
تغطية الموضوع توقعات  
 قاطن ثالثة ذلك في بما ،دراسية نقطة ا ثنان وعشرون مجموعه ما على يحصل أن يجب ، بالالط يتخرج لكي

 هو ماعيةاالجت للدراسات النموذجي األساسي المحتوى تسلسل. التخرج مستوى على الدراسات االجتماعية في

الحادي  الصف في وحكومتها المتحدة الواليات تاريخ ،العاشر و التاسع الصفين في والجغرافيا العالمي التاريخ

اني الث الصف في واالقتصاد الحكومة في المشاركة في الدراسي الفصل مدار على دراسية ودورات ،عشر

 لتحل االجتماعية الدراسات فيمتقدمة  دوراتفي ( AP) متقدم موضوع الطالب يأخذ قد ، ذلك ومع. عشر

 .ةختياريا نقطة رصيد في مادة على للحصول أو األساسية الدورة محل

 
ألرصدةانقاطلتحسينانعاشبرامجفييشاركأنبنجاحاألساسيةالدروسيكمل لمالذينبالطالمنيُطلبقد

اإلنترنت،رعبالرصيدنقاطالنعاشتقديماليمكنللتعويض،الطالبيحتاجهاالتيالدراسيةالدورةعلىاعتمادًا
.الدراسيالعامخاللمجدولةمواد عبر أوالصيفية،المدرسةعبر

 (واحدة رصيدنقطة ) األول المستوى اوالجغرافي العالمي التاريخ

 
 راسةد مع ويستمر األولى، الحضارات وتطور القديم الحجري العصر من والجغرافيا العالمي التاريخ يبدأ

 لموضوعاتا على المقرر يركز. العالمي وتأثيرها التجارية الشبكات توسع ويتتبع الكالسيكية، المجتمعات

 الدورة ؤكدت بينما. المعتقدات أنظمة دور و السياسية السلطة في والتغيرات الزمن عبر للتفاعالت الرئيسية

 الجتماعيةا الدراسات ومعايير ممارسات جميع تضمين يتمحيث  ، والمكاني التاريخي التفكير أهمية على أيًضا

 .العالميين والجغرافيا التاريخ دراسة في

 (واحدة رصيدنقطة ) الثاني المستوى اوالجغرافي العالمي التاريخ
 

الف وسبعمائة  عام من ابتداءً  العالم عن سريعة لمحة مستوى رقم اثنين والجغرافياالعالمي  التاريخ يوفر

 والط تنسج المفاهيم من العديد هناك. الحاضر الوقت حتى الزمني التسلسل ومواصلة وخمسون ميالدية،

 في. العالم بين والترابط والتكنولوجيا والصراع واإلمبريالية والقومية التصنيعمفهوم  ذلك في بما الدورة

 ومعايير ممارسات جميع تضمين يتم ،والمكاني التاريخي التفكير أهمية على المقررفيه  يؤكد الوقت الذي 

 جنتسريالوالية ) راختبا تقديم يتمثم . العالميين والجغرافيا التاريخ دراسة في االجتماعية الدراسات
Regents)  الدورة هذه نهاية في. 

 (واحدة رصيدنقطة ) وحكومتها المتحدة الواليات تاريخ

 

 تحدةالم للواليات والدستورية االستعمارية باألسس المتحدة الوالياتفي  والحكومة التاريخمقرر  يبدأ

 لعواملوا األمة تطور مساقالمقرر يتناول. الدستور في المكتوبة الحكومية والوظائف البنية ويستكشف

. األهلية حربال في المتحدة الواليات واجهتها التي التحديات إلى أدت التي واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 عالمية، كقوة ظهورأمريكا جانب إلى ،لهما المصاحبة والمشاكل والتحضر التصنيعتاريخ  دراسة يتم

  ،لفيدراليةا الحكومة توسيع بالالط يستكشفو . الباردة والحرب العشرين، القرن في العالميتين والحربين

 سريجنت)ر اختبا تقديم يتم. واصلوت عولمة يتزايد عالم في المتحدة الواليات ومكان اإلرهاب، وتهديد

Regents)  الدورة هذه نهاية في. 

 
 
 

 
 

االجتماعيةالدراسات   
الصف التاسع الى الثاني عشر

 ريجنتسالوالية ) اختبار الطالب يأخذ

Regents) تاريخ  و والجغرافيا التاريخ مادة في 

 . والحكومة الواليات

 أو كليهما، النجاج في الطالب على يجب ، جخرللت

 على الحصول متطلبات وإكمال واحد امتحان اجتياز

 واحد اختبار اجتياز أو ، CDOSالتخرج شهادة

 يف التعليم إدارة قِبل من معتمد بديل مسار وتقييم

.نيويورك والية

 

ذ بأخ أيًضا والعاشرالصفوف التاسع  طالب  يقوم

.منهجلل همفهم مدى لقياس دوري قياسي تقييم

 

 ىعل الحصول في يرغبون الذين الطالب على يجب

 ثمانية اجتياز ، عليهممتقدم تصنيف مع ريجنتس دبلوم

 ؛ أفضل أو خمسة وستون بدرجة ريجنتس اختبارات

يحب ان تكون في الدراسات  االختبارات هذه من اثنين

 طالبال يختار أن يجب ،ذلك إلى باإلضافة. االجتماعية

 عدا اللغة األخرى باللغات إضافيتين نقطتين إما

وامتحاناإلنجليزية

 في وحدات خمس من مكون تسلسل أو محليًا المطور

والتقني المهني التعليم أو الفنونمادة 

 افيإض توضيح تقديم المدارس لمستشار فيل يمكن

 أو ،البديلة المسارات أو الطالب، لنقل خياراتيتضمن 

.الشرفدرجة  تعيينات
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لدراسات االجتماعيةا  

الصف التاسع الى الثاني عشر

واالمهات لآلباء نصائح  
 

 بناءل المحلية التاريخية المعالم بزيارة تفضل

 .المنظور وتطوير األساسية المعرفة

 علىيجبمحددةفسحة من الوقتجانباً ضع

إذاحتى،مساءكلالمدرسيالعملأداءالطالب

يمكنالحالفياداءه مستحقًاالعمليكنلم

خاللأخذهاالتيالمالحظاتمراجعةللطالب

 .سيدرمكتابقراءةأوالدراسيالفصل

 
 من  أفرادمع  مقابلةاجراء  بالللط يمكن

 حولللتحدث  العائلة من أفراد أو المجتمع

 على للحفاظ بافلو تاريخ في أحداث

.حية وقصصهم ذكرياتهم

 ضعو للطالب يمكن. النجاح مفتاح وه مينظتال

 األشخاص أو المهمة، باألفكار قوائم

 مخططات وضع أو ، الشروط أو ، الرئيسيين

 .المهمة األحداث تعرض زمنية

 

 لتسجيل طريقة لديه بالالط أن من تأكد

يجب فيها تسليم المهام الموكلة  التي التواريخ

 تواريخ تحديد على بالالط مساعدة اليه.

 على) المشروع من جزء لكل االستحقاق

 المسودة ، البحث ، الببليوغرافيا ، المثال سبيل

 (.المراجعات ،

 

دفاتر ذات الخطوط ال استخدام للطالب يمكن

 يخيةالتار التطورات لمقارنةكطريقة  البيانية

 .مختلفة وأماكن أوقات في

 
 تدوين أسلوب استخدام الطالب على يجب

 وأ باستخدام طريقة وضع اثنين ظات المالح

 خطوط طوليه لتوفير مكان لتدوين ثالثة

 .خالل الدرس مهمةال معلوماتال

 

 

 

 

(رصيدنقطة )نصف  الحكومة في المشاركة  

 
 .فعالةلا المواطنة على للحصول الالزمة والمهارات المعرفة اكتساب خالل من السياسية العملية في بالالط ينخرط

 بتحليل بالالط يقوم. دستورية ديمقراطية في ومسؤولياتهم المواطنين وحقوق للمشاركة إطاًرا بالالط يستكشف

ة. لعاما والرفاهية العامة المصلحة تعزز التي االستجابات ويصف والمحلية والوالئية المحلية الحكومة مكونات

 ، ميدانيةال الرحالتالخبرات  هذه وتشمل. الحكومية للمفاهيم بالالط فهم تكملة على العملي التعلم خبرات تعمل

 .المجتمع إلى الدراسية لالفصو خارج بالالط تنقل التي والمهام العامة االجتماعات وحضور ،المجتمع وخدمة

  .األمريكية الديمقراطية لنجاح أساسي أمر الحكومة في المشاركة

 (رصيدنقطة )نصف  علم االقتصاد 

 
 ؤوليتهممس بفحص بالالط يقوم. عالمي سياق في المتحدة الواليات في الحر السوق اقتصاد مبادئ بالالط يدرس

  تواجهها لتيا األسعار تحديد في والطلب العرض دور بتحليل بالالط يقوم. الشخصية المالية الشؤون إلدارة الفردية

 العاملة وىالق في التغييرات بالالط يدرس. األسواق لهذه العالمية والطبيعة ،المؤثرة والعوامل المنتجاتفي  أسواق

 اقتصاد هتواج التي التحديات بالالط يستكشف. العولمة تأثيرات إلى باإلضافة ،اقتصادنا في األعمال رواد ودور

 مواجهةل للحكومات المتاحة السياسات صنع فرص من والعديد عالمية بيئة في المتحدة الواليات في الحر السوق

 .التحديات هذه

 (واحدة رصيدنقطة ) AP موضوع متقدم –علم النفس 
 

 لوكللس والعلمية المنهجية بالدراسة بالالط لتعريف تصميمها تم الكلية مستوى على دراسية دورة عن عبارة

 بكل مرتبطةال النفسية والظواهر والمبادئ للحقائق بالالط يتعرض. األخرى والحيوانات للبشر العقلية والعمليات

 قبل من دمةالمستخ واألساليب األخالقيات حولمفاهيم  بالالط يتعلم. النفس علم في الرئيسية الفرعية الحقول من

 في احالنج درجة على يحصل الذين بالللط جامعي نقاط رصيد العالي مالتعلي مؤسسات تمنح قد. النفس علماء

 .التدريبية الدورة هذه نهاية في تقديمه يتم الذي AP الموضوع المتقدم امتحان

 

 (واحدة رصيدنقطة ) AP م موضوع متقد -المتحدة الواليات تاريخ
 

 بالالط يقوم. على مستوى الكلية تمهيدية دورة يعادل ما هو APموضوع متقدم  – المتحدة الوالياتالتاريخ 

عمائة سنة الف وارب حوالي من تاريخية فترات  في والعمليات والتطورات واألفراد الهامة األحداث في بالتحقيق

 ستخدمةالم واألساليب والممارسات المهارات واستخدام بتطوير بالالط يقوم. الحاضر الوقت حتى وواحد وتسعين

 واستخدام تاريخية مقارنات صنع. التاريخية الحجج تطوير. والثانوية األولية المصادر تحليل: المؤرخين قبل من

 من لموضوعاتا بالالط يستكشف. الوقت بمرور والتغيير واالستمرارية والعالقة، السياق، حول المنطقي التفكير

 سياسةالاعادة التوطين،و الهجرة ؛ الوطنية الهوية: ، مثلمختلفة وأماكن أوقات في التاريخية التطورات ربط أجل

 تمنح قد. لمجتمعوا الثقافة ،والبيئة الجغرافياو ؛ العالم في المتحدة الواليات والتكنولوجيا؛ ،والتبادل العمل، والقوة

 في المقدم AP امتحان في النجاح درجة على يحصلون الذين للطالب جامعينقاط رصيد  العالي التعليم مؤسسات

 .الدورة هذه نهاية

 (واحدة رصيدنقطة ) AP م موضوع متقد -عالمال تاريخ

 
 وراتوالتط واألفراد الهامة األحداث في بالتحقيق بالالط يقوم. على مستوى الكلية تمهيدية دورة يعادل ما هو

 بالالط قومي. الحاضر الوقت وحتى ،الميالد قبل ثمانية االف سنة حوالي من تاريخية فترات ست في والعمليات

 ةاألولي المصادر تحليل: المؤرخين قبل من المستخدمة واألساليب والممارسات المهارات واستخدام بتطوير

 والتغيير تمراريةواالس ،والعالقة ،السياق في والتفكير تاريخية مقارنات صنع ،التاريخية الحجج تطوير ،والثانوية

 األوقات مختلف في التاريخية التطورات بين الربط بهدف الموضوعات أيًضا الطالب يستكشف. الوقت بمرور

 عوتوس شأةن والصراع؛ والتوسع، الدولة، بناء ؛الثقافات وتفاعل تطوير. البيئة مع البشري التفاعل: واألماكن

 قاط الرصيدن العالي التعليم مؤسسات تمنح قد. االجتماعية الهياكل وتحويل تطوير ،االقتصادية النظم وتفاعل

 .الدورة هذه نهاية في المقدم AP امتحان في النجاح درجة على يحصلون الذين للطالب الجامعي




