تسمية

o    تسلسل في أحداث أو حدث سرد 

مفردات اللغة
 متعددةال الكلمات ذات المعاني و المجهولة الكلمات معنى تحديد

 (واالستخدام والحجم واأللوان األشكالحسب  المثال، سبيل على) فئات إلى الشائعة األشياء تصنيف

 بأضدادها والصفات األفعال ربط (المثال، سبيل على( )كلمات ذات معنيين متناقضين stop  /go)

االستماع والتكلم 
 (التحدثتناوب االدوار في  المثال، سبيل على) عليها المتفق المحادثة قواعد عااتب

 كاملة جمل باستعمالو بوضوح واألفكار والمشاعر خواطرال عن التعبير

 التوضيح طلب أو الفهم إلثبات يهاعل اإلجابة/  اسئلة طرح

صف 
Kالروضة 

 في(  K كايصف الروضة ) الطالب فحص يتم

 السنة في مرات ثالث مدارس بافلو العامة

و  والرياضيات راءة والكتابةقتعلم القياس ل

 لتحقيق الصحيح الطريق على أنهم ضمان

 . الكفاءة

(K) مقاييس معرفة القراءة والكتابة لصف الروضة 

 الحروف في تسمية الطالقة (LNF) 

 الحروف تسمية على القدرة ساقياختبار   

  الصوت االول معرفة  الطالقة في F)S(F 

 الصوت وتنطق تحديد على القدرة اختبار قياس

 المثال، سبيل( على المنطوقة الكلمة من األول

(/p/ هو الصوت  plotكلمة في األول الصوت

 الطالقة في تقسيم المقاطع الصوتية )FSP( 
 الكلمات كسر على القدرة قياساختبار 

 سبيل( على منفصلة أصوات إلى المنطوقة

 ثالث على (cat) قط كلمة حتويت المثال،

(  /k / / a / / t /  مقاطع صوتية     

 غير المنطقيةفي كتابة الكلمات  الطالقة WF)N(

(NWF)     المنطوقة األصوات أن فهم يقيساختبار 

 سبيل على (  الطباعة في بحروف تمثيلها يتم

 c مع مكتوب كوني ما عادة / k / الصوت المثال،
 أحرف تركيبات (NWF) اختبار يستخدم ؛k) أو

على سبيل المثال كلمة ، ) التطبيق. الختبار فريدة

toz) 

 (K) روضةلصف ال الرياضيات اختبارات مقاييس 
كل تاخذ اختبارات قصيرة مكيفة على الحاسوب 

اجابه يعطيها الطفل، لتتبع التطور الذي يحرزه في 
 المجاالت االربعة التالية:

 o   االرقام والعمليات الحسابية

o    الجبر 
o     الهندسة والقياس 
o     تحليل البيانات واالحصاء

 (Kالروضة ) الصف طالبللكتابة الطالقة في ا تقييم يتم
 في سنوية ربع تقييماتهناك و السنة، في مرتين أيضا

 نحو المحرز التقدم قياس في للمساعدة الرياضيات
 .المعتمدةالمعايير
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واألمهات لآلباء نصائح  
 ذات الكتب راخت ؛يوم كل للطالب اقرأ

 اكثر صعوبة بحوالي هي التي الغنية المفردات

 دون ئتهقراللطالب  يمكنعن ما  مستويين

 قليلة صفحات عن القراءة بعد وقفت. مساعدة

 أجزاءسرد  إعادة الطالب من واطلبكل مرة 

 .القصة من
 

 ؛عال بصوت أقري وهو الطالب إلى استمع

ذات  أو/  و قرأتها السهل من التي الكتب راخت

 هي في بداية /  بينما هو التردد كثيرة كلمات

 .األول التعلم
 

 العكس يسمي أن الطالب من واطلب كلمة قل

 ) ال/  نعم أسفل،/  أعلى بارد،/  حار )
 

 إقرأ. الكالم المسجوع او المقفى ألعاب إلعب

 .اغاني االطفال معه ردد أو

 

 كلمةال في مقطع كلالشارة الى ل التصفيق

كلمة  حتويت المثال، سبيل على) واحدةال

banana مقاطع ثالث على ba/na/na  .) 
 

 .الحروف وتسمية الكتابة ابدء
 

 كثيرة كلماتعلى كتابة ال الطالب مساعدة

 .المدرسة من الكلمات قائمة باستخدام التردد
 

 سبيل على) فئات إلى االشياء فرز مارس

 .(واالستخدام واللون الشكل حسبالمثال،
 

 خمسة عددحدود ال في والطرح الجمع جرب

 .التعليمية البطاقات باستخدام
 

 لطفلك، والطرح جمعلل  بسيطةاطرح مسالة 

 .سريعة جابةا توقعو 
 

 سبيل على) حولك من األشكال عن ابحث

 (!مستطيلعلى شكل  يه الطاولة هالمثال،هذ

 ياضياتالر
 

 الجمع والطرح ضمن العدد خمسة :مستوى الطالقة في الصف
 :الهندسة

 (والمربعات والمثلثات، ،الكرات و الدوائر، المثال، سبيل على) األشكال ووصف تحديد 
 ،األشكال كوينوت إنشاء، مقارنة، تحليل 

 

 العد والعناصر 
 العد وتسلسل األرقام أسماء معرفة 
   ألشياءا عدد لمعرفة العد 
 األرقام مقارنة 

 

 الجبري والتفكيرالحسابية  العمليات
 عناصر اخرى إلى أوإضافتها معا على انها وضع االشياء عملية الجمع فهم 
   العناصر من أخذ أوعنصر  استبعادانه على  الطرح فهم 

 

 اسس مرتبة العشرات ضمن  الحسابية والعمليات ددالع
  ن العددمكا لقيمة األسسلمعرفة  من احد عشر الى تسعة عشر األرقام مع العمل 

 

 والبيانات القياس
 ومقارنتها للقياس القابلة السمات وصف 
 فئة كل فيها وعد االشياء تصنيف 

 
 العلوم 
 المادي اإلعداد أو/  و المعيشية بالبيئة المتعلقة العلوم مفاهيم ادراك 
 العلمية دواتاال باستخدام( الوحدات ذلك في بما) العلمية القياساتتعلقة بالم المهارات إتقان إثبات 

 العلمي البحث باستخدام العلوم ومفاهيم العلمية جراءاتالل فهم إظهار 
 

 الدراسات االجتماعية
 المحلية والمجتمعات واألسر األطفال بين واالختالف التشابه أوجه دراسة 
 األمريكية والتقاليد والرموز األعياد وصف 
 الفردية والمسؤوليات الحقوق وفهم خرينلأل حتراماال إظهار 

 هي التي والهياكل المادية والسمات األرضية، والكرة الخرائط مثل الجغرافية المفاهيم تحليل 

 اإلنسان صنع من
 

 الفن
 الفن مبادئ/  عناصرب تسترشد مستقلة قرارات اتخاذ 
 اإلبداعي القصد لخدمة اإلعالم وسائل/  أدوات/  المواد واختيار التقنية، المهارات تطوير 
 ،االستدالالت وشرح صنع الفني، العمل تفسيرو  ر،و تفك دراسة 
 ،المختلفة الثقافات بين العالقات التاريخ/  الفن شرح استكشاف 

 

 الموسيقى
 الغناء أثناء ديناميالو العزف وتيرة و واإليقاع، ،حدة الصوت ،اللحن على الحفاظ 
 واإليقاع اللحن مثل األساسية بالعناصر المتعلقة المصطلحات حيث من الموسيقى وصف 

 واألسلوب والشكل واالنسجام
 الموسيقى وأداء إنشاء في األالت استخدام 
 العالمية الثقافات مختلف من األغاني منمؤلفات موسيقية  تحديد 

 
 التربية البدنية

 المناورة مهاراتو األساسي حركيال داءاأل 

 البدنية األنشطة من متنوعة مجموعة في الكفاءة إظهار 

 اجتماعيو شخصيو مسؤولو  آمن سلوك إظهار 




