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اعد مدیر التدریس والتعلُّم لوفت، مس  رسالة من بریدجیت 

 
 
 

 2020ینایر 
 
 
 

 األسر الكریمة في أرلینغتون:
 

تستخدموا ھذه الوثیقة كمرجع ودلیل أثناء تخطیطكم لتسلسل أن  ملنأ مرحبًا بكم في برنامج المدارس المتوسطة إلدارة مدارس أرلینغتون العامة! 
یوفر برنامج الدراسات للطالب وأولیاء األمور معلومات عامة ومحددة حول المناھج والخدمات  الدورات الخاصة بكم في المدارس المتوسطة.

یمكنكم الحصول   ا للعدید من عناصر المدارس المتوسطة.موضوعیً وتوخیًا للوضوح والدقة، كتبنا وصفًا موجًزا و المقدمة في المدارس المتوسطة.
 على مزیٍد من المعلومات حول معظم الموضوعات عن طریق االتصال بمكتب خدمات المشورة في المدرسة المتوسطة الخاصة بكم:

 
 2910 - 228 /703 مدرسة دوروثي ھام المتوسطة

 6909 - 228 /703  مدرسة غونستون المتوسطة 
 5908 - 228 /703  ون المتوسطة سجیفر مدرسة

 6798 - 228 /703  مدرسة كنمور المتوسطة 
 5508 - 228 /703  مدرسة سوانسون المتوسطة  

 5445 - 228 /703 مدرسة ولیامزبورغ المتوسطة                      
 

یعمل الطالب وأولیاء األمور والمستشارون معًا للتخطیط   أن  یجب یُتاح للطالب العدید من الخیارات من أجل تلبیة اھتماماتھم وتوسیع خبراتھم.
ویجب أن تمثل األھداف والمصالح طویلة المدى للطالب وكذلك  لسنوات المرحلة المتوسطة الثالث وإجراء مراجعات مناسبة على طول الطریق.

 عملیة التخطیط والتطلع نحو المستقبل.  2021-2020 اساتیدعم برنامج الدر  متطلبات التخرج المعیار الذي یُسترشد بھ في عملیة صنع القرار.
على سبیل  إضافة إلى ذلك، سیساعد التعاون مع مكاتب خدمات المشورة في المدارس في تحدید العدید من وسائل الدعم األخرى المتاحة لطفلكم.

عون للحصول على مساعدة إضافیة في التنظیم أو ن یسالمثال، توفر المدارس المساعدة بشأن الواجب المنزلي في مجموعات صغیرة للطالب الذی
 المحتوى.

 
 لخاصة.كما تقدم العدید من المدارس المتوسطة برامج تركیز تعكس االتجاھات الفریدة التي اتخذتھا المدارس المتوسطة لتلبیة احتیاجات طالبھم ا

 یتم تقدیم جمیع الدورات األخرى في جمیع المدارس المتوسطة الخمسة.
 

عكم على المحافظة على التواصل مع مدرستكم من خالل حضور فعالیات التوجیھ واللیلة التي تسبق بدء العام الدراسي وغیرھا من  جنش نحن
 بإمكانكم أیًضا االتصال وتحدید موعٍد فردي.  الفعالیات األخرى المجدولة. 

 
 طة.متوسنأمل أن تستفیدوا من الفرص العدیدة المتاحة لكم خالل سنوات الدراسة ال

 
 مع فائق االحترام،

 
 

 بریدجیت لوفت
 مساعد المدیر، إدارة التدریس والتعلُّم
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 برنامج الدراسات في المدارس المتوسطة
 

 تمھید
 

دمات  الدراسات البرامج والخیصف برنامج  تھدف جمیع مدارس أرلینغتون المتوسطة إلى تعزیز النمو الفكري والجسدي واالجتماعي والعاطفي لكل طفل. 
 میة التي تقدمھا المدارس المتوسطة في كل من ھذه المجاالت للطالب في الصفوف السادس والسابع والثامن. واألنشطة األكادی 

 
عالي  لتوفیر أساس للتعلیم  إضافةً إلى المعاییر المحلیة، یضع مجلس التعلیم في والیة فرجینیا والجمعیة الجنوبیة للكلیات والمدارس معاییر اعتماد مصممة

ماتھم توفر معاییر االعتماد التوجیھ واإلرشاد للمدارس فیما تبذلھ من جھود مستمرة لتقدیم برامج تعلیمیة تلبي احتیاجات جمیع الطالب واھتما الجودة.
 تم تصمیم معاییر االعتماد لتحقیق األھداف التالیة:  وتطلعاتھم.

 
 عالیة لجمیع الطالب  رامج تعلیمیة ذات جودة السعي لضمان تقدیم المدارس ب  .1
 
 تشجیع التقییم والتطویر المستمرین للبرنامج المدرسي. 2
 
 تعزیز الثقة العامة . 3
 
 ضمان االعتراف من جانب المؤسسات التعلیمیة األخرى .  4

 
 

 بیان الغرض
 

الصغار من سن  العاطفي والرفاه الجسدي للمراھقین  المستمر والتنمیة االجتماعیة والنمو ستتبع مدارس أرلینغتون المتوسطة نھًجا یركز على الطفل للتعلم 
وستعمل المدارس المتوسطة، بدعٍم فعال من المعلمین والموظفین وأولیاء األمور والمجتمع والطالب، على توفیر بیئة یسودھا   عشرة إلى أربعة عشر عاًما. 

 ب. القبول والفھم واالحترام لمختلف الطال
 

ة لمن ھم في سن المراھقة المبكرة بیئة للتعلم والنمو خالل السنوات االنتقالیة بین  امن في مدارس أرلینغتون المتوسط ستوفر الصفوف من السادس إلى الث 
ھو محور تطویر المناھج   وسیكون النمو الفكري واالجتماعي والعاطفي والجسدي لألطفال في المدارس المتوسطة المرحلة االبتدائیة والمرحلة الثانویة. 

ویعتمد تطویر المدارس المتوسطة على تشكیل فریق من المعلمین متعدد التخصصات، ووضع جداول موحدة مرنة، وبرامج استشارات   ظفین. وتطویر المو 
ب  والشامل في بیئة رعایة، سیحظى الطال ومن خالل التعلم األكادیمي الفعال  المعلمین، وخیارات االستكشاف، وبرنامج شامل ألنشطة ما بعد الدوام المدرسي. 

 منتجین ومساھمین في المجتمع. بفرصة أن یصبحوا أعضاًء مثقفین و
 
 

 النمو الفكري
 

في المدرسة المتوسطة، یدرس   تتمثل مھمة التعلیم األساسیة في تعزیز النمو الفكري من خالل أنشطة التعلم المعدة بواسطة الموظفین والموجھة للطالب. 
إلنجلیزیة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة، باإلضافة إلى القراءة  نھًجا أساسیًا للمواد األكادیمیة (افي الصفوف السادس والسابع والثامن مالطالب 

 في الصف السادس) خالل فترة زمنیة محددة ثم یدرسون المواد غیر األساسیة االستكشافیة/االختیاریة خالل بقیة الیوم. 
 
 

 المنھج األساسي 
 

وھذا یعني أنھ یتم تخصیص ما یقرب من خمسین إلى مائة وخمسة وعشرین طالبًا   سیة الخاصة بھم.عات على فرق المواد األسایتم توزیع الطالب في مجمو
من خالل االجتماع خالل فترة  یتعاون ھؤالء المعلمون  من مستوى صف واحد لفریق واحد من اثنین إلى خمسة معلمین یقومون بتدریس المواد األساسیة.

ویخططون لألنشطة القادمة، ویقسمون الوقت األساسي حسب احتیاجات المواد، ویدمجون مجاالت  یث یناقشون االحتیاجات التعلیمیة للطالب، تخطیط الفرق ح
ة، وھو ما قد  تعلم التي تؤكد على ترابط المناھج الدراسی تقوم فرق المعلمین بدمج المواد عندما یكون ذلك مناسبًا من خالل تصمیم خبرات ال المناھج الدراسیة.

كما تقوم الفرق بتضمین أنشطة التعلیم المھني في المنھج   لیم المھارات الشائعة أو المفاھیم ذات الصلة أو الوحدات المواضیعیة. یتم من خالل المشروعات أو تع
یدون تجمیع الطالب حسب االقتضاء ألنشطة  ین معینة، إال أن المعلمین داخل الفریق یعوعلى الرغم من أن الطالب یتم توزیعھم على فرق معلم األساسي. 

ویحصل الطالب الذین   یتخذ المعلمون قرارات إعادة التجمیع ھذه أثناء اجتماعات الفریق مستندین في قراراتھم على احتیاجات الطالب وتقدمھم.  لیمیة معینة.تع
 ج أخرى. اسیة من الوقت أو من خالل دورات و/أو براممعینة على دروس التقویة خالل الفترة األس یحتاجون إلى تقویة في مجاالت مھارات
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 البرنامج االستكشافي/االختیاري
 

لتطویر  من خالل ھذه الدورات، یتمتع الطالب بفرص  توفر المدرسة المتوسطة مجموعة متنوعة من خبرات التعلم من خالل الدورات االستكشافیة/االختیاریة. 
تعتمد عروض الدورات االختیاریة على قیام عدد كاٍف من   الموظفین المتخصصین ومرافق المدرسة المتوسطة. اھتمامات جدیدة واكتشاف قدرات جدیدة مع 

 ة التي تغطیھا.وتختلف الفصول االستكشافیة واالختیاریة في جداول االجتماعات الخاصة بھا وفي مقدار المناھج الدراسی  الطالب بالتسجیل فیھا. 
 

وعند االنتھاء من جداول الدورات النھائیة، قد ال یتم تقدیم الدورات التي   الذین یطلبونھا.برنامج الدراسات متاحة للطالب تكون جمیع الدورات المدرجة في 
تخطیط السلیم أیًضا النظر في اختیارات الدورات  ومن ثم، یتضمن ال طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة. 15یقل عدد الطالب فیھا عن 

وفي حالة إلغاء أي دورة في مدرسة الطالب، یجوز للطالب التسجیل في الدورة   قد یحتم التعارض في الجداول الزمنیة تخطیط مواعید بدیلة للدورات. البدیلة.
الستیعاب اھتمامات  سیتم بذل كل جھد ممكن  ألمر توفیر وسیلة النقل.وقد یتعین على ولي ا في مدرسة أخرى في المقاطعة شریطة وجود أماكن متاحة. 

في بعض الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم تقدیم الدورات في عام   الب واحتیاجاتھم في حالة إلغاء الدورات أو حدوث تعارضات. الط
لتسجیل بھا غیر كاٍف من خالل التعلم عن بعد  إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد ا إضافةً  معین ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة. 

 بر اإلنترنت. أو ع
 
 

 المستوى الثاني ACTبرنامج 
 

المستوى   Actرنامج وتُعد الفصول التي یتم تقدیمھا من خالل ب  المستوى الثاني للطالب فرصة ألخذ دورات اختیاریة إضافیة بعد المدرسة.  Actیوفر برنامج 
یتم تدریس الفصول وفقًا لجدول زمني بدیل (أي یومین   ھتمام الطالب وجدولھ الزمني.دراسات وتختلف في كل مدرسة بناًء على االثاني اختیاریة في برنامج ال

ویكون الحضور   قدت في وقت سابق من الیوم.في األسبوع ولكن لفترة زمنیة أطول في الفصل أو مع تغییرات أخرى) مع نفس الدقة كما في الفصول التي عُ 
 یتم توفیر وسیلة النقل باستخدام جدول الحافالت الحالي للفترات المتأخرة.  رجات. ا ویحصل الطالب على دإلزامًی 

 
مستوى الصف الخاص بك فیما  المستوى الثاني أثناء عملیة جدولة الدورة، أو الرجوع إلى مستشار  Actبإمكانك تحدید فرص إلبداء االھتمام بفصول برنامج 

 المستوى الثاني التي تُقّدم في مدرستك في كل فصل دراسي.  Actیتعلق بفرص برنامج 
 

 المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتمایز
 

 یعتمد التمایز على التمایز ھو عملیة التدریس والتعلم التي تبدأ بفرضیة أن األطفال ال یتعلمون جمیعًا بنفس الطریقة. 
 ھارة) تعداد (إتقان الطالب المسبق للمعرفة والفھم والم• االس

 • االھتمام (فضول الطالب وشغفھ الذي "یجذب" المتعلم إلى الرغبة في معرفة المزید) 
 • نمط التعلم (الطریقة التي یفضل الطالب التعلم بھا) 

 
 بإمكانھاعند التمایز في التعلیم، یخطط المعلمون وینفذون مناھج تعلیمیة مختلفة 

 أو نمط التعلیم الذي یفضلھ • تقییم مدى استعداد الطالب، و/أو اھتمامھ، و/
 • تعزیز تعلم الطالب من أجل دعم نجاحھم في المھام المعقدة 

 • تعدیل المحتوى (ما یتعلمھ الطالب)، العملیة (األنشطة التي یتعلم الطالب من خاللھا)، أو المنتج
 (شرح ما یتعلمھ الطالب) 

 
ویتم   الختیاریة واالستكشافیة.المعلمین، ودورات التربیة الصحیة والبدنیة، والدورات ا توزیع الطالب ذوي مستویات التحصیل المختلفة على مستشاريیتم 

التعلیمیة من خالل التمایز، والتي یستوعب المعلمون احتیاجاتھم  توزیع الطالب من مستویات التحصیل المختلفة على فرق تدریس المواد األكادیمیة األساسیة.
 مرنة.  قد تشمل استخدام مجموعات تعلیمیة

 
ل معاییر  ویتخذ المعلمون قرارات تكوین المجموعات بناًء على مستویات المھارات كما ھو محدد في العدید من مناھج التدریس، واختبارات التحصیل مث 

 لم بالخصائص الخاصة للطالب. صة بالمادة، وأداء الطالب في الفصول الحالیة والسابقة، ومعرفة المعتقییمات التعلم السابقة، واالختبارات التشخیصیة الخا 
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 اإلعداد للدورات الصارمة
 

تغرس المشاركة الناجحة في الدورات المتقدمة في الطالب   تشجع مدارس أرلینغتون العامة جمیع الطالب على التسجیل والنجاح في الدورات المتقدمة. 
خارج   ، وترسي أساًسا أقوى لنجاحھم في الدورات المتقدمة الالحقة ولحیاتھماس باإلنجاز، وتزید من تقدیرھم لذاتھم، وتحسن مھارات الدراسة لدیھماإلحس

كما أنھ یمثل   یعد األساس القوي للمعرفة والمھارات ضروریًا ومع ذلك، ال یكفي أن یرغب الطالب ببساطة في التسجیل في الدورات المتقدمة.  المدرسة. 
 مؤشًرا جیًدا للنجاح في الدورات المتقدمة. 

 
وھذا یشمل تطویر عادات الدراسة الفعالة، وإتمام   الب بذل قصارى جھدھم في جمیع الدورات من أجل بناء أساس قوي للنجاح األكادیمي.على الط لذلك یجب 

 لدورات المتقدمة. إضافي عند الحاجة، والنجاح في الدورات األساسیة التي تمثل األساس لالمھام، والوفاء بالمواعید النھائیة، وطلب المساعدة أو إعطاء وقت 
ة أو التي تُعنى  بذل قصارى الجھد یقتضي من الطالب القیام بأكثر من الحد األدنى من متطلبات الفصول وذلك من خالل إتمام المشاریع أو األنشطة اإلثرائی 

عم وتعزیز ھذه المھارات من أجل زیادة فرص  وأولیاء األمور على العمل عن كثب مع المعلمین والمستشارین لبناء ودویتم تشجیع الطالب  ببناء المھارات.
یُطلب من جمیع طالب الصف السادس بالتشاور مع المستشارین وأولیاء األمور إتمام خطة أكادیمیة مدتھا ست   دمة والنجاح فیھا. التسجیل في الدورات المتق

وبحلول الصف التاسع، یتم استبدال خطة الست سنوات بخطة   ھذه الخطة وتنقیحھا مع تقدمھم في كل صف من صفوف المدرسة المتوسطة. سنوات وتحدیث 
 مدتھا أربع سنوات، والتي یتم تحدیثھا وتنقیحھا كل عام مع تقدم الطالب في المدرسة الثانویة. 

 
تُسمى "متقدمة" أو   لب على الدورة وكذلك من خالل المحتوى الذي تم تكثیفھ أو إثرائھ فقد یمكن تعریف الدورات المتقدمة من خالل توقیت حصول الطا

في المدرسة   فعلى سبیل المثال، یمكن اعتبار علم الھندسة في الصف الثامن دورة متقدمة بینما لن یكون علم الھندسة في الصف العاشر دورة متقدمة. "مكثفة". 
راسیة للمدرسة الثانویة في المدرسة المتوسطة  دمة ھي تلك الدورات التي تسمح للطالب المختارین الحصول على وحدات دالمتوسطة، تُعتبر الدورات المتق

أو الھندسة (ال تعتبر الجغرافیا، التي یتم الحصول على شھادة المدرسة الثانویة فیھا من قبل جمیع طالب الصف الثامن،   1أو الجبر  مثل في اللغة العالمیة
یعرض الجدول أدناه مثالین على كیفیة تأثیر اختیارات الدورات   درسة الثانویة. وتكون ھذه الدورات أیًضا بمثابة بوابات عبور إلى دورات الم تقدمة).دورة م

 الصارمة في المدرسة المتوسطة على خیارات وفرص الدورات للطالب في مرحلة الدراسة الثانویة. 
 
 

 التأثیر: الدورة: 
ة الصارمة في المدرسة الثانویة  م بالدورات العلمی یأخذ الطالب المھت  .2والھندسة والجبر  1تسلسل دورات الریاضیات ھو الجبر  1الجبر 

(تتیح الدورات المتقدمة للطالب الحصول على وحدات دراسیة جامعیة أثناء وجودھم في   الكیمیاء المكثفة في الصف العاشر. 
في المدرسة   دورة ھو  1أیًضا، نظًرا ألن الجبر  متطلبًا مشترًكا للكیمیاء المكثفة. 2لجبر المدرسة الثانویة.) تمثل دورة ا
 في الصف الثامن للطالب الحصول على شھادات نحو التخرج مبكًرا.  1المتوسطة، یتیح النجاح في الجبر 

 
  2و  1 اإلسبانیةاللغة 

 
في   5وحتى  4و 3 اإلسبانیةفي الصف التاسع الطالب من اتخاذ دورات في اللغة  2 اإلسبانیةیمّكن اتخاذ دورات في اللغة 

تُرجى   و/أو الثاني عشر أو دراسة عامین على األقل في لغة أخرى في المدرسة الثانویة.و/أو الحادي عشر  الصفوف العاشر
خول الجامعة، یلزم دراسة لغة أجنبیة واحدة  مالحظة أنھ للحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة، وھو دبلوم یمنح أفضلیة عند د

 مدة سنتین لكل منھما. لمدة ثالث سنوات أو لغتین أجنبیتین مختلفتین ل
 

 
 االستثناءات من المتطلبات األساسیة

 
یتم إدراج المتطلبات األساسیة   . بدًءا من المدرسة المتوسطة، یُتاح للطالب الفرصة للتسجیل في دورات متقدمة قد تشتمل على متطلبات أساسیة مقترحة للدورة

وال یزال بإمكان أولیاء األمور تسجیل الطالب في ھذه   مطلوبة لضمان نجاح الطالب في الدورة. إلبالغ الطالب واألسر بالمھارات أو الخبرات التي قد تكون
جب على أولیاء األمور مناقشة تفضیالتھم مع موظفي المدرسة، خاصة  ی  الدورات دون اإلیفاء بھذه المتطلبات األساسیة، إال أنھ یوصى بقوة باتباع ھذا التوجیھ.

التماس ھذه التعقیبات في تعزیز احتمالیة نجاح الطالب وإبالغ أولیاء األمور بالمتطلبات األكادیمیة الصارمة لھذه   لغرض منیتمثل ا مع مستشار طفلھم.
ھا في البدایة للطالب، فیجب على ولي األمر إخطار موظفي المدرسة بھذا القرار قبل نھایة  إذا قرر أي ولي أمر تسجیل طالب في دورة لم یوصى ب  الدورات.

 عام الدراسي أو في أقرب وقٍت ممكن بعد تلقیھ إخطار االنتساب. ال
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 مجاالت الدراسة 
 

مستویات الصفوف المتوسطة أثناء التسجیل في  توضح الصفحات التالیة المھارات والمحتویات الرئیسیة التي یُتوقع من الطالب تعلمھا في كل مستوى من 
ویُنصح أولیاء األمور الذین یرغبون في مراجعة المجموعة   منھم تحقیقھ. ما یتم تدریسھ للطالب وما یُتوقع ال یعتبر ھذا العرض قائمة كاملة ب دورات محددة. 

والخاصة بالوالیة والمواد النصیة المتاحة في كل مدرسة و/أو االتصال   الكاملة ألھداف مستوى الصف أو أوصاف البرنامج بمراجعة أدلة المناھج المحلیة
 لتعلیمیة.بالمشرف في المنطقة ا

 
 6169-228-703 .................................................................................................................. تعلیم الفنون، بام فاریل، المشرف 

 7213-228-703 ...... غاندي، المشرف األعمال وتكنولوجیا والمعلومات، وعلوم الحاسب اآللي والتسویق، والتعلیم التقني وعلوم األسرة والمستھلك، فیلیس 

 7207-228-703 ....................................................................................... التعلیم المھني والتقني وتعلیم الكبار، كریس مارتن، المدیر 

 2879-228-703 .............................................................................................................. المناھج والتعلیم، سارة بوتنام، المدیر

 8045-228-703 ................................................................................................. مھارات اللغة اإلنجلیزیة، لوري سیلفر، المشرف 

 6091-228-703 .................................................................................................... متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، سام كالین، المشرف 

 6160-228-703 ................................................................................................. ماكولوغ، المشرف   الخدمات للموھوبین، شیریل

 6165-228-703 .............................................................................................. فرانكو، المشرف التربیة الصحیة والبدنیة، دیبورا دی 

 6135-228-703 ................................................................................................................. الریاضیات، شنان إلیس، المشرف 

 6166-228-703 .......................................................................................................................... العلوم، دات لي، المشرف 

 6140-228-703 ....................................................................................................الدراسات االجتماعیة، كیري ھیرش، المشرف 

 7222-228-703 ............................................................................................................... لیم الثانوي، تایرون بیرد، المدیرالتع

 6055-228-703 ................................................................................................. التعلیم الخاص، ھیذر روثینبوشر، المدیر المؤقت 

 6097-228-703 ................................................................................................... اللغات العالمیة، إلیزابیث ھارینغتون، المشرف 
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 المنھج األساسي  الصف السادس 
 

التالیة خالل الفترة األساسیة من یدرس طالب الصف السادس المواد 
 یتلقى الطالب في كل مادة دروس تقویة وإثراء حسب االقتضاء. الوقت. 

 یز.) معلومات التمالالطالع على  6(انظر صفحة 
 

طالبًا بناًء  15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:
في بعض الحاالت، قد تتطلب  على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم تقدیم الدورات في عام معین ویجب على 
إضافًة إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي  بدیلة. الطالب المتأثرین اختیار دورة

 یكون عدد التسجیل بھا غیر كاٍف من خالل التعلم عن بعد أو عبر اإلنترنت.
 

 نجلیزیة مھارات اللغة اإل
 ) 11109اللغة اإلنجلیزیة للصف السادس (

في جمیع المدارس المتوسطة، یركز برنامج مھارات اللغة اإلنجلیزیة على  
وعات كما ھو موضح في معاییر تعلم اللغة اإلنجلیزیة في  أربعة موض

ومحو األمیة متعدد الوسائط والقراءة والكتابة  والیة فرجینیا: التواصل 
الكفاءة في ھذه المجاالت إلى تعزیز التفكیر المتقدم  تؤدي  والبحث.

یتبع المنھج إطاًرا قائًما على  للطالب والنجاح داخل المدرسة وخارجھا. 
 سیة. یركز على الفھم الدائم واألسئلة األسا المفھوم

 
 تركز القراءة والفھم على مقارنة النصوص الخیالیة والواقعیة. •

الطالب عناصر البنیة السردیة بما  في النصوص الخیالیة، یحدد 
وھناك تركیز   في ذلك تحدید الفكرة وتحلیل اللغة المجازیة.

وعیة  على القراءة الواقعیة من خالل وضع ملخصات موض
 ورسم استنتاجات باستخدام األدلة النصیة. 

 یبدأ الطالب بدراسة أصول الكلمات ویواصل تطویر المفردات.  •
وصیاغتھا ومراجعتھا وتعدیلھا  ویقوم الطالب بتخطیط الكتابة •

في مجموعة متنوعة من األشكال مع التركیز على الكتابة  
 السردیة واالنعكاسیة. 

نماط بشكل فردي وفي  یقدم الطالب عروًضا متعددة األ •
ویقوم الطالب بتفسیر المعلومات المقدمة   اونیة.مجموعات تع

 في تنسیقات وسائط متنوعة. 
 ي التعاوني ویسّھلونھ. یسھم الطالب في العمل الجماع •
سیجد الطالب الموارد المناسبة ویقیّمھا ویختارھا إلعداد عمل   •

 واء .بحثي ویستشھد بالمصادر الرئیسیة والثانویة على حٍد س 
 یتم التأكید على معنى سرقة األفكار وعواقبھا. 

 
 القراءة للصف السادس 

 ) 11106عام كامل (
رسة توماس جیفرسون  ) (ال یتم تقدیمھ في مد11108فصل دراسي (

 المتوسطة) 
الحصول على إنجاز أكادیمي  الشرط األساسي لدورة الفصل الدراسي. 

 مرتفع في تقییمات القراءة السابقة. 
ءة للعام الكامل في الصف السادس لجمیع الطالب من رة القرایوصى بدو

أجل توفیر إطار عمل لمساعدة الطالب على االنتقال من تعلم القراءة في  
وتركز   المدرسة االبتدائیة إلى القراءة بھدف التعلم في المدرسة المتوسطة. 

ھذه الدورة على مسارات التواصل ومحو األمیة متعدد الوسائط والقراءة  
یركز المعلمون في تعلیم القراءة   بحسب معاییر التعلیم في والیة فرجینیا.

لیة القراءة،  للصف السادس على العناصر التالیة من تعلیم القراءة: عم
وتعلیم المفردات الذي یركز على أصول الكلمات، وكیفیة التعامل مع  

الین یطبقون  ویتم تعلیم الطالب أن القراء الفعَّ  النصوص الخیالیة والواقعیة.
 قراءة وأثنائھا وبعدھا من أجل فھم معنى النص. االستراتیجیات قبل ال

وتمثل عناصر   المحتوى. یستخدم الطالب القراءة كأداة للتعلم في مجاالت 
 التعلیم الصریح في استراتیجیات القراءة والفھم، والممارسات الموجھة في  

 
 

لة، بما في ذلك نوادي الكتب  كیفیة تطبیق االستراتیجیات، والقراءة المستق
 ، عناصر أساسیة في الدورة. والقراءة للمتعة

 
المدارس،   متاًحا في جمیع لیس یرجى مالحظة أن خیار الفصل الدراسي 

أو   اإلسبانیةفھو معد للتقدیم إلى جانب لغة عالمیة تمھیدیة (الفرنسیة أو 
 االنتقالیة.  اإلسبانیةو  للمتحدثین بطالقة أ  اإلسبانیة) أو  اإلسبانیةالالتینیة أو  

ویتوقع من الطالب الذین یختارون خیار الفصل الدراسي الحصول على  
استشر معلمك  ة السابقة. درجات عالیة في اختبارات تحصیل القراء

 ومستشارك بشأن ما إذا كان خیار الفصل الدراسي مناسبًا لك أم ال. 
 

 التربیة الصحیة والبدنیة
 ) 17110لصف السادس (التربیة الصحیة والبدنیة ل

  یشارك جمیع طالب الصف السادس في برنامج التربیة الصحیة والبدنیة.
یحتاج الطالب إلى معرفتھ وفھمھ  ویؤكد برنامج التربیة الصحیة على ما 
یتناول التعلیم المشاكل الصحیة   والقیام بھ لتحقیق نمط حیاة صحي. 

غط األقران لطالب ضویفھم ا للمراھقین ومھارات صنع القرار والعواقب.
سیتعلم الطالب مھارات التواصل   واحترام االختالفات واآلراء الفردیة. 
تشمل مجاالت الدراسة الصحة  و المباشر وجًھا لوجھ وعبر اإلنترنت. 

النفسیة والعقلیة واالجتماعیة والبیئیة، والسالمة والتأھب في حاالت  
ن األمراض،  الطوارئ، والعالقات، وتعاطي المخدرات، والوقایة م

سیطبق برنامج التربیة البدنیة المعرفة   والتربیة على الحیاة األسریة.
وسیظھر الطالب   ین األداء.بالھیاكل التشریحیة لمبادئ الحركة بھدف تحس

الثقة والكفاءة في مھارات الحركة جنبًا إلى جنب مع األنشطة التعاونیة  
نماط النشاط  وأنشطة المجموعات الصغیرة في مجموعة متنوعة من أ

 سیشرح الطالب العالقة بین توازن الطاقة والتغذیة والصحة.  البدني.
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 الریاضیات 

 ) 13110(  6الریاضیات 
ھي دورة أساسیة توفر معالجة صارمة للمحتوى للطالب   6ات الریاضی 

 من الصف السادس. 
 
تُعد معاییر الصف السادس انتقالیة من التركیز على األعداد األولیة في  

  لصفوف االبتدائیة إلى أسس الجبر. ا
 

 سیكتسب الطالب في ھذه المسارات الفھم لما یلي: 
 األعداد والحس العددي  .1
 والتقدیر الحساب  .2
 القیاس والھندسة  .3
 االحتمالیة واإلحصاء  .4
 األنماط والوظائف والجبر  .5

 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   ات:لتعلم الریاضی 
 واالستنتاج. 

 
المحتوى في معاییر التعلم في  تتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات 

 ) للصف السادس: SOLوالیة فرجینیا (
العملیات التي تتضمن الكسور، واألعداد العشریة، والنسب المئویة،   •

 العملیة.  بما في ذلك النماذج التمثیلیة والمسائل
مسائل عملیة متعددة الخطوات تتضمن الكسور واألعداد المركبة   •

 واألعداد العشریة. 
د الصحیح، بما في ذلك نموذج العدد الصحیح وترتیب  عملیات العد •

 العملیات. 
اكتشاف واستكشاف وثابت الدائرة "ط" والدوائر والرسوم البیانیة  •

 الدائریة. 
 ك المتوسط كنقطة توازن. مقاییس النزعة المركزیة، بما في ذل  •
العالقات التناسبیة، بما في ذلك األوصاف اللفظیة والمعدالت   •

 رسوم البیانیة. وجداول النسب وال
 المعادالت والمتباینات. •

 
 دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف السادس (السادس/السابع/الثامن) 

 ) 13128( عام كامل 
سادس/السابع/الثامن)  دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف السادس (ال

ریاضیات في المدارس المتوسطة بحسب معاییر تتناول جمیع محتویات ال
 ة فرجینیا للصف السادس والصف السابع والصف الثامن.التعلم في والی 

تتضمن ھذه الدورة المكثفة جمیع محتوى دورات الجبر التمھیدیة الذي  
 ھندسة المكثفة. فة والالمكث  1یحتاج الطالب إلى إجادتھا قبل دراسة الجبر 

 
یكتسب الطالب في ھذه المسارات الفھم لكل مجال قبل دراسة الجبر كما 

 یلي:
 اد والحس العددي األعد .1
 الحساب والتقدیر  .2
 القیاس والھندسة  .3
 االحتمالیة واإلحصاء  .4
 األنماط والوظائف والجبر  .5

إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  
حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   علم الریاضیات:لت 

 واالستنتاج. 
 

 تحدیًدا على محتوى ھذه الدورة ما یلي: من األمثلة األكثر 

العملیات التي تتضمن الكسور، واألعداد العشریة، والنسب المئویة،   •
 بما في ذلك النماذج التمثیلیة والمسائل العملیة. 

عداد المركبة  طوات تتضمن الكسور واألمسائل عملیة متعددة الخ  •
 واألعداد العشریة. 

ذج العدد الصحیح وترتیب  عملیات العدد الصحیح، بما في ذلك نما •
 العملیات. 

اكتشاف واستكشاف وثابت الدائرة "ط" والدوائر والرسوم البیانیة  •
 الدائریة. 

 مقاییس النزعة المركزیة، بما في ذلك المتوسط كنقطة توازن.  •
، بما في ذلك األوصاف اللفظیة والمعدالت  التناسبیةالعالقات  •

 وجداول النسب والرسوم البیانیة. 
د الحقیقي بما في ذلك الحوسبة والتصنیف مع مجموعات  نظام العد •

 فرعیة من النظام. 
 األُس الموجب والسالب، بما في ذلك ترتیب العملیات.  •
ج التناسبي حل مسائل عملیة متعددة تتضمن األعداد النسبیة واالستنتا •

 والتشابھ. 
 المیل كمعدل تغییر.  •
الرسم البیاني للخط  العالقات التناسبیة والعالقات اإلضافیة المرتبطة ب  •

 والمسائل العملیة األخرى. 
 المسائل العملیة التي تتضمن التطبیقات االستھالكیة   •
 األشكال الرباعیة.   •
 اویة. تحدید قیاس الزوایا غیر المعروفة استناًدا إلى عالقات الز •
حل المسائل العملیة التي تتضمن حجم ومساحة سطحیة لمجموعة   •

ك تحلیل ووصف تأثیرات السمات  كبیرة من األشكال، بما في ذل
 المتغیرة.

  تطبیق التحویالت بما في ذلك االنتقاالت واالنعكاسات والتوسعات.  •
 إنشاء النماذج ثالثیة األبعاد ذات األشكال المتنوعة.  •
 ورس والتحقق منھا.تطبیق نظریة فیثاغ •
 حل مسائل عملیة بشأن المساحة والمحیط في األشكال المركبة.  •
 احتمال وقوع أحداث مستقلة وتابعة وحساب االحتماالت. مقارنة  •
تمثیل البیانات وأخذ مالحظات واستدالالت منھا ومقارنتھا وتحلیلھا   •

باستخدام مجموعة متنوعة من الرسوم البیانیة بما في ذلك  
 الصندوقیة ومخططات االنتشار والمدرج التكراري. المخططات 

 تقییم العبارات الجبریة وتبسیطھا.  •
 جال والمدى والنطاق والمتغیرات التابعة والمستقلة. الم •
تحدید وتفسیر المیل وتقاطع الدوال باستخدام القیم أو رسم بیاني، أو   •

معادلة، والربط بین األوصاف اللفظیة والجداول والمعادالت  
 م البیانیة. والرسو

حل المعادالت الخطیة متعددة الخطوات والمتباینات في متغیر واحد   •
جانب واحد أو كال الجانبین مع التركیز على تطبیق المسائل أو في 
 العملیة. 
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 العلوم 

 ) 14105العلوم للصف السادس (
خالل تدریس العلوم للصف السادس، یتم تقدیم المفاھیم وتعزیزھا بالكتاب  

لكتب التجاریة والمواد العلمیة والعدید من األنشطة العلمیة  المدرسي وا
 ا لتعزیز فھم الطالب للمبادئ العلمیة األساسیة. صً التي یتم تطویرھا خصی 

تستمر معاییر الصف السادس في التركیز على نمو الطالب بشأن فھم  
تحدد ھذه النظرة العلمیة فكرة أن تفسیرات الطبیعة یتم  طبیعة العلوم. 

ھا واختبارھا باستخدام المالحظة والتجریب والنماذج واألدلة  تطویر
ضمن طبیعة العلوم المفاھیم بأن التفسیرات العلمیة  تت  والعملیات المنھجیة. 

تستند إلى التفكیر المنطقي؛ كما أنھا تخضع لقواعد اإلثبات؛ وتتفق مع 
ني؛ األدلة الرصدیة واالستنتاجیة والتجریبیة؛ وتكون عرضھ للنقد العقال

یمكن أن توفر   وتخضع للتنقیح والتغییر مع إضافة أدلة علمیة جدیدة.
تفسیرات حول الطبیعة، ویمكن أن تتنبأ بالعواقب المحتملة   طبیعة العلوم 

یُظھر   لإلجراءات، ولكن ال یمكن استخدامھا لإلجابة على جمیع األسئلة. 
الل  الطالب فھًما لالستدالل العلمي والمنطق وطبیعة العلوم من خ 

 التخطیط وإجراء التحقیقات. 
 

 سیقوم الطالب بدراسة وفھم  
 ة وأصولھا وتحوالتھا واستخداماتھا. المصادر األساسیة للطاق •
دور الطاقة الشمسیة في قیادة معظم العملیات الطبیعیة داخل الغالف   •

 الجوي والغالف المائي وعلى سطح األرض. 
 أّن كل المواد تتكون من ذرات.  •
اه وأدوارھا في البیئة الطبیعیة  ص الفریدة للمی السمات والخصائ  •

 والبشریة. 
 ودینامیات الغالف الجوي لألرض. خصائص الھواء وھیكل  •
العملیات الطبیعیة والتفاعالت البشریة التي تؤثر على أنظمة   •

 المجمعات المائیة. 
ترتیب النظام الشمسي والتفاعالت بین مختلف األجسام التي یتكون   •

 منھا.
 المتعلقة بالبیئة. اسة العامة قرارات السی  •

 
 
 
 
 

 الدراسات االجتماعیة 
 ) 12354الوالیات المتحدة المعاصر ( تاریخ  

موضوع الدراسات االجتماعیة للصف السادس ھو البقاء  
)SURVIVAL .(   یدرس الطالب تاریخ الوالیات المتحدة من خالل

ر یستخدم الطالب مھارات التفكی  عدسات موضوعیة عبر الوقت والمكان.
 لرئیسیة والثانویة  التاریخیة لفحص الروایات ا

 یركز محتوى الدورة التدریبیة على جغرافیة   الماضي.لتكوین فھم عن 
الوالیات المتحدة على مر الزمن، فضالً عن النھج الموضوعي 

 لالستكشاف والتوسع والثورة  
ستتم  واإلصالح والتفاعالت االقتصادیة والصراع والتقدم اإلیدیولوجي.

 األحداث الرئیسیة واألشخاص   دراسة 
 سیوفر ذلك للطالب   اضیع.من خالل تفاعلھم مع ھذه المو

 فھًما للتسلسل الزمني وكذلك كیفیة تأثیر القرارات على األحداث الالحقة. 
 

 فیما یلي األھداف الرئیسیة التي من المتوقع أن یتعلمھا الطالب: 
 سیتمكن الطالب من 

 اریخي والجغرافي. تنمیة مھارات التحلیل الت  •
والصور الفوتوغرافیة  استخدم الخرائط ونماذج الكرة األرضیة  •

 والصور والرسوم المتحركة والجداول. 
 دراسة تطور الثقافات القدیمة في أمریكا الشمالیة.  •

وصف عملیة االستكشاف األوروبي في أمریكا الشمالیة وغرب   •
 أفریقیا.

 اریة. تحدید العوامل التي شّكلت أمریكا االستعم •
 تحلیل أسباب الثورة األمریكیة ونتائجھا.  •
لیة التوسع غربًا واإلصالح في أمریكا من عام  دراسة عم •

 . 1861إلى عام  1801
 فھم أسباب الحرب األھلیة وأحداثھا الرئیسیة وآثارھا.  •
وصف مدى تغیر الحیاة بعد الحرب األھلیة نتیجةً إلعادة   •

 اإلعمار. 
متحدة في الفترة من أواخر  شرح الدور المتغیر للوالیات ال •

 لعالمیة الثانیة. ن التاسع عشر حتى الحرب االقر
دراسة التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والتقنیة في القرن   •

 العشرین.
تحدید األسباب الرئیسیة للمشاركة األمریكیة في الحرب العالمیة   •

 الثانیة وآثارھا.
النصف الثاني   دراسة القضایا المحلیة الرئیسیة الُمثارة خالل •

 ق المدنیة. ركة الحقومن القرن العشرین، بما في ذلك ح
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 البرنامج االستكشافي للصف السادس 

 ) 19000عام كامل (
(العجلة االستكشافیة) لتتیح لطالب   Exploratory Wheelتم تصمیم 

الصف السادس الفرصة لتفقد مجموعة متنوعة من المواد االختیاریة  
 Exploratoryسیتناوب الطالب في  لمتوسطة.المقدمة في المرحلة ا

Wheel   (العجلة االستكشافیة) عبر فصول دراسیة تُعنى بالفنون الجمیلة
قل الطالب في مجموعات  ینت  و/أو الفنون العملیة و/أو اللغویات. 

تختلف المجموعات   ویتناوبون عبر مختلف الفصول الدراسیة المقدمة.
یمكن للطالب أیًضا   درسة. المحتملة من العروض حسب جدول كل م

المشاركة في دورات اختیاریة إذا تم تقدیمھا عبر برنامج ما بعد المدرسة  
ACT .6(راجع الصفحة  المستوى الثاني .( 

 
ف السادس الذین یختارون الموسیقى اآلالتیة وأولئك إّن طالب الص

الطالب الذین یحتاجون إلى أخذ مواد دراسیة تعلیمیة أو اختیار دورة  
رى لبناء المھارات سیشاركون في ھذه الفصول الدراسیة بشكل یومي أخ

 (العجلة االستكشافیة).  Exploratory Wheelبدالً من فصول 
 

 تعلیم الفنون 
الفنون البصریة والموسیقى والمسرح نھًجا تجریبًیا  تتبع جمیع فصول
یعمل الطالب الذین یحضرون في فصول الفنون على   للعملیة اإلبداعیة. 

تاج األعمال الفنیة میة وتحسین سلوكھم ونھجھم ومھاراتھم الالزمة إلن تن 
 البصریة والعروض المسرحیة الموسیقیة. 

 
 6استكشاف فرقة الغناء 

 الطالب من: سیتمكن 
تحدید الوضعیة السلیمة، والتحكم في التنفس، وضبط شكل الفم ألداء   •

 النغمة الصحیحة. 
الموسیقي المقابل لضمان دقة  فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر  •

قة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة والرموز  أداء الطب 
 التعبیریة.

الصوت بدقة باستخدام نظام طبقة  تنمیة القدرة على مطابقة طبقة  •
 السلم الموسیقى ثنائي النغمة والحفاظ على مواكبة الفرقة. 

  2إلى  1طولھا من تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح  •
 مازورة 

 االستجابة لإلیماءات التوجیھیة •
 إثبات التعلم من خالل تقدیم العروض والعروض التقدیمیة المناسبة  •

 
 الفنون المسرحیة استكشاف 

 سیتمكن الطالب من: 
 عرض تقنیات التواصل الفعال  •

 في البیئات الرسمیة وغیر الرسمیة. 
 تطویر مشاھد مكتوبة ونقدھا.  •
یة لعرض درامي/مسرحي  ضوعات الرئیساستكشاف المو •

 واستخراجھا. 
االرتجال لتمثیل شخصیة واستكشاف األفكار وإعداد سلسلة أحداث   •

 متتالیة.
 سرح الفني واالستجابة لھا ألنھا تؤثر على الجمھور. فھم عناصر الم  •
 تحسین فھم الذات واآلخرین من خالل لعب األدوار.  •

 استكشاف الفنون البصریة 
 من: سیتمكن الطالب 

تطبیق عناصر الفن ومبادئ التصمیم في كٍل من األعمال الفنیة ثنائیة   •
 وثالثیة األبعاد. 

 اد في أعمالھم الفنیة. استكشاف مجموعة متنوعة من التقنیات والمو •
عرض األفكار واالھتمامات الشخصیة في األعمال الفنیة مع حل   •

 المشاكل من خالل عملیة إبداعیة. 

والنحت  لرسم والوسائط المختلطة تجربة التصویر الزیتي وا •
 باستخدام تقنیات مختلفة. 

 استخدام المنظور الخطي في الرسومات واألعمال الفنیة.  •
 

 وتقنیة المعلومات األعمال 
 استكشاف األعمال وتقنیة المعلومات

یتعرف الطالب على مقدمة عن مھارات الكتابة على لوحة المفاتیح 
یتعلّم الطالب أسالیب   ف الوظائف. وتطبیقات الحواسیب الدقیقة واستكشا

مناسبة للكتابة على لوحة المفاتیح بما في ذلك طریقة الكتابة باللمس  
لدقة والمھارات التنظیمیة السلیمة والتكوین وفنون  ومھارات السرعة وا

یتم دمج معاییر التقنیة  اللغة واالستخدام والعنایة المناسبة لألجھزة. 
 والیة فرجینیا في محتوى الدورة.  الصادرة عن وزارة التعلیم في 

 
 سیتمكن الطالب من: 

تعلم مكونات التقنیات الرقمیة ووظائفھا في مجال األعمال   •
 واالستخدام الشخصي لحل مشاكل األعمال. 

إثبات إجادة الكتابة على لوحة المفاتیح باستخدام طریقة "تقنیة   •
 اللمس". 

، بما في ذلك  إنشاء مستندات وإعداد مجموعة متنوعة من المشاریع •
یاضیات لتحسین المھارات  العلوم والتكنولوجیا والھندسة والر

 األكادیمیة والشخصیة. 
 

 یة اللغة اإلنجلیز
 استكشاف الصحافة 

تتطلب ھذه الدورة االستكشافیة من الطالب إعداد صحیفة أو بث نشرة  
یتعلم الطالب، خالل عملھم، كتابة وإصدار   إخباریة سمعیًا أو عبر فیدیو.

 صحف وعملیات البث. ال
 

 سیتمكن الطالب من: 
 تعلم األسلوب الصحفي واستخدمھ.  •
تلفزیونیة من حیث المحتوى والجودة  تحلیل عملیات بث ورقیة و/أو  •

 الفنیة.
كتابة مقاالت إخباریة، بما في ذلك المقاالت التحریریة   •

والموضوعات الصحفیة وأخبار الریاضة و/أو إعداد أفالم بث  
لك اإلعالنات التجاریة أو إعالنات الخدمات العامة  قصیرة، بما في ذ

 أو البرامج اإلخباریة. 
لعمل الصحفي، مثل التنقیح، والتحریر، تجربة الوظائف المختلفة ل •

وتخطیط الصور والنسخ، والعناوین الرئیسیة، وإعداد نص مكتوب،  
 واإلنتاج النھائي.
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 علوم األسرة والمستھلك 
 لك استكشاف علوم األسرة والمستھ

یعمل استكشاف علوم األسرة والمستھلك على إعداد الطالب لمتطلبات  
توفر ھذه الدورة أساًسا إلدارة القواعد  . العیش في القرن الحادي والعشرین

 والمسؤولیات الفردیة واألُسریة والمھنیة والمجتمعیة. 
 

 یركز الطالب على: 
 مجاالت النمو الفردي  •
 تحدید األھداف  •
 دعم األسر  •
  صحة الشخصیة سالمة وال الوعي بال •
 ممارسات التوفیر واإلنفاق  •
 العنایة بالمالبس •
 إعداد الطعام  •
 عالقات إیجابیة وودیة مع اآلخرینإقامة  •

 
یركز التعلیم على مفاھیم العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  

)STEM .حسب االقتضاء ،( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العالمیة 
لصف السادس وتُعد شافیة للغة العالمیة في ایتم تقدیم الدورات االستك

من مستویات إحدى اللغات   1ال تُعد دراسة المستوى  مقدمة للغة والثقافة.
ومع ذلك، فھي  في الصف السابع مشروطة بأخذ الدورات االستكشافیة،

 ُموصى بھا. 
 

 اإلسبانیة استكشاف اللغة الفرنسیة و/أو  
علمون مھارات التواصل  یتعرف الطالب على اللغة المستھدفة ویت 

وطرحھا واإلجابة عنھا؛  ھم األسئلة المتعلقة بالذاتاألساسیة مثل: ف
والمشاركة في التفاعالت االجتماعیة األساسیة باستخدام عبارات  
محفوظة؛ وفھم جمل محدودة واستخدامھا؛ وتبادل العبارات المتعلقة بإلقاء  

 التحیة واأللوان واألرقام واألطعمة. 
 

 التینیة اللغة ال استكشاف 
فاھیم أساسیة حول  وتُعرض م یتعرف الطالب على لغة الرومان وحیاتھم،

ینصب جّل التركیز على  اللغة بینما یتعلّم الطالب مفردات التینیة أولیة.
 تكوین الكلمات من اللغة الالتینیة. 

 التعلیم التكنولوجي 
 استكشاف التكنولوجیا 

لجمیع أنواع التكنولوجیا، بما في  یدرس الطالب أوالً العناصر األساسیة 
ویستكشفون ما یصل إلى   والمعلومات واألشخاص،العملیات والطاقة  ذلك

أربعة أنظمة تكنولوجیة، بما في ذلك التكنولوجیا الحیویة والتكنولوجیا في  
وأخیًرا،   مجال الطاقة والبناء والنقل واالتصاالت واإلنتاج/التصنیع.

ة وبین نولوجیا على المجتمع والبیئة والثقافیقومون بالربط بین أثر التك
 قرارات المستقبلیة. العواقب وال

 
 سیتمكن الطالب من: 

 القدرة على تفسیر عملیة حل المسائل واستخدامھا.  •
 تحدید أدوات التحریر والقیاس واستخدامھا.  •
تحدید واستخدام األدوات واآلالت والمعدات الموجودة في مختبر   •

 التربیة التكنولوجیة. 
تي تعمل  توضیح ممارسات السالمة الجیدة أثناء استخدام األدوات ال •

 بالطاقة واألدوات الیدویة في المختبر. 
 فھم الغرض من كٍل من األدوات واآلالت الموجودة في المختبر.  •
تحلیل خطة بسیطة وفھم كیفیة قراءة ھذه المعلومات وتحویلھا إلى   •

 مشروع نھائي. 
 وم. لمواد وقواعد الریاضیات والعلحل مسألة باستخدام األدوات وا •
ت لعرضھا أو أحداث تنافسیة متعلقة بالنقل  إعداد وحدات أو مشروعا •

 واإلنتاج واالتصاالت. 
 
 

 نظام الفصل الدراسي أو العام الكامل للصف السادس 
 الفصول الدراسیة غیر األساسیة

 
 تعلیم الفنون 

 الموسیقى اآلالتیة 
سبیل المثال ال الحصر، تلك تشمل أھداف كل فصل الدراسي، على 

م محدد على كل فرقة من ھذه الفرق  وقد یُطلق اس جة أدناه،المدر
 الموسیقیة في كل مدرسة. 

 
سیتمكن الطالب   (19232)عام كامل  ،الفرقة الموسیقیة للمبتدئینفي 
 من:

 إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة ووضعیة حملھا.  •
 نتاج صوت لھ خصائصھ. معرفة أسلوب العزف الصحیح إل •
الموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لضمان دقة  فھم أساسیات قراءة  •

أداء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة والرموز  
 التعبیریة.

تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف واحد أو أساسیات إیقاعات   •
دام ھذه المھارات كأحد  الطبول (القرع على اآلالت اإلیقاعیة) واستخ

 أفراد الفرقة. 
 میة القدرة على تولیف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالفة. تن  •
  2إلى  1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
العزف الجماعي بنقرة ثابتة باستخدام بندول اإلیقاع واالستجابة   •

 لإلیماءات التوجیھیة. 
تقدیمیة  قدیم عروض األداء والعروض الم من خالل ت إثبات التعل •

 المناسبة. 
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سیتمكن  (19201) عام كامل ، الفرقة الموسیقیة للمستوى المتوسطفي 
 الطالب من: 

التعرف على مجموعة المھارات الالزمة لتلبیة معاییر الفرقة   •
 الموسیقیة للمستوى المتوسط. 

ذلك الزخارف،  فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، بما في  •
التقسیمات الفرعیة، وأدلة المقامات مع  والتقسیمات المركبة، وحتى 
 العدید من عالمات التحویل. 

تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف ونصف وأساسیات اإلیقاع   •
(القرع على اآلالت اإلیقاعیة)، الستخدام ھذه المھارات كأحد أفراد  

 الفرقة. 
 ن على األداة اعتماداً على األذ تنمیة القدرة على تولیف النغمة  •
 موازیر.  4-2رتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من تقدیم ا •
االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضمن تغییرات في درجة   •

 السرعة والزخرفة واألسلوب. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

بما في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب  الخاصة بأدب الصف األول، 
 ء. االقتضا

 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •
 

سیتمكن  (19228)عام كامل  ،الفرقة الموسیقیة للمستوى المتقدمفي 
 الطالب من: 

التعرف على مجموعة المھارات الالزمة لتلبیة معاییر الفرقة   •
 الموسیقیة للمستوى المتقدم. 

واالستجابة لھا، بما في ذلك التقسیمات الفرعیة  فھم النوتة الموسیقیة  •
األخرى (الوحدات الثالثیة والثنائیة وتأخیر النبر)، وعالمات التعبیر 

 بلغات أخرى. 
تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف ونصف أو مجموعة كاملة   •

من اإلیقاعات (القرع على اآلالت اإلیقاعیة)، واكتساب ھذه  
 ن، كأحد أفراد الفرقة. ھارات للتولیف والتوازالم

تحدید أدلة المقامات وعزف السلم الموسیقي المقابل في أدلة المقامات   •
 دییز (ألعلى) أو بیمول (ألسفل).  4حتى 

 موازیر.  4-2تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •
قدیمیة  إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض الت  •

صف األول والثاني، بما في ذلك تقدیم عرض  الخاصة بأدب ال 
 فردي، حسب االقتضاء. 

 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •
 

سیتمكن الطالب   (19237)عام كامل  ، فرقة األوركسترا للمبتدئینفي 
 من:

 ضعیة حملھا. إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة واألقواس وو •
وب العزف الصحیح إلنتاج صوت ممیز، بما في ذلك  إظھار أسل  •

 أسالیب العزف على الكمان والطرق األساسیة للعزف بالقوس. 
فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لھا لضمان   •

دقة أداء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة  
 ریة.والرموز التعبی 

صوت ببُعد أوكتاف واحد (الوضع األول)  تنمیة مھارة عزف  •
وعزف نغمتین على أوتار مفتوحة واستخدام ھذه المھارات كأحد  

 أفراد الفرقة. 
 تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالفة.  •
  2إلى  1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
خدام بندول اإلیقاع والرد على اإلیماءات  عزف بنقرة ثابتة باست لا •

 التوجیھیة. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

 المناسبة. 
 

سیتمكن  )19242( عام كامل ، فرقة األوركسترا للمستوى المتوسطفي 
 الطالب من: 

یر فرقة  التعرف على مجموعة المھارات الالزمة لتلبیة معای  •
 األوركسترا للمستوى المتوسط. 

فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، بما في ذلك زخرفات مختلف   •
األلحان، والتقسیمات المركبة، وحتى التقسیمات الفرعیة، وأدلة  

 المقامات باثنین دییز (ألعلى). 
تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد واحد ونصف أوكتاف، باستخدام   •

وسرعتھ وتوافقھ؛ وإظھار ھذه   زن القوس اإلطاالت وتنظیم و
 المھارات كأحد أفراد الفرقة. 

 تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة اعتماداً على األذن.  •
 موازیر.  4-2تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •
االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضمن تغییرات في درجة   •

 لوب. فة واألسالسرعة والزخر
إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة، بما   •

 في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب االقتضاء. 
 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •

 
 الفنون المسرحیة  

 ) 11391عام كامل (
 ) 11392فصل دراسي (

 سیتمكن الطالب من: 
اسیة لتجربة األداء وإجراء تدریبات  سرحیة قی تقدیم عملیات م •

 والتعرف على اإلنتاج الفني. 
 تحلیل النصوص الدرامیة وتقییمھا كأساس لألداء.  •
 اكتساب األبعاد الجسدیة والعاطفیة واالجتماعیة للشخصیات.  •
 فھم دور ومسؤولیات المخرجین والممثلین وممارستھا. •
 المسرحي وفھمھا. تاج اإلن التعرف على وظائف اإلدارة في عملیات  •
 تطویر قواعد الفن وتطبیقھا بالتعاون مع اآلخرین.  •
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 الفنون البصریة المستوى األول 
 ) 19040عام كامل (

 ) 19041فصل دراسي (
 سیتمكن الطالب من: 

 تطبیق مبادئ التصمیم وعناصر الفن إلنشاء أعمال فنیة.  •
ة  بین مجموعإنشاء أعمال فنیة ثالثیة األبعاد عن طریق الجمع  •

 من التقنیات والعملیات. متنوعة 
 التعبیر عن التفسیرات والتقدیرات الشخصیة لألعمال الفنیة المختلفة.  •
تحلیل األعمال الفنیة النھائیة وتقدیم تعقیبات علیھا باستخدام   •

 المصطلحات الفنیة. 
 شرح القرارات األخالقیة في صناعة الفنون وتطبیقھا.  •

 
 الموسیقى الصوتیة 

سي، على سبیل المثال ال الحصر، تلك فصل الدراأھداف كل تشمل 
وقد یُطلق اسم محدد على كل فرقة من ھذه الفرق   المدرجة أدناه،

 الموسیقیة في كل مدرسة. 
 

 (19261)عام كامل   ، فرقة الغناء للمبتدئینفي 
 ، سیتمكن الطالب من: (19264)فصل دراسي  

الفم ألداء   التنفس، وضبط شكلتحدید الوضعیة السلیمة، والتحكم في  •
 مة الصحیحة. النغ

فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لضمان دقة   •
أداء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة والرموز  

 التعبیریة.
تنمیة القدرة على مطابقة طبقة الصوت بدقة باستخدام نظام طبقة   •

 حفاظ على مواكبة الفرقة. الموسیقى ثنائي النغمة وال السلم 
  2إلى  1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
 االستجابة لإلیماءات التوجیھیة.  •
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

 المناسبة. 
 

 الریاضیات 
 استراتیجیات الریاضیات للصف السادس 

  (13116) عام كامل 
 ) 13121اسي (فصل در 

دورة االستراتیجیات ھي دورة تدریبیة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون  
 إلى مزید من الدعم للنجاح في الریاضیات على مستوى الصف الدراسي.

سیبني الطالب في دورة االستراتیجیات معرفة أساسیة ویتعلمون المزید 
للدورة على المفاھیمیة للمحتوى ویطورون المحتوى األساسي من النُھج 

 نحٍو أكثر دقة. 
 

 التعلیم الخاص 
  (10028) المواد الدراسیة اإلرشادیة، عام كامل

یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:
 الخاص 

علیم یتم تخصیص نظام الدورة على أساس فردي بناًء على برنامج الت 
 التعلیم العام لكل طالب.الفردي للطالب بما یدعم احتیاجات دورات 

باإلضافة إلى ذلك، یجري التركیز على مھارات االستماع والكتابة  
 والمھارات الدراسیة التنظیمیة والعامة. 

 ) 10023المھارات االجتماعیة، عام كامل (
لتلقي خدمات التعلیم یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة  متطلب أساسي:

 الخاص 
لة الثانویة  ات االجتماعیة لطالب المرحیوفر الفصل الدراسي للمھار

الفرصة الكتساب المھارات الالزمة للتفاعالت االجتماعیة المناسبة مع 
قد تشمل المھارات التي سیتم تعلیمھا التواصل مع  اآلخرین وممارستھا.

ارات والعمل في مجموعات  اآلخرین وتكوین وجھات النظر واتخاذ القر
اإلجھاد واإلحباط وفھم "القواعد العرفیة"   واستراتیجیات التكیف مع حالتي

كما ستتم تغطیة المھارات التنظیمیة   بالسلوك االجتماعي، فیما یتعلق 
  للعالقات ومھارات االعتماد على الذات. 

 
 دعم الطالب 

   Core Plusبرنامج 
  (11129) عام كامل 

 ) 11128فصل دراسي (
غب في معرفة المزید تم تصمیم ھذه الدورة لطالب التعلیم العام الذي یر

الحظات وأداء االختبارات واألسالیب  عن أسالیب التنظیم وتدوین الم
 األخرى التي تساعد الطالب على تحقیق نجاح أكبر في التعلّم. 

 
 سیتمكن الطالب من: 

 تخطیط جدول دراستھم.  •
 ستماع. تعلم طرق تحسین مھارات اال •
البدء في تطویر  تقییم المواقف الحالیة المتعلقة بالعمل المدرسي و •

 یات وتحدید األھداف. مواقف إیجابیة من خالل وضع األولو
 اتباع قواعد مھاراتیة للمذاكرة لفھم المواد المكتوبة واستیعابھا. •

 
 اللغة العالمیة 

 ) 15501( اإلسبانیة مقدمة إلى 
 دورة الفصل الدراسي 

یتعرف الطالب على اللغة المستھدفة ویتعلمون مھارات التواصل  
یة مثل: فھم األسئلة المتعلقة بالذات وطرحھا واإلجابة عنھا؛ األساس
اركة في التفاعالت االجتماعیة األساسیة باستخدام عبارات  والمش

محفوظة؛ وفھم جمل محدودة واستخدامھا؛ وتبادل العبارات المتعلقة بإلقاء  
تم تصمیم ھذه الدورة للتعرف على   األلوان واألرقام واألطعمة.التحیة و

تقدم ھذه الدورة أساًسا   المعتمدة. قبل االلتزام بدورة المرحلة الثانویة اللغة
لھیكل اللغة المستھدفة لتمكین الطالب المشاركین من تحقیق نجاح أكبر 

مدرسة  في اللغة المختارة یمكنھم االستفادة منھ في تلبیة متطلبات ال
 الثانویة.

 
 ) 15010(في المرحلة االنتقالیة  لإلسبانیةالفصل الدراسي 
 اإلسبانیةدراسة مسبقة لمدة ثالث سنوات في برنامج للغة  متطلب أساسي: 

مقدم من مدرسة لغات ابتدائیة من مدارس أرلینغتون العامة (مدرسة  
اختبار   اللغات االبتدائیة) أو مقّدم بموجب توصیة من أستاذ بناًء على

 إجادة. 
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 اإلسبانیةمج اللغة تُصمم ھذه الدورة التدریبیة كتسلسل في دورات برنا
وقد ال تُقّدم ھذه الدورة   للصف السادس في مدارس اللغات االبتدائیة،

نظًرا ألن ھذه الدورة مرتبطة بالقراءة في   التدریبیة في جمیع األماكن.
مستوى الصف السادس في نظام الفصل الدراسي فقط، ال یوصى  

الب الذین لم  بة للطبالنس اإلسبانیةبااللتحاق بالمرحلة االنتقالیة لدراسة 
 یجتازوا اختبارات معاییر تعلم القراءة على مستوى الصف السابق. 

 
ى مھارات اللغة المكتسبة سابقًا في الفھم یعتمد ھذا البرنامج االنتقالي عل

وینصب التركیز على االستخدام الوظیفي   والتحدث والقراءة والكتابة. 
والمسرحیات القصیرة  الواقعي للغة من خالل أداء األنشطة العملیة 

یتم تقدیم  واألغاني واألنشطة الشفھیة التي یتم أداؤھا مع زمیل واأللعاب. 
دات وتحسینھا بطرق مفیدة للمساعدة في اكتساب  القواعد اللغویة والمفر 

تُعد الممارسات والتصورات الثقافیة للعالم اإلسباني المتنوع جزًءا   اللغة. 
 ال یتجزأ من المنھج. 

 
 بیة سیتمكن الطالب من: ورة التدری في ھذه الد

المشاركة في محادثات أساسیة حول موضوعات تشمل األصدقاء   •
 واألسرة والمدرسة. 

 قراءة قوائم وعالمات وأمثلة قصیرة من مادة أصلیة.  •
 كتابة وصف ورسائل موجزة ومقاالت قصیرة تُطلب منھم.  •
  اإلسبانیة التعرف على جوانب الحیاة الیومیة في الثقافات  •

 وعة.متن ال
 

 ) 15503للمتحدثین بطالقة في الصف السادس (  اإلسبانیة
 دورة الفصل الدراسي 

حسبما یقرره   اإلسبانیةإظھار الطالقة الشفھیة باللغة  متطلب أساسي: 
 المعلم.

یتم تصمیم ھذه الدورة للطالب الذین یتمتعون بطالقة شفھیة أصیلة للغة  
  نوا قد أتقنوا المھارات األساسیة أو قریبة منھا ولكن ربما لم یكو اإلسبانیة

ة والكتابة  یُنمي الطالب مھارات التواصل في القراء للقراءة والكتابة بھا. 
یكتسب الطالب فھًما  . اإلسبانیةوالتحدث ویبدأون دراسة القواعد اللغویة 

 . اإلسبانیةأعمق لوجھات النظر والممارسات المتعلقة بالثقافة 
 

 سیتمكن الطالب من: 
 ت ومناقشات غیر رسمیة. في محادثاالمشاركة   •
 أداء عروض تقدیمیة شفھیة أمام مجموعات صغیرة وأمام الصف.  •
 األفكار الرئیسیة والفرعیة في نصوص أصلیة.  تحدید •
 كتابة ملخصات موجزة.  •
 . اإلسبانیةدراسة تأثیر الثقافة   •

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المنھج األساسي  الصف السابع 
 

یتلقى   وقت األساسي. المواد التالیة خالل ال یدرس طالب الصف السابع 
(انظر صفحة   االقتضاء.الطالب في كل مادة دروس تقویة وإثراء حسب 

 لالطالع على معلومات التمایز.)  6
 

طالبًا بناًء  15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:
لحاالت، قد تتطلب عض افي ب على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

معین ویجب على اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم تقدیم الدورات في عام 
إضافًة إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي  الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

 یكون عدد التسجیل بھا غیر كاٍف من خالل التعلم عن بعد أو عبر اإلنترنت.
 

 زیة مھارات اللغة اإلنجلی 
 ) 11110اللغة اإلنجلیزیة للصف السابع (

المتوسطة، یركز برنامج مھارات اللغة اإلنجلیزیة على  في جمیع المدارس 
أربعة موضوعات كما ھو موضح في معاییر تعلم اللغة اإلنجلیزیة في  
والیة فرجینیا: التواصل ومحو األمیة متعدد الوسائط والقراءة والكتابة  

ت إلى تعزیز التفكیر المتقدم  في ھذه المجاالتؤدي الكفاءة  والبحث.
یتبع المنھج إطاًرا قائًما على  داخل المدرسة وخارجھا. للطالب والنجاح 

 المفھوم یركز على الفھم الدائم واألسئلة األساسیة. 
 

یستمر التركیز على القراءة والفھم عن طریق مقارنة النصوص   •
حدد الطالب  في النصوص الخیالیة، سی  الخیالیة والواقعیة. 

ركیز على  ة متنوعة من األسالیب األدبیة مع الت عناصر مجموع 
یزداد التركیز على القراءة الواقعیة، وسیحدد   أسلوب المؤلف.

الطالب مصدر النصوص ووجھة النظر الواردة فیھا والغرض  
 منھا.

سیواصل الطالب دراسة أصول الكلمات وجذورھا ویبدأون في   •
 تحدید الدالالت الضمنیة. 

سیعمل الطالب على التخطیط لكتابة مقاالت في مجموعة   •
ن النماذج وصیاغتھا وتنقیحھا وتعدیلھا مع التركیز  متنوعة م

سیعمد الطالب إلى   على كتابة المقاالت التفسیریة واإلقناعیة. 
الكتابة بغرض تطویر فكرة وأسلوب ولغة مركزیة وتعدیلھا بما 

 یناسب الجمھور والغرض. 
عددة النماذج، فردیًا وفي  ي تقدیم عروض مت سیستمر الطالب ف •

ویقوم الطالب بتفسیر المعلومات المقدمة   مجموعات تعاونیة.
 في تنسیقات وسائط متنوعة. 

رین  • یتقاسم الطالب مسؤولیة العمل المشترك، كمساھمین وُمیّسِ
 على حٍد سواء، مع العمل نحو تحقیق التوافق في اآلراء. 

لالستشھاد بنتائج البحث سیُطبق الطالب أسالیب البحث  •
س من المصادر على نحٍو  یصھا وإعادة صیاغتھا مع االقتباوتلخ

 یتم التأكید على معنى سرقة األفكار وعواقبھا.  مالئم.
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 التربیة الصحیة والبدنیة

 ) 17120التربیة الصحیة والبدنیة للصف السابع (
 بدنیة. یشارك جمیع طالب الصف السابع في برنامج التربیة الصحیة وال

ى معرفتھ وفھمھ  ویؤكد برنامج التربیة الصحیة على ما یحتاج الطالب إل
وستقدم التعلیمات المقدمة في برنامج  وتنفیذه لتحقیق نمط حیاة صحي.

سیتعلم الطالب   التربیة الصحیة بدائل إیجابیة للسلوكیات الخطرة.
مل  وتش المھارات ویستخدمونھا لمقاومة ضغط األقران وإدارة التوتر. 

یئیة، والسالمة  مجاالت الدراسة الصحة النفسیة والعقلیة واالجتماعیة والب 
والتأھب في حاالت الطوارئ، والعالقات، وتعاطي المخدرات، والوقایة  

ویقدم برنامج التربیة البدنیة  من األمراض، والتربیة على الحیاة األسریة. 
ب استخدام  مجموعة متنوعة من األنشطة البدنیة التي تتطلب من الطال

ار الحركة أثناء وسیقوم الطالب بإظھ المھارات والمعرفة المكتسبة. 
كما سیتعلم الطالب تحلیل   حاالت األلعاب الدینامیكیة وغیر المتوقعة. 

ویربط   أدائھم وخطط اللیاقة البدنیة الشخصیة من خالل وضع األھداف.
 واإلجھاد. الطالب بین أھمیة النشاط البدني والصحة، وال سیما السمنة  

 
 الریاضیات 

 )13111الریاضیات للصف السابع (
ھي دورة أساسیة توفر معالجة صارمة للمحتوى للطالب   7الریاضیات 

 من الصف السابع. 
 

یستمر تركیز معاییر الصف السابع على أسس دورات الجبر التمھیدیة  
 الالزمة لنجاح الطالب في الصف الثامن وفي المرحلة الثانویة. 

 
 ھذه المسارات الفھم لما یلي:  لطالب في سیكتسب ا

 العددي األعداد والحس  .1
 الحساب والتقدیر  .2
 القیاس .3
 االحتمالیة واإلحصاء  .4
 األنماط والوظائف والجبر  .5

 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   لتعلم الریاضیات:
 تنتاج. واالس

 
ى في معاییر التعلم في  تتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات المحتو

 فرجینیا للصف السابع ما یلي: 
 األُس الموجب والسالب، بما في ذلك ترتیب العملیات.  •
حل المسائل العملیة متعددة الخطوات التي تتضمن األعداد النسبیة  •

 واالستنتاج التناسبي والتشابھ. 
حة وحجم السطح لمجموعة متنوعة  التي تتضمن مسا  المسائل العملیة •

 األشكال. من 
 األشكال الرباعیة.   •
 التحویالت.  •
 المدرجات التكراریة والرسوم البیانیة األخرى.  •
 المیل كمعدل للتغّیر.  •
العالقات التناسبیة والعالقات اإلضافیة المرتبطة بالتمثیل البیاني  •

 للخط. 
وصاف اللفظیة والجداول  ربط العالقات التناسبیة باستخدام األ •

 یة. لرسوم البیان والمعادالت وا
 تقییم الصیغ الجبریة.  •
حل المعادالت والمتباینات الخطیة ذات الخطوتین، مع التركیز على  •

 المسائل العملیة. 
 
 

 ) 13109) (7/8دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف السابع (
لةً دقیقة  عام) م7/8تُعد دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف السابع (

لموضوعات الجبر التمھیدیة الموجودة في معاییر التعلم في فرجینیا 
تركز المعاییر على أسس دورة الجبر التمھیدیة   للصفین السابع والثامن. 

التي یحتاج الطالب إلى إجادتھا من أجل تحقیق النجاح في المستوى األول  
في ریاضیات  ول مشم من الجبر أو المستوى األول من الجبر المكثف، ال

 الصف الثامن والمرحلة الثانویة. 
 

 سیكتسب الطالب في ھذه المسارات الفھم لما یلي: 
 األعداد والحس العددي  .1
 الحساب والتقدیر  .2
 القیاس .3
 االحتمالیة واإلحصاء  .4
 األنماط والوظائف والجبر  .5

 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   اضیات:لتعلم الری 
 واالستنتاج. 

 
 تتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات المحتوى في الدورة ما یلي: 

نظام العدد الحقیقي بما في ذلك الحوسبة والتصنیف مع مجموعات   •
 فرعیة من النظام. 

 . األس الموجب والسالب، بما في ذلك ترتیب العملیات •
یة متعددة الخطوات التي تتضمن األعداد النسبیة ئل العملحل المسا •

 واالستنتاج التناسبي والتشابھ. 
 المیل كمعدل تغییر.  •
العالقات التناسبیة والعالقات اإلضافیة المرتبطة بالتمثیل البیاني  •

 للخط. 
 المسائل العملیة التي تتضمن التطبیقات االستھالكیة.  •
 األشكال الرباعیة •
 روفة استناًدا إلى عالقات الزاویة. ا غیر المعیاس الزوای تحدید ق •
حل المسائل العملیة التي تتضمن حجم ومساحة سطحیة لمجموعة   •

كبیرة من األشكال، بما في ذلك تحلیل ووصف تأثیرات السمات  
 المتغیرة.

 تطبیق التحویالت بما في ذلك االنتقاالت واالنعكاسات والتوسعات.  •
ة وجانبیة  یم مقاطع علویة/سفلی ثالثیة األبعاد بتقدإنشاء نماذج  •

 وأمامیة/خلفیة. 
 تطبیق نظریة فیثاغورس والتحقق منھا. •
 حل مسائل عملیة بشأن المساحة والمحیط في األشكال المركبة.  •
 مقارنة احتمال وقوع أحداث مستقلة وتابعة وحساب االحتماالت.  •
مقارنتھا وتحلیلھا  تمثیل البیانات وأخذ مالحظات واستدالالت منھا و •

عة من الرسوم البیانیة بما في ذلك  استخدام مجموعة متنوب 
 المخططات الصندوقیة ومخططات االنتشار والمدرج التكراري. 

 تقییم العبارات الجبریة وتبسیطھا.  •
تحدید ما إذا كانت ثمة عالقة في دالة وتحدید المجال والنطاق   •

 والمتغیرات التابعة والمستقلة. 
و رسم بیاني أو  ي الدالة مع تقدیم قیم أوتفسیر المیل والتقاطع فتحدید  •

معادلة في المعطیات، والربط بین األوصاف اللفظیة والجداول  
 والمعادالت والرسوم البیانیة. 

حل المعادالت الخطیة متعددة الخطوات والمتباینات في متغیر واحد   •
بیق المسائل أو في جانب واحد أو كال الجانبین مع التركیز على تط

 العملیة. 
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 ) 13140المستوى األول، مكثف ( -جبر لا
یُعد المستوى األول من مادة الجبر المكثف، دورةً أساسیةً توفر معاملة  
دقیقة للمحتوى لجمیع الطالب الذین ثبت إتقانھم لمعاییر التعلم في فرجینیا 

عات  للصف السادس والسابع والثامن والتأكد من استعدادھم لدراسة موضو
 متقدمة إضافیة. 

 
المكثف، فھًما في ھذه  1لطالب في المستوى األول من مادة الجبر ي ایبن 

 المجاالت: 
 الصیغ والعملیات  .1
 المعادالت والمتباینات .2
 الدوال  .3
 اإلحصائیات  .4

 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

والتواصل والترابطات والتمثیالت  حل المسائل  لتعلم الریاضیات:
 االستنتاج. و

 
تتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات المحتوى في معاییر التعلم في  

 فرجینیا للمستوى األولى من مادة الجبر ما یلي: 
 تمثیل حاالت كمیة لفظیة جبریًا وتقییم الصیغ.  •
إجراء عملیات على كثیرات الحدود بما في ذلك تطبیق قوانین   •

 سس والعملیات وتحلیل العوامل. األ
 الجذور التربیعیة والتكعیبیة. یط تبس •
حل معادالت متعددة الخطوات في متغیر واحد جبریًا، بما في ذلك  •

المعادالت الخطیة والتربیعیة والحرفیة مع التركیز على حل المسائل  
 العملیة. 

 حل أنظمة معادلتین خطیتین في متغیرین بیانیًا وجبریًا. •
انًیا، بما في ذلك أنظمة  تمثیل حل المتباینات الخطیة في متغیرین بی  •

 المتباینات.
تحدید المیل وكتابة المعادالت ورسم معادالت خطیة في متغیرین  •

 بیانیًا.
دراسة مجموعات دوال تربیعیة وتحلیلھا، بكٍل من الطریقتین الجبریة   •

 والبیانیة.
یة، تحدید ما إذا كان  عن طریق إعطاء مجموعة بیانات أو حالة عمل •

 عكسي وتمثیل ھذه القیم جبریًا وبیانیًا.ھناك تغیر مباشر أو 
عن طریق إعطاء حلول عملیة، جمع البیانات وتحلیلھا، وتحدید  •

 معادلة المنحنى األنسب، وتوقع الدالة الخطیة والتربیعیة.
 
یتعلّم الطالب في المستوى األول من مادة الجبر المكثف، الموضوعات  

فةً إلى ذلك، یكتسب  ضاوإ  مذكورة أعاله بمزید من العمق والتعقید.ال
 الطالب خبرةً في عدد من الموضوعات األخرى، بما في ذلك: 

 معادالت ومتباینات القیمة المطلقة  •
 الصیغ والمعادالت الجذریة  •
 الصیغ والمعادالت النسبیة  •
الطریقتین الجبریة  حل مزید من عملیات الدوال التربیعیة، بكٍل من  •

 والبیانیة
 دراسة دوال أخرى  •
 اقص األسي النمو والتن  •
 نظریة فیثاغورس  •
 المسافة ونقطة المنتصف  •
االحتمال بما في ذلك التبادیل والتوافیق واألحداث المركبة   •

 والمسوحات والعینات 
 
 یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة لتعلم الریاضیات:

 والتواصل والترابطات والتمثیالت واالستنتاج. حل المسائل  

 
ذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة، وستُطبق ضمن ل ھتحم ملحوظة:

متطلبات التخرج من المرحلة الثانویة، وستظھر في سجل المرحلة الثانویة 
وإجراءات تنفیذ  57لمزیٍد من المعلومات، یُرجى االطالع على صفحة  للطالب.

یة ات الثانوبشأن شھاد I-11.6.30سیاسات مدارس الثانویة العامة في أرلینغتون 
 .MSالعامة في 

. 
 العلوم 

 )14115علم األحیاء للصف السابع (
من خالل علم األحیاء للصف السابع، یستمر الطالب في توسیع نطاق  
مھارات االستفسار لدیھم وتحقیق الكفاءة في ھذه المھارات لفھم المبادئ  

أن فھم تستمر معاییر علم األحیاء في التركیز على نمو الطالب بش العلمیة.
تحدد ھذه النظرة العلمیة فكرة أن تفسیرات الطبیعة یتم  طبیعة العلوم. 

واألدلة  تطویرھا واختبارھا باستخدام المالحظة والتجریب والنماذج 
تتضمن طبیعة العلوم المفاھیم بأن التفسیرات العلمیة   والعملیات المنھجیة. 

ثبات؛ وتتفق مع تستند إلى التفكیر المنطقي؛ كما أنھا تخضع لقواعد اإل
األدلة الرصدیة واالستنتاجیة والتجریبیة؛ وتكون عرضھ للنقد العقالني؛ 

یمكن أن توفر   یدة.ییر مع إضافة أدلة علمیة جدوتخضع للتنقیح والتغ
طبیعة العلوم تفسیرات حول الطبیعة، ویمكن أن تتنبأ بالعواقب المحتملة  

یُظھر   ى جمیع األسئلة. لإلجراءات، ولكن ال یمكن استخدامھا لإلجابة عل
الطالب فھًما لالستدالل العلمي والمنطق وطبیعة العلوم من خالل  

 التخطیط وإجراء التحقیقات. 
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 ة وفھم ما یلي: سیقوم الطالب بدراس
 أن جمیع الكائنات الحیة تتكون من خالیا. •
 أن الكائنات الحیة تتمیز بأنماط تنظیم خلوي.  •
 كیفیة تصنیف الكائنات الحیة.  •
الفیزیائیة والكیمیائیة األساسیة الالزمة لعملیة البناء   لیاتالعم •

 الضوئي وأھمیتھا في الحیاة النباتیة والحیوانیة. 
داخل النظام البیئي على بعضھا البعض وعلى  تعتمد الكائنات الحیة  •

 مكونات البیئة غیر الحیة. 
 أّن التفاعالت تحدث بین أفراد فئة معینة من السكان.  •
 ع بیولوجي. السكان في مجتمالتفاعالت بین  •
كیفیة تكیُّف الكائنات الحیة مع العوامل الحیویة وغیر الحیویة في   •

 النظام البیئي.
معات، والسكان، والكائنات الحیة تعتبر إن النظم البیئیة، والمجت  •

دینامیكیة وتتغیر بمرور الوقت وتستجیب للتغیرات الیومیة الموسمیة  
 وطویلة المدى في بیئتھا.

 ین دینامیكیات النظام البیئي والنشاط البشري. قات ب العال •
 أن الكائنات الحیة تتكاثر وتنقل المعلومات الجینیة إلى أجیال جدیدة.  •

 
 الدراسات االجتماعیة 

تاریخ الوالیات المتحدة، والتربیة المدنیة، وعلم االقتصاد بدًءا من عام  
 ) 12355إلى الوقت الحاضر ( 1865

من خالل عدسات   1865خ األمریكي منذ عام سیستكشف الطالب التاری 
تعود معاییر ھذه الدورة التدریبیة إلى   التربیة المدنیة أو علم االقتصاد.

 تاریخ الوالیات المتحدة من عصر إعادة اإلعمار إلى وقتنا الحاضر.
سیستخدم الطالب مھارات التحلیل التاریخي والجغرافي وسیستمرون في  

االقتصاد والجغرافیا في  ي التربیة المدنیة وعلم تعلم المفاھیم األساسیة ف
ستتم دراسة التحدیات السیاسیة واالقتصادیة   سیاق تاریخ الوالیات المتحدة.

واالجتماعیة التي تواجھ الدولة التي توحدت مجدًدا بعد الحرب األھلیة  
حسب التسلسل الزمني بینما یتكون لدى الطالب فھٌم لكیفیة تكوین الخبرة 

  تصادي العالمي. یة للمشھد السیاسي واالقاألمریك
 

وتركز األھداف على رحلة   یتمثل موضوع الصف السابع في التكیف،
یدور المحتوى   وحتى اآلن.  1865تطور الوالیات المتحدة بدًءا من عام 

حول المفاھیم الرئیسیة للصراع، والكفاح في سبیل الحصول على الحقوق  
 والتفاعل العالمي. والحركات والنمو وتطور التقنیة 

 
 كن الطالب من: سیتم

استخدم الخرائط ونماذج الكرة األرضیة والصور الفوتوغرافیة   •
 والصور والرسوم المتحركة والجداول. 

 إظھار المھارات الالزمة للتحلیل التاریخي والمدني والجغرافي.  •
 وصف مدى تغیر الحیاة بعد الحرب األھلیة نتیجةً إلعادة اإلعمار.  •
دة في الفترة من أواخر القرن  للوالیات المتحالمتغیر  شرح الدور •

 التاسع عشر حتى الحرب العالمیة الثانیة.
 دراسة التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والتقنیة في القرن العشرین.  •
تحدید األسباب الرئیسیة للمشاركة األمریكیة في الحرب العالمیة   •

 الثانیة وآثارھا.
ات المتحدة  جتماعي والسیاسي للوالی وصف التحول االقتصادي واال •

والعالم خالل الفترة بین نھایة الحرب العالمیة الثانیة والوقت  
 الحاضر. 

دراسة القضایا المحلیة الرئیسیة الُمثارة خالل النصف الثاني من   •
 القرن العشرین، بما في ذلك حركة الحقوق المدنیة. 

التاریخیة وتساعد  إدراك المفاھیم االقتصادیة التي تتعلق باألحداث  •
 . 1865األحداث وصوالً إلى  في شرح 

فھم أسس الحكومة الدستوریة األمریكیة، بما في ذلك أھمیة إعالن   •
االستقالل ودستور الوالیات المتحدة ووثیقة حقوق الوالیات المتحدة  

 األمریكیة وتأثیر ذلك على تاریخ الدولة. 

 
اد في  بیة المدنیة وعلم االقتصسیتم إجراء تقییم معاییر التعلیم الخاصة بالتر

وسیشمل ھذا االختبار محتوى التربیة المدنیة وعلم  نھایة الصف السابع. 
 االقتصاد الذي یغطیھ منھج الصفین السادس والسابع. 

 
 

 الدورات التدریبیة االختیاریة وغیر األساسیة الخاصة بالصف السابع 
 

 االختیاریة. ات یُتاح لطالب الصف السابع مجموعة متنوعة من الدور
وتختلف مجموعات الدورات التدریبیة المحتملة حسب جدول المدرسة  

یمكن للطالب أیًضا المشاركة في دورات اختیاریة إذا تم تقدیمھا  الفردي. 
 ). 6(راجع الصفحة  المستوى الثاني.  Actعبر برنامج ما بعد المدرسة 

 
 تعلیم الفنون 

 ) 19246عام كامل (  -الجیتار  
 ) 19245ي (فصل دراس  

 سیتمكن الطالب من: 
 إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة ووضعیة حملھا.  •
 معرفة أسلوب العزف الصحیح إلنتاج صوت لھ خصائصھ.  •
 تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالفة.  •
سیقیة  االطالع على مقدمة عن أساسیات الجیتار وقراءة النوتة المو  •

 یاسیة. الق
 العزف على ھیاكل األوتار األساسیة واإلیقاعات.  •
 العزف بالتقنیات األساسیة للید الیمنى وأسالیب العرض اللحني.  •
إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة، مع   •

التركیز على العزف معًا في مجموعات صغیرة أو ضمن فرقة  
 جیتار.

 
كون بحوزتھم جیتار  ب التعلیمیة وأن ی یشتري الطالب الكت یجب أن 

یتوفر عدد محدود من األدوات المملوكة   صوتي (شعبي أو كالسیكي). 
 للمدرسة والمتاحة لإلیجار. 
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 الموسیقى اآلالتیة 
تشمل أھداف كل فصل، على سبیل المثال ال الحصر، تلك األھداف  

قیة في  ھذه الفرق الموسی  وقد یُطلق اسم محدد على كل فرقة من المدرجة.
 كل مدرسة. 

 
سیتمكن الطالب   (19232)عام كامل  ،الفرقة الموسیقیة للمبتدئینفي 
 من:

 إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة ووضعیة حملھا.  •
 معرفة أسلوب العزف الصحیح إلنتاج صوت لھ خصائصھ.  •
المقابل لضمان دقة  فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر الموسیقي  •

ل المقام ودرجة السرعة والرموز  بقة واإلیقاع والمیزان ودلی أداء الط
 التعبیریة.

تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف واحد أو أساسیات إیقاعات   •
الطبول (القرع على اآلالت اإلیقاعیة) واستخدام ھذه المھارات كأحد  

 أفراد الفرقة. 
 موالفة. على األداة باستخدام جھاز  تنمیة القدرة على تولیف النغمة  •
  2إلى  1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
العزف الجماعي بنقرة ثابتة باستخدام بندول اإلیقاع واالستجابة   •

 لإلیماءات التوجیھیة. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

 المناسبة. 
 

، سیتمكن (19201)عام كامل  ،طة الموسیقیة للمستوى المتوسالفرقفي 
 الطالب من: 

الدخول بمجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في الفرقة الموسیقیة   •
للمبتدئین للصف السابع و/أو تحقیق معاییر الفرقة الموسیقیة  

 للمستوى المتوسط. 
الزخارف،  فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، بما في ذلك  •

مع  التقسیمات الفرعیة، وأدلة المقامات والتقسیمات المركبة، وحتى 
 العدید من عالمات التحویل. 

تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف ونصف وأساسیات اإلیقاع   •
(القرع على اآلالت اإلیقاعیة)، الستخدام ھذه المھارات كأحد أفراد  

 الفرقة. 
 األداة اعتماداً على األذن.  تنمیة القدرة على تولیف النغمة على •
 موازیر.  4-2ت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من ارتجاالتقدیم  •
االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضمن تغییرات في درجة   •

 السرعة والزخرفة واألسلوب. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب   الخاصة بأدب الصف األول، بما 
 اء. االقتض

 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •
 

سیتمكن ، (19228)عام كامل  الفرقة الموسیقیة للمستوى المتقدم،في 
 الطالب من: 

الدخول بمجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في الفرقة الموسیقیة   •
 السابع. للمستوى المتوسط للصف 

الفرعیة  بة لھا، بما في ذلك التقسیمات فھم النوتة الموسیقیة واالستجا •
األخرى (الوحدات الثالثیة والثنائیة وتأخیر النبر)، وعالمات التعبیر 

 بلغات أخرى. 
تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف ونصف أو مجموعة كاملة   •

ھذه   من اإلیقاعات (القرع على اآلالت اإلیقاعیة)، واكتساب
 أفراد الفرقة. المھارات للتولیف والتوازن، كأحد 

تحدید أدلة المقامات وعزف السلم الموسیقي المقابل في أدلة المقامات   •
 دییز (ألعلى) أو بیمول (ألسفل).  4حتى 

 موازیر.  4-2تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

عروض التقدیمیة  إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء وال •
والثاني، بما في ذلك تقدیم عرض   الخاصة بأدب الصف األول 

 حسب االقتضاء. فردي، 
 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •

 
سیتمكن الطالب   ، (19237)عام كامل ، فرقة األوركسترا للمبتدئینفي 
 من:

 ألقواس ووضعیة حملھا. إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة وا •
صوت ممیز، بما في ذلك  ف الصحیح إلنتاج إظھار أسلوب العز  •

 أسالیب العزف على الكمان والطرق األساسیة للعزف بالقوس. 
فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لضمان دقة   •

والرموز  أداء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة 
 التعبیریة.

وكتاف واحد (الوضع األول)  تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أ •
زف نغمتین على أوتار مفتوحة واستخدام ھذه المھارات كأحد  وع

 أفراد الفرقة. 
 تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالفة.  •
  2لى إ 1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
اإلیقاع والرد على اإلیماءات  العزف بنقرة ثابتة باستخدام بندول  •

 یھیة. التوج
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

 المناسبة. 
 

سیتمكن  )19242( عام كامل ، فرقة األوركسترا للمستوى المتوسطفي 
 الطالب من: 

تم اكتسابھا في فرقة األوركسترا  الدخول بمجموعة المھارات التي  •
ابع و/أو تحقیق المعاییر الالزمة لفرقة  للمبتدئین للصف الس

  للمستوى المتوسط. األوركسترا 
فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، بما في ذلك زخرفات مختلف   •

األلحان، والتقسیمات المركبة، وحتى التقسیمات الفرعیة، وأدلة  
 (ألعلى).  المقامات باثنین دییز

تاف، باستخدام  تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد واحد ونصف أوك •
وسرعتھ وتوافقھ؛ وإظھار ھذه   اإلطاالت وتنظیم وزن القوس 

 المھارات كأحد أفراد الفرقة. 
 تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة اعتماداً على األذن.  •
 موازیر.  4-2تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •
ن تغییرات في درجة  االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضم •

 لوب. السرعة والزخرفة واألس
إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة، بما   •

 في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب االقتضاء. 
 یة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت. القراءة البصر •
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سیتمكن  ،(19243)عام كامل  ، فرقة األوركسترا للمستوى المتقدمفي 
 الطالب من: 

الدخول بمجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في فرقة األوركسترا   •
 للمستوى المتوسط للصف السابع. 

التقسیمات الفرعیة  فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، بما في ذلك  •
األخرى (الوحدات الثالثیة، والثنائیة، وتأخیر النبر)، واألداء  

 ددة، وعالمات التعبیر بلغات أخرى. المترابط للنوتات المتع
تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف (نغمة ثُمانیة) ونصف،   •

واستخدام اإلطاالت، وإظھار ھذه المھارات مع الحساسیة للمزج  
 ضو في الفرقة. والتوازن، كع

تحدید أدلة المقامات والعزف على السلم الموسیقي المقابل في أدلة   •
  flat 1(إشارة الرفع أو الدییز) و sharps 2المقامات وصوًال إلى 

 (إشارة الخفض أو البیمول). 
 موازیر.  4-2تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •
األداء والعروض التقدیمیة، بما  إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض  •

 في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب االقتضاء. 
 أقل من مستوى أدب الحفالت. القراءة البصریة لمستویین من الصف  •

 
 ) 19239فرقة الجاز، عام كامل (

تعلُّم أساسیات العزف االرتجالي للجاز مثل البلوز، والسلم الخماسي وسلم  
األوتار، وتغیرات الوتر: ومفھوم إنشاء  البیبوب، واألوتار، ورموز 

األداء الموسیقي في فرقة   معزوفات منفردة من ھذه العناصر الموسیقیة.
  یرة. قیة كبیرة و/أو ضمن مجموعة صغموسی 

 
 الفنون المسرحیة  

 ) 11391عام كامل (
 ) 11392فصل دراسي (

 سیتمكن الطالب من: 
األداء وإجراء تدریبات  تقدیم عملیات مسرحیة قیاسیة لتجربة  •

 والتعرف على اإلنتاج الفني. 
 تحلیل النصوص الدرامیة وتقییمھا كأساس لألداء.  •
 لشخصیات. والعاطفیة واالجتماعیة لاكتساب األبعاد الجسدیة  •
 فھم دور ومسؤولیات المخرجین والممثلین وممارستھا. •
 التعرف على وظائف اإلدارة في عملیات اإلنتاج المسرحي وفھمھا.  •
 تطویر وتطبیق االنضباط الفني في التعاون مع اآلخرین  •

 
 الفنون البصریة المستوى األول 

 ) 19040عام كامل (
 ) 19041فصل دراسي (

 كن الطالب من: تمسی 
 تطبیق مبادئ التصمیم وعناصر الفن إلنشاء أعمال فنیة.  •
إنشاء أعمال فنیة ثالثیة األبعاد عن طریق الجمع بین مجموعة   •

 التقنیات والعملیات. متنوعة من 
 التعبیر عن التفسیرات والتقدیرات الشخصیة لألعمال الفنیة المختلفة.  •
تعقیبات علیھا باستخدام  تحلیل األعمال الفنیة النھائیة وتقدیم  •

 یة. المصطلحات الفن 
 شرح القرارات األخالقیة في صناعة الفنون وتطبیقھا.  •

 
 الموسیقى الصوتیة 

على سبیل المثال ال الحصر، تلك  تشمل أھداف كل فصل الدراسي، 
وقد یُطلق اسم محدد على كل فرقة من ھذه الفرق   المدرجة أدناه،

 الموسیقیة في كل مدرسة. 
 

فصل دراسي   ،(19261)عام كامل  ء للمبتدئین،الغنافرقة في 
 سیتمكن الطالب من:   ،(19264)

  تحدید الوضعیة السلیمة، والتحكم في التنفس، وضبط شكل الفم ألداء  •
 النغمة الصحیحة. 

فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لضمان دقة   •
ودرجة السرعة والرموز   أداء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام 

 التعبیریة.
تنمیة القدرة على مطابقة طبقة الصوت بدقة باستخدام نظام طبقة   •

 اكبة الفرقة. السلم الموسیقى ثنائي النغمة والحفاظ على مو
  2إلى  1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
 االستجابة لإلیماءات التوجیھیة.  •
األداء والعروض التقدیمیة المناسبة  من خالل عروض إظھار التعلم  •

 على مستوى الصف األول أو الثاني. 
 

، فصل دراسي  (19274)، عام كامل فرقة الغناء للمستوى المتوسط في 
 ، سیتمكن الطالب من: (19275)

 فرقة الغناء للمبتدئین.مواصلة تطویر المھارات التي تم اكتسابھا في  •
 یقي. ستجابة لھا في مفتاح موسفھم النوتة الموسیقیة واال  •
التعّرف على تغیر الصوت لدى المراھقین وكیفیة ضبط ھذه   •

 التغییرات في النطاق ولون النغمة. 
تطویر القدرة على الحفاظ على استقاللیة الطبقة عند الغناء في تناغم  •

 ثنائي وثالثي الطبقة، مجموعة كابیال (غناء بدون موسیقى). 
على درجة صوتیة  ت على تولیف نغمة بدقة تنمیة قدرة األذن والصو  •

 وداخل أحد األوتار. 
  2ن ابتكار ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة بسیطة، یتراوح طولھا ما بی  •

 تقسیمات.  4إلى 
االستجابة لإلیماءات التوجیھیة الخاصة برمز اإلطالة في الموسیقى   •

"فیرماتا"، واالزدیاد التدریجي في سرعة الموسیقى "أكشلیراندو"  
 االنخفاض التدریجي في سرعة الموسیقى "ریتارداندو". و

إظھار التعلم من خالل عروض األداء والعروض التقدیمیة المناسبة   •
ة باألدب للصف الثاني أو الثالث، بما في ذلك األداء الفردي  الخاص

 حسب االقتضاء. 
 القراءة البصریة في المستوى األول.  •

 
سیتمكن  ،(19285)كامل عام  ،فرقة الغناء للمستوى المتقدمفي 

 الطالب من: 
فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا في كٍل من مفتاح صول ومفتاح   •

 فا. 
ي غناء نطاق ممتد، مع اكتساب استقاللیة أكبر في  تطویر المھارة ف •

 الطبقة، وإظھار ھذه المھارات كعضو في الفرقة الموسیقیة. 
جة الصوتیة في صورة  تنمیة القدرة على إجراء تعدیالت مطابقة الدر •

 موسیقیة مكونة من ثالث وأربع طبقات. غناء بدون موسیقى لقطعة 
  4ة، یتراوح طولھا ما بین ابتكار ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة بسیط •

 تقسیمات.  8إلى 
االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضمن تغییرات في درجة   •

 السرعة والزخرفة واألسلوب. 
والعروض التقدیمیة   ل تقدیم عروض األداء إظھار التعلم من خال  •

المناسبة الخاصة باألدب للصفین الثالث والرابع، بما في ذلك األداء  
 حسب االقتضاء. الفردي  

 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •
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 األعمال وتقنیة المعلومات 
 تقنیات اإلدخال الرقمي 

 ) 16607عام كامل (
 ) 16617(  فصل دراسي

تقدم تقنیات اإلدخال الرقمي أجھزة إدخال جدیدة وناشئة (مثل برامج 
على الكتابة الیدویة، واألجھزة  التعرف على الكالم وبرامج التعرف 

اللوحیة، وتطبیقات الحوسبة السحابیة، وسماعات الرأس/المیكروفونات،  
رقمیة،  والماسحات الضوئیة، والكامیرات الرقمیة، وكامیرات الفیدیو ال

واألجھزة المحمولة، وأنظمة الحاسوب) إلعداد الطالب الستخدام األدوات  
 والحیاة الیومیة.  التي ستصبح قیاسیة في مكان العمل 

 سیتمكن الطالب من: 
تنمیة تقنیات الكتابة باللمس وتحسین سرعة ودقة الكتابة على لوحة   •

 المفاتیح.
ببرامج معالجة   تعلم وممارسة جمیع اإلمكانیات والمیزات الخاصة  •

 لنشر المكتبي. النصوص، بما في ذلك إمكانیات ا
وص إلنشاء  تحسین مھارات إنشاء وتحریر واستخدام معالجة النص •

 وثائق للصفوف األكادیمیة. 
إنشاء وتنسیق مجموعة متنوعة من الوثائق اإللكترونیة بما في ذلك   •

ات  خطابات األعمال والخطابات الشخصیة والمظاریف وجداول البیان 
 والمخططات والتقاریر واألبحاث الدراسیة والمذكرات. 

البحث عن مجموعة متنوعة من الوظائف والدرایة بمھارات   •
لتوظیف الشخصیة بما في ذلك مھارات إعداد السیرة الذاتیة وإجراء  ا

 المقابالت.
استكشاف ملكیة األعمال ووظائف األعمال في النظام االقتصادي   •

 األمریكي.
حفاظ على المیزانیة الشخصیة، ورصد  ات متعلقة بالاستكمال مشروع •

حساب الشیكات، وتفسیر الراتب، وشراء تأمین وسیارات، واختیار  
سكن میسور التكلفة، واالستثمار، والمھارات األخرى المتعلقة  

 بالمستھلكین.
إجراء مناقشة حول تطبیقات مكان العمل الخاصة بالتقنیات الجدیدة   •

الكتابة على الشاشة، والتعرف على الكالم،  والناشئة (مثل تقنیات 
 ، والھواتف المحمولة). Ipadوأجھزة 

 
 دراسة علوم الحاسوب  

 ) 16640وحدة دراسیة واحدة (عام كامل، 
ستعمل دورة دراسة علوم الحاسوب (الترمیز) على تطویر المعرفة  
والمھارات المتعلقة بمحو األمیة في مجال البرمجة والشؤون المالیة  

نیات الرقمیة لدى الطالب إلى جانب تعلُّم مفاھیم علوم الحاسوب  والتق
المشاكل التجاریة ومشاكل  لتصمیم وكتابة برامج الحاسوب الخاصة بحل 

یتضمن المنھج ترمیز الحاسوب باستخدام لغات البرمجة   الحیاة الواقعیة. 
  Java Scriptingو HTMLو Scratchو Javaو Pythonمثل 

لم البرمجة المستندة إلى النص  محمولة، ومقدمة في عوتطبیقات الھواتف ال
ستركز   وتطویر صفحات الویب.  Javaو/أو  pythonباستخدام لغتي 

المشروعات المتكاملة على تطبیق الریاضیات المطلوبة في "الحیاة  
  الواقعیة" والثقافة المالیة. 

 
بق على تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة وستُط ملحوظة:

 57الرجاء االطالع على الصفحة رقم  متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة.
 للحصول على مزیٍد من المعلومات.

 
 اللغة اإلنجلیزیة 

 استراتیجیات القراءة للصف السابع 
 ) 11111عام كامل (

 توصیة المعلم و/أو المرشد 
خصصة  استراتیجیات القراءة للصف السابع عبارة عن دورة اختیاریة مت 

الطالب تعلیمات موجھة للقراءة والكتابة في اللغة اإلنجلیزیة حیث یتلقى 
سیركز   ووقتًا إضافیًا لممارسة مھارات القراءة والكتابة األساسیة.

المعلمون على تقدیم توجیھات صریحة حول العناصر األساسیة للقراءة:  
افةً إلى  ضإ  الصوتیات، والوعي الفونیمي، والطالقة، والمفردات، والفھم.

لھامة ھذه، سیتم إجراء تقییمات دوریة لقیاس  مكونات الدورة التدریبیة ا
سیعمل   مدى التقدم الفردي للطالب نحو تحقیق أھداف تحصیل القراءة. 

 الطالب بشكٍل فرديٍ وفي مجموعاٍت صغیرة من أجل: 
 

 تعلم وممارسة استراتیجیات القراءة الفعالة •
الكتابة المنظمة (صیاغة  المشاركة في ممارسات القراءة و •

 ومنھجیة للترمیز/فك الترمیز)صریحة كلمات 
 بناء الطالقة والقدرة في القراءة والكتابة •
 زیادة حصیلة المفردات  •
  تحسین الفھم •
 توسیع خبرات القراءة  •

 
 الصحافة

 ) 11201عام كامل (
تتطلب ھذه الدورة االختیاریة من الطالب إعداد صحیفة أو بث نشرة  

خالل عملھم، كتابة   یتعلّم الطالب، من یًا أو عبر فیدیو. إخباریة سمع
 وإصدار الصحف والبث اإلذاعي. 

 
 سیتمكن الطالب من: 

 تعلم األسلوب الصحفي واستخدمھ.  •
تحلیل عملیات بث ورقیة و/أو تلفزیونیة من حیث المحتوى والجودة   •

 الفنیة.
كتابة مقاالت إخباریة، بما في ذلك المقاالت التحریریة   •

و/أو إعداد أفالم بث  ضوعات الصحفیة وأخبار الریاضة والمو
قصیرة، بما في ذلك البرامج الجدیدة وإعالنات الخدمات العامة  

 واإلعالنات التجاریة. 
التعرف على المھام المختلفة للعمل الصحفي، مثل التنقیح،  •

والتحریر، وتنسیق الصور والمحتوى، وكتابة العناوین الرئیسیة،  
 و، واإلنتاج النھائي.وإعداد السیناری 
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 اإلعالمیة  الصحافة
 ) 11204فصل دراسي (

ف ھذه الدورة االختیاریة الطالب بتفسیر وإنتاج أشكال متنوعة من  تُعّرِ
تشمل منصات التواصل ھذه الفیدیو الرقمي   الصحافة اإلعالمیة الجدیدة.

  إضافةً إلى والصور الرقمیة والموسیقى الرقمیة والطباعة عبر اإلنترنت.
علم اللغة اإلنجلیزیة في والیة فرجینیا كشف الطالب معاییر ت ذلك، سیست 

  بشأن مسارات التواصل ومحو األمیة متعدد الوسائط.
  سیتمكن الطالب من:

 تحلیل جمیع أشكال الصحافة اإلعالمیة للمحتوى والجودة الفنیة  •
 تقدیم أمثلة لمحتوى الوسائط اإلعالمیة الجدیدة.  •
ل  بر (على سبی ترنت لجمھور أصیل عنشر العمل عبر اإلن  •

 المثال، المدونات والمواقع اإللكترونیة) 
ف على أساسیات إنتاج الوسائط الرقمیة باستخدام أجھزة   • التعرُّ

Ipad  .وغیرھا من أجھزة الوسائط المتاحة 
 فھم أسس الثقافة اإلعالمیة.  •

 
 علوم األسرة والمستھلك 

 حیاة المراھقین 
 ) 18207فصل دراسي (

ولیة الشخصیة عن متطلبات  اة المراھقین على المسؤ نامج حی یؤكد بر
 األدوار الحیاتیة المتعددة من خالل التدریب العملي القائم على مشروع. 

 یركز الطالب على: 
 التطویر الفردي.  •
 الحفاظ على بیئاتھم الشخصیة.  •
 تطبیق ممارسات التغذیة والصحة.  •
 إدارة موارد المستھلكین واألسرة.  •
 واألزیاء. موضة  المنسوجات والإنشاء منتجات  •
 استكشاف المھن المتعلقة بعلوم األسرة والمستھلك.  •

 
تركز التعلیمات في ھذه الدورة التدریبیة على مفاھیم العلوم والتقنیة 

 )، حسب االقتضاء. STEMوالھندسة والریاضیات (
 

 الریاضیات 
 استراتیجیات الریاضیات للصف السابع  

 ) 13117عام كامل (
 ) 13120(  فصل دراسي

االستراتیجیات ھي دورة تدریبیة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون  دورة 
 إلى مزید من الدعم للنجاح في الریاضیات على مستوى الصف الدراسي.

سیبني الطالب في دورة االستراتیجیات معرفة أساسیة ویتعلمون المزید 
ورة على من النُھج المفاھیمیة للمحتوى ویطورون المحتوى األساسي للد

 كثر دقة. نحٍو أ
 

 التعلیم الخاص 
 الدراسات التعلیمیة 

 ) 10028عام كامل (
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:

 الخاص 
یتم تخصیص نظام الدورة على أساس فردي بناًء على برنامج التعلیم 

 طالب.م لكل الفردي للطالب بما یدعم احتیاجات دورات التعلیم العا
باإلضافة إلى ذلك، یجري التركیز على مھارات االستماع والكتابة  

 والمھارات الدراسیة التنظیمیة والعامة. 
 

 ) 10023المھارات االجتماعیة، عام كامل (
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:

 الخاص 

المرحلة الثانویة   یة لطالب االجتماعیوفر الفصل الدراسي للمھارات 
الفرصة الكتساب المھارات الالزمة للتفاعالت االجتماعیة المناسبة مع 

قد تشمل المھارات التي سیتم تعلیمھا التواصل مع  اآلخرین وممارستھا.
اآلخرین وتكوین وجھات النظر واتخاذ القرارات والعمل في مجموعات  

فھم "القواعد العرفیة"  إلحباط و جھاد واواستراتیجیات التكیف مع حالتي اإل
كما ستتم تغطیة المھارات التنظیمیة   فیما یتعلق بالسلوك االجتماعي،

  للعالقات ومھارات االعتماد على الذات. 
 

 دعم الطالب 
   Core Plusبرنامج  

 ) 11129عام كامل (
 ) 11128فصل دراسي (

المزید  یرغب في معرفةتم تصمیم ھذه الدورة لطالب التعلیم العام الذي 
الیب التنظیم وتدوین المالحظات وأداء االختبارات واألسالیب  عن أس

 األخرى التي تساعد الطالب على تحقیق نجاح أكبر في التعلّم. 
 سیتمكن الطالب من: 

 تخطیط جدول دراستھم.  •
 تعلم طرق تحسین مھارات االستماع.  •
یر  والبدء في تطوتقییم المواقف الحالیة المتعلقة بالعمل المدرسي  •

 بیة من خالل وضع األولویات وتحدید األھداف. مواقف إیجا
 اتباع قواعد مھاراتیة للمذاكرة لفھم المواد المكتوبة واستیعابھا. •

 
 التعلیم التكنولوجي 

 االختراعات واالبتكارات  
 ) 18464عام كامل (

 ) 18433فصل دراسي (
على   ھمة التي أثرتیدرس الطالب االختراعات واإلنجازات الھندسیة الم

یستكشف الطالب   والمجتمع المتقدم وأدت إلى تغییر عالمنا. التاریخ 
القضایا التقنیة المعاصرة والمشاكل التي تواجھ األفراد والمجتمعات  
والعالم، ویطبقون إجراءات تصمیم وتنمیة منھجیة لعرض الحلول، وإنشاء  

دروس الوحدة   یتم تخطیط  االبتكارات، واختراع المنتجات الجدیدة.
 ). STEMالعلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات ( وتطویرھا لدمج

 
 سیتمكن الطالب من 

 فھم عملیة حل المشاكل الھندسیة وتوظیفھا •
 دراسة دور التقنیة وتأثیرھا في تقدم التاریخ البشري  •
دراسة التطورات التقنیة واإلنجازات الھندسیة التي أدت إلى تغییر   •

 التاریخ
 نجازات التقنیة والھندسیة إلیجابیة والسلبیة لإلتقییم كٌل من اآلثار ا •
ممارسة العمل الجماعي والتعاون في حل المشاكل وبناء النماذج   •

 األولیة 
تشغیل األدوات واآلالت والمعدات الخاصة بمختبر اإلنتاج بطریقة   •

 صحیحة وآمنة 
 یم األولیة اختیار األدوات وعملیات التصنیع في إنشاء نماذج التصم •
 بدیلة وتقییمھا بھدف اختیار أفضل فكرة الحلول ال التحقیق في  •
 إنشاء فكرة ابتكار وتوضیحھا لشرح طریقة عملھا بفعالیة  •
توصیل األفكار من خالل الرسومات البیانیة والرسومات متعددة   •

 المناظر وبرامج التصمیم بمساعدة الحاسوب 
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 لغات العالم 
وف من السابع مدارس أرلینغتون العامة في الصفقد یحصل الطالب في 

ى وحدة دراسیة في لغة عالمیة للمدارس الثانویة  إلى الثاني عشر عل
للحصول على وحدة دراسیة في اللغة   لدراسة اللغة األم واللغات العالمیة. 

 العالمیة، یجب استیفاء المتطلبات التالیة: 
 

اللغة   ساعة كحد أدنى من 140تقدیم سجل یؤكد دراسة  •
 یلزم تقدیمھا. لكل وحدة دراسیة الرسمیة

 یجب أن یكون الطالب قد حصل على درجة النجاح.  •
" أو أعلى  Cیجب التحقق من حصول الطالب على تقدیر " •

منھ في الدورة التدریبیة إذا كان الطالب سیستمر في اللغة  
 في مدارس أرلینغتون العامة. 

بارات المعتمدة من  تم إجراء تقییم اجتیاز المقررات باالخت   •
تصل إلى  أظھر الطالب مستویات كفاءة قد  الوالیة، وقد 

 أربع وحدات دراسیة معتمدة. 
 
یجب على متحدثي اللغات األخرى التي تُدّرس في مدارس أرلینغتون 

 العامة استشارة المرشدین بشأن وضع اختبار تحدید المستوى. 
 

دبلوم الدراسات العلیا متطلبات سیلبي الطالب الذین یسعون إلى الحصول على 
مستویات دراسیة بلغة واحدة أو عامین /العالمیة من خالل إكمال ثالثة أعوام اللغة

عند إكمال الطالب لكل دورة لغة عالمیة بنجاح،  من الدراسة بكل لغة من اللغتین.
تتطلب بعض  سیحصل على وحدة دراسیة واحدة من أجل دبلوم الدراسات العلیا.

إذا أكمل الطالب  درسة الثانویة.دراسة لغات عالمیة لالستمرار في الم الكلیات
بنجاح ثالث سنوات من الدراسة بعد االنتھاء من عامھ األول، تأكد من االطالع 

 على معاییر القبول في الكلیات الخاصة بكلیة (كلیات) الطالب المختارة.
 

المتطلبات العامة لاللتحاق بجامعة فرجینیا ) ASLتلبي لغة اإلشارة األمریكیة (
ال تعترف بعض معاھد ما بعد المرحلة الثانویة  مجتمعیة كلغة عالمیة.والكلیات ال

ال تُعد لغة  الكائنة خارج الوالیة بلغة اإلشارة األمریكیة باعتبارھا لغة عالمیة.
 ).IBاإلشارة األمریكیة إحدى لغات البكالوریا الدولیّة (

 
 )  15990المستوى األول ( -شارة األمریكیة  لغة اإل

 حدة دة دراسیة واعام كامل، وح 
 ال یوجد  متطلب أساسي:

سیتعلم الطالب مھارات اللغة االستقبالیة والتعبیریة في سیاق التفاعل  
سیتعلم  الیومي مع اآلخرین في منزلھم، ومدرستھم، وبیئاتھم المجتمعیة.

األسرة واألنشطة المدرسیة  الطالب طرح أسئلة واإلجابة عنھا حول 
اسیة مثل التعریف بأنفسھم، المعلومات األسوسوف یتبادلون  واالحتفاالت.

والوداع، وجذب االنتباه، والتفاوض بشأن بیئة اإلشارة باستخدام سلوكیات  
غیر یدویة مناسبة (أي تعبیرات الوجھ، ووضعیات الجسم، والتنظیم  

تاریخ لغة اإلشارة األمریكیة  وسیقوم الطالب بدراسة  المكاني).
 واستكشاف جوانب ثقافة الُصم. 

 
 المستوى األول  -اللغة العربیة  

 ) 15800عام كامل (
وتعد ھذه   یعّرف ھذا المستوى الطالب باألبجدیة العربیة والنظام الصوتي. 

ویتم تقدیم تاریخ اللغة   الدورة ثریة للغایة بالمعلومات الثقافیة والتاریخیة. 
ولي  وإضافةً إلى التركیز األ العربیة وشجرة العائلة للغة العربیة والكتابة.

الكتابة، یتعلّم الطالب األصوات وأنماط التشدید على أنظمة الصوت و
ویتم تقدیم التراكیب النحویة والمفردات   والتنغیم في اللغة وإنتاجھا جمیعًا.

للغایة في جمل   األساسیة بحیث یمكن للطالب إنتاج تبادل صیغ أساسیة
الب من وسیتمكن الط بسیطة ومحادثات في سیاقات مناسبة للمستوى. 

ة الكلمات والجمل بدقة من خالل اإلمالء، وقراءة الكلمات والجمل  كتاب 
التي تعلموھا سابقًا، والترحیب باآلخرین والتعریف بھم، وتكوین أسئلة  

ساسیة، والتحدث  وإجابات بسیطة، والمشاركة في التفاعالت االجتماعیة األ
مات الشخصیة  عن أنفسھم، وعن أفراد األسرة واآلخرین، وتبادل المعلو

ویتمثل الموضوع الرئیسي الذي یتم تطویر اللغة حولھ في   األساسیة.
 الحیاة الشخصیة واألسریة. 

 
یتم تدریس ھذه الدورة بنمط التعلم الُمدمج، حیث تكون الدورة   ملحوظة:

ویحضر المعلم من أجل النصف الثاني من عبر اإلنترنت في كانفاس 

إلعداد الدورة، فسیتم تدریسھا   ألعداد كافیة إذا لم تكن ا العملیة التعلیمیة.
 . Virtual Virginiaعبر اإلنترنت من خالل برنامج 

 

 
 

 المستوى األول  -اللغة الصینیة  
   ) 15615( عام كامل 

وبیئتھم المباشرة  یطور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسھم 
 ھذه تظھر  باستخدام جمل بسیطة تحتوي على تركیبات لغویة أساسیة. 

القدرة على التواصل في جمیع مھارات اللغة األربع، االستماع والتحدث  
 والقراءة والكتابة مع التركیز على القدرة على التواصل شفھیًا وكتابیًا.

الشخصیة والعائلیة   ویبدأ الطالب في استكشاف ودراسة موضوعات الحیاة
  .والحیاة المدرسیة والحیاة االجتماعیة والحیاة المجتمعیة
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یتم تدریس ھذه الدورة بنمط التعلم الُمدمج، حیث تكون الدورة   ملحوظة:
عبر اإلنترنت في كانفاس ویحضر المعلم من أجل النصف الثاني من 

إذا لم تكن األعداد كافیة إلعداد الدورة، فسیتم تدریسھا   العملیة التعلیمیة.
 . Virtual Virginiaعبر اإلنترنت من خالل برنامج 

 
 المستوى األول  - لفرنسیة اللغة ا

  (15110) عام كامل 
یركز تعلم اللغة على الحیاة الواقعیة، واالستخدام الوظیفي للغة من خالل  

 الفكاھیة، وغیرھا من األنشطة اإلبداعیة العملیة. الحوارات، والمشاھد 
یطور الطالب المھارات ویتعلمون التراكیب والمفردات اللغویة األساسیة  

 ة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. من خالل أنشط 
 

 سیتمكن الطالب من: 
 استخدام عبارات إلقاء التحیة، والوداع، والمجاملة.  •
 أساسیة حول األصدقاء واألسرة والمدرسة. المشاركة في محادثة  •
 طرح األسئلة واإلجابة عنھا في سیاق المادة المألوفة.  •
المواد الموثوقة  قراءة القوائم واإلشارات والجداول الزمنیة و •

 األخرى. 
 كتابة أوصاف موجزة ورسائل وموضوعات تعبیر موجھة.  •
 دراسة جوانب الحیاة الیومیة في ثقافة اللغة المستھدفة.  •

 
 المستوى األول  -اللغة الالتینیة 

  (15310) عام كامل 
في دورة اللغة الالتینیة األولى، یتعرف الطالب على اللغة والحیاة  

ویكمن الھدف األساسي من اللغة الالتینیة، المستوى   . الرومانیة القدیمة 
األول، في تطویر مھارات القراءة إلى جانب مھارات االستماع والتحدث  

 والكتابة. 
 یتمكن الطالب من: س
 قراءة الروایات الالتینیة المعدلة واللغة الالتینیة األصلیة البسیطة.  •
 فھم العناصر األساسیة للنطق الالتیني.  •
 نیة األساسیة. دات الالتی تعلم المفر •
 التعرف على نھایات األسماء واألفعال الالتینیة ووظائفھا.  •
 األولیة للغة الالتینیة. اكتساب فھم أساسي للقواعد النحویة  •
زیادة المعرفة ببناء الكلمات باللغتین الالتینیة واإلنجلیزیة من   •

 خالل دراسة الجذور والبادئات والالحقات في اللغة الالتینیة.
التعرف على الحیاة الیومیة والتقالید والحكومة واألساطیر   •

 الرومانیة. 
 
 
 
 

 المستوى األول  - اإلسبانیة اللغة 
 ) 15510كامل (عام 

یركز تعلم اللغة على الحیاة الواقعیة، واالستخدام الوظیفي للغة من خالل  
 الحوارات، والمشاھد الفكاھیة، وغیرھا من األنشطة اإلبداعیة العملیة. 

الطالب المھارات ویتعلمون التراكیب والمفردات اللغویة األساسیة   ور یط
 لكتابة. من خالل أنشطة االستماع والتحدث والقراءة وا

 
 سیتمكن الطالب من: 

 استخدام عبارات إلقاء التحیة، والوداع، والمجاملة.  •
 المشاركة في محادثة أساسیة حول األصدقاء واألسرة والمدرسة.  •
 المادة المألوفة. ابة عنھا في سیاق طرح األسئلة واإلج •
قراءة القوائم واإلشارات والجداول الزمنیة والمواد الموثوقة   •

 األخرى. 
 أوصاف موجزة ورسائل وموضوعات تعبیر موجھة. كتابة  •
 دراسة جوانب الحیاة الیومیة في ثقافة اللغة المستھدفة.  •

 
 المستوى األول، مكثف  - اإلسبانیة اللغة 

 ) 15516عام كامل (
 ، أو توصیة من المعلماإلسبانیةمقدمة انتقالیة في اللغة  متطلب أساسي:

الطالب الذین شاركوا   اإلسبانیةیستھدف المستوى األول المكثف من اللغة 
) لمدة ثالث  FLESفي برنامج اللغات األجنبیة في المدارس االبتدائیة (

 اإلسبانیةللغة سنوات على األقل وقد اجتازوا بنجاح المرحلة االنتقالیة في ا
دورة في تزوید  یتمثل الھدف من ھذه ال . اإلسبانیةأو المدخل إلى اللغة 

الطالب بمستویات أعلى من الكفاءة استناًدا إلى دراساتھم السابقة في اللغة  
ویحقق المنھج جمیع األھداف الواردة في المستوى األول من  .اإلسبانیة

ستركز   ات متقدمة إضافیة. ویقدم محتوى صارم وموضوع اإلسبانیةاللغة 
ھارات التواصل الشفھي ھذه الدورة التدریبیة بشكٍل أكبر على تطویر م

ودراسة أكثر عمقًا لوجھات النظر والممارسات الثقافیة للدول الناطقة  
 .باإلسبانیة

 
 المستوى األول  -للمتحدثین بطالقة   اإلسبانیة

 ) 15517كامل (عام 
حسبما یقرره   اإلسبانیةفھیة باللغة إظھار الطالقة الش متطلب أساسي: 

 المعلم.
یتم تصمیم ھذه الدورة للطالب الذین یتمتعون بطالقة شفھیة في اللغة  

یُنمي   ولكنھم لم یتقنوا المھارات األساسیة للقراءة والكتابة.  اإلسبانیة
الطالب مھارات التواصل في القراءة والكتابة والتحدث ویبدأون دراسة  

لنظر  یكتسب الطالب فھًما أعمق لوجھات ا . سبانیةإلاالقواعد اللغویة 
 . اإلسبانیةوالممارسات المتعلقة بالثقافة 
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 المستوى الثاني، -للمتحدثین بطالقة   اإلسبانیة

 ) 15527عام كامل (
للمتحدثین بطالقة من  اإلسبانیةاإلتمام الناجح للغة  متطلب أساسي:

 ددھا اختبار تحدید المستوى المستوى األول أو ما یعادلھا باللغة التي یح
یتم تصمیم ھذه الدورة التدریبیة للطالب الذین یعرفون مسبقًا كیفیة القراءة  

ویعمل الطالب على تحسین  بمستوى أساسي.  اإلسبانیةوالكتابة باللغة 
ویقومون بقراءة   تعبیر قصیرة. اإلمالء واآللیات ویكتبون موضوعات

مع  تحلیل الروایات والشعر،أعمال أصلیة ویبدأون في تفسیر و/أو 
ویُحسن الطالب مھارات التواصل   استمرارھم في دراسة القواعد النحویة.

الشفھي لدیھم من خالل العروض التقدیمیة داخل الفصل واألنشطة  
النظر والممارسات الثقافیة،  ویتم استكشاف وجھات  الجماعیة األخرى.

  واكتساب فھم أعمق من خالل سیاق األدب.
 
 

 المنھج األساسي  لثامنف ا الص
طالبًا بناًء  15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض الحاالت، قد تتطلب  على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
اإلضافیة عدم عرض الدورات في عام معین ویجب على  اعتبارات المیزانیة

إضافًة إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي  دورة بدیلة.الطالب المتأثرین اختیار 
 .یكون عدد التسجیل بھا غیر كاٍف من خالل التعلم عن بعد أو عبر اإلنترنت

 
 مھارات اللغة اإلنجلیزیة 

برنامج مھارات اللغة اإلنجلیزیة على  في جمیع المدارس المتوسطة، یركز 
للغة اإلنجلیزیة في  أربعة موضوعات كما ھو موضح في معاییر تعلم ا

والكتابة  والیة فرجینیا: التواصل ومحو األمیة متعدد الوسائط والقراءة 
تؤدي الكفاءة في ھذه المجاالت إلى تعزیز التفكیر المتقدم   والبحث.

 ارجھا. للطالب والنجاح داخل المدرسة وخ
یستمر التركیز على القراءة والفھم عن طریق مقارنة النصوص   •

في النصوص الخیالیة، سیفسر الطالب   عیة.الخیالیة والواق
تطور الموضوعات، مع عقد مقارنة/مقابلة بین أسالیب  

ویزداد التركیز على القراءة الواقعیة، وسیعمد   المؤلفین.
المؤلفین ووجھات نظرھم  الطالب إلى تحلیل مؤھالت 

 وأسالیبھم.
وسیواصل الطالب دراسة أصول الكلمات وجذورھا ومضامینھا   •

 ا. وداللتھ
وسیقوم الطالب بالتخطیط والصیاغة والتنقیح والتعدیل أثناء   •

كتابة مقاالت في مجموعة متنوعة من النماذج مع التركیز على 
ب جملة  وسیكّون الطال كتابة المقاالت التفسیریة واإلقناعیة.

أطروحة ویدافعون عن رأي مدعوًما بأسباب وأدلة، إلى جانب  
 ذكر اآلراء النظیرة. 

رسائل إعالمیة وتحلیلھا وتطویرھا   الب بتقییموسیقوم الط •
كما سیعمل الطالب على إعداد عروض تقدیمیة  وإنشاءھا.

 متعددة الوسائط تتضمن وجھات نظر مختلفة. 
ألفكار، واتخاذ القرارات،  وسیتعاونون مع اآلخرین في تبادل ا •

 وتحقیق األھداف، وحل المشاكل. 
ومات التي تم جمعھا  سیطبق الطالب أسالیب البحث لتحلیل المعل •

خالل تحدید المفاھیم غیر الصحیحة  من مصادر متنوعة من 
وسوف یستشھدون بمصادر أساسیة وثانویة   والتحیز المحتمل،

مریكیة للغات  باستخدام أحد األسلوبین؛ أسلوب الجمعیة األ
" أو أسلوب الجمعیة األمریكیة السیكولوجیة  MLAالحدیثة "

"APA ."  قبھا. ى سرقة األفكار وعوا یتم التأكید على معن 
 

 ) 11120"مكانتنا في العالم" ( اللغة اإلنجلیزیة للصف الثامن: 
یتبع المنھج إطاًرا قائًما على المفھوم یركز على التفاھمات الدائمة  

تشجع ھذه  واألسئلة األساسیة المتعلقة بموضوع "مكانتنا في العالم". 
كوسیلة لفھم العالم الذي  الدورة الطالب على استكشاف القراءة والكتابة 

ویتم تنظیم الوحدات   نھ فیھ بشكٍل أفضل.یعیشون فیھ والدور الذي یلعبو
وسیقرأ الطالب مجموعة كبیرة من النصوص الخیالیة   حسب الموضوع. 

 والواقعیة ویكتبون مقاالت سردیة، وإقناعیة، وتحلیلیة، وإبداعیة.
تحلیل األدبي، وأوراق  وسیكتسب الطالب فھًما أكبر للقصص الواقعیة، وال

  میة، والشعر.المواقف، والثقافة اإلعال
 

 ) 11124"سرد القصص" ( اللغة اإلنجلیزیة للصف الثامن: 
یركز على التفاھمات الدائمة  یتبع المنھج إطاًرا قائًما على المفھوم  

واألسئلة األساسیة المتعلقة بموضوع "سرد القصص". وتشجع ھذه الدورة  
اف القراءة والكتابة من خالل العدسة الموضوعیة  الطالب على استكش

وسیتم تخصیص الوقت لدراسة تطور سرد القصص   لسرد القصص.
رة من  وسیقرأ الطالب مجموعة كبی  وأغراضھا المتغیرة باستمرار. 

النصوص الخیالیة والواقعیة ویكتبون مقاالت إبداعیة وسردیة، وإقناعیة،  
یل  ر للقصص الواقعیة، والتحل وسیكتسب الطالب فھًما أكب  وتحلیلیة. 

 األدبي، وأوراق المواقف، والثقافة اإلعالمیة، والشعر. 
 

 التربیة الصحیة والبدنیة
 ) 17200التربیة الصحیة والبدنیة للصف الثامن (

 
 یشارك جمیع طالب الصف الثامن في برنامج التربیة الصحیة والبدنیة.

الب إلى معرفتھ وفھمھ  ویؤكد برنامج التربیة الصحیة على ما یحتاج الط
وتعزز التعلیمات المقدمة في برنامج  صحي. وتنفیذه لتحقیق نمط حیاة

سیبدأ و  التربیة الصحیة الوعي لدى الطالب بأصول األمراض وأسبابھا.
الطالب في الربط بین عواقب االختیارات الصحیة وتطبیق المھارات  

وتشمل مجاالت   الصحیة على التوعیة الشخصیة والعائلیة والمجتمعیة.
الدراسة الصحة النفسیة والعقلیة واالجتماعیة والبیئیة، والسالمة والتأھب،  

على   والعالقات، وتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، والتربیة
وسوف تنتقل تعلیمات التربیة البدنیة من نماذج الحركات   الحیاة األسریة.

یبات الجسم  معرفتھم بترك وسیطبق الطالب  الُمعدلة إلى التطبیق المعقد. 
وسیضع الطالب أھدافًا ویرصدون   وأجھزتھ على كیفیة تحرك الجسم.

تسب الطالب  وسیك التقدم المحرز لتحسین اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة. 
مجموعة قدرات عبر مجموعة متنوعة من الریاضات/األنشطة ویبدأون  

 اة. في توسیع نطاق الكفاءة في أنشطة تستمر مدى الحی 
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 الریاضیات 
 ) 13112دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف الثامن (

تُعّد دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف الثامن دورة أساسیة توفر معاملة  
 توى للطالب من الصف الثامن. صارمة للمح

 
تُنقح معاییر الصف الثامن جمیع أسس دورة الجبر التمھیدیة التي یحتاج  

أجل تحقیق النجاح في المستوى األول من مادة   الطالب إلى إجادتھا من 
 الجبر، وسیبني الطالب فھًما في ھذه المجاالت: 

 
 األعداد والحس العددي  .1
 الحساب والتقدیر  .2
 القیاس .3
 االحتمالیة واإلحصاء  .4
 األنماط والوظائف والجبر  .5

 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   ات:لتعلم الریاضی 
 واالستنتاج. 

 
وتتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات المحتوى في معاییر التعلم في  

 فرجینیا للصف الثامن: 
نظام العدد الحقیقي بما في ذلك الحوسبة والتصنیف مع مجموعات   •

 فرعیة من النظام. 
 ت االستھالكیة. المسائل العملیة التي تتضمن التطبیقا •
 تحدید قیاس الزوایا غیر المعروفة استناًدا إلى عالقات الزاویة.  •
ما في  حساب حجم ومساحة سطحیة لمجموعة كبیرة من األشكال، ب  •

 ذلك تحلیل ووصف تأثیرات سمة متغیرة.
 تطبیق التحویالت بما في ذلك الترجمات واالنعكاسات والتمدیدات.  •
دیم مقاطع علویة/سفلیة وجانبیة  إنشاء نماذج ثالثیة األبعاد بتق •

 وأمامیة/خلفیة. 
 تطبیق نظریة فیثاغورس والتحقق منھا. •
 ل المركبة. حل مسائل عملیة بشأن المساحة والمحیط في األشكا •
 مقارنة احتمال وقوع أحداث مستقلة وتابعة وحساب االحتماالت.  •
التمثیل وأخذ المالحظات واالستدالالت من مخططات الصندوق   •

 النتشار ومقارنتھا وتحلیلھا.ومخططات ا
 تقییم العبارات الجبریة وتبسیطھا.  •
تحدید ما إذا كانت ثمة عالقة في دالة وتحدید المجال والنطاق   •

 والمتغیرات التابعة والمستقلة. 
تحدید وتفسیر المیل والتقاطع في الدالة مع تقدیم قیم أو رسم بیاني أو   •

للفظیة والجداول  معادلة في المعطیات، والربط بین األوصاف ا
 والمعادالت والرسوم البیانیة. 

حل المعادالت الخطیة متعددة الخطوات والمتباینات في متغیر واحد   •
حد أو كال الجانبین مع التركیز على تطبیق المسائل أو في جانب وا 

 العملیة. 
 

 ) 13130المستوى األول ( -الجبر 
معاملة دقیقة  یعد المستوى األول من مادة الجبر دورة أساسیة توفر 

الكفاءة في معاییر التعلم في  للمحتوى لجمیع الطالب الذین یتمتعون ب 
تاجون إلى تعلیمات إضافیة  فرجینیا للصفین السادس والسابع والذین قد یح

في المعاییر األساسیة من دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف الثامن 
 والیة فرجینیا).   لدى وزارة التربیة والتعلیم في 8معاییر الریاضیات (

 یبني الطالب في مادة الجبر فھًما في ھذه المجاالت: 
 

 الصیغ والعملیات  .1
 المعادالت والمتباینات .2
 الدوال  .3

 اإلحصائیات  .4
 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   لتعلم الریاضیات:
 تاج. واالستن 

تتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات المحتوى في معاییر التعلم في  
 یلي: فرجینیا للمستوى األولى من مادة الجبر ما 

 تمثیل حاالت كمیة لفظیة جبریًا وتقییم الصیغ.  •
إجراء عملیات على كثیرات الحدود بما في ذلك تطبیق قوانین   •

 األسس والعملیات وتحلیل العوامل. 
 یة والتكعیبیة. ور التربیعتبسیط الجذ •
حل معادالت متعددة الخطوات في متغیر واحد جبریًا، بما في ذلك  •

ة والحرفیة مع التركیز على حل المسائل  المعادالت الخطیة والتربیعی 
 العملیة. 

 حل أنظمة معادلتین خطیتین في متغیرین بیانیًا وجبریًا. •
بما في ذلك أنظمة  تمثیل حل المتباینات الخطیة في متغیرین بیانًیا،  •

 المتباینات.
تحدید المیل وكتابة المعادالت ورسم معادالت خطیة في متغیرین  •

 بیانیًا.
دوال تربیعیة وتحلیلھا، بكٍل من الطریقتین الجبریة  دراسة مجموعات  •

 والبیانیة.
عن طریق إعطاء مجموعة بیانات أو حالة عملیة، تحدید ما إذا كان   •

 مثیل ھذه القیم جبریًا وبیانیًا.ھناك تغیر مباشر أو عكسي وت 
عن طریق إعطاء حلول عملیة، جمع البیانات وتحلیلھا، وتحدید  •

 وتوقع الدالة الخطیة والتربیعیة.  معادلة المنحنى األنسب،
 

تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة، وستُطبق ضمن  ملحوظة:
في سجل المرحلة الثانویة متطلبات التخرج من المرحلة الثانویة، وستظھر 

وإجراءات تنفیذ  57لمزیٍد من المعلومات، یُرجى االطالع على صفحة  للطالب.
بشأن شھادات الثانویة  I-11.6.30سیاسات مدارس الثانویة العامة في أرلینغتون 

 .MSالعامة في 
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 ) 13140المستوى األول، مكثف ( -الجبر 
أساسیةً توفر معاملة  لجبر المكثف، دورةً یُعد المستوى األول من مادة ا

دقیقة للمحتوى لجمیع الطالب الذین ثبت إتقانھم لمعاییر التعلم في فرجینیا 
للصف السادس والسابع والثامن والتأكد من استعدادھم لدراسة موضوعات  

 متقدمة إضافیة. 
المكثف، فھًما في ھذه  1یبني الطالب في المستوى األول من مادة الجبر 

 لمجاالت: ا
 الصیغ والعملیات  .1
 المعادالت والمتباینات .2
 الدوال  .3
 اإلحصائیات  .4

 
إضافةً إلى ذلك، یھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھداف العملیة التالیة  

حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت   لتعلم الریاضیات:
 واالستنتاج. 

ر التعلم في  مكونات المحتوى في معایی تتضمن األمثلة األكثر تحدیًدا ل
 ستوى األول من مادة الجبر المكثف ما یلي: فرجینیا للم

 تمثیل حاالت كمیة لفظیة جبریًا وتقییم الصیغ.  •
إجراء عملیات على كثیرات الحدود بما في ذلك تطبیق قوانین   •

 األسس والعملیات وتحلیل العوامل. 
 تبسیط الجذور التربیعیة والتكعیبیة.  •
ا في ذلك ي متغیر واحد جبریًا، بمعادالت متعددة الخطوات فحل م •

المعادالت الخطیة والتربیعیة والحرفیة مع التركیز على حل المسائل  
 العملیة. 

 حل أنظمة معادلتین خطیتین في متغیرین بیانیًا وجبریًا. •
تمثیل حل المتباینات الخطیة في متغیرین بیانًیا، بما في ذلك أنظمة   •

 المتباینات.
في متغیرین  ادالت ورسم معادالت خطیةتحدید المیل وكتابة المع •

 بیانیًا.
دراسة مجموعات دوال تربیعیة وتحلیلھا، بكٍل من الطریقتین الجبریة   •

 والبیانیة.
عن طریق إعطاء مجموعة بیانات أو حالة عملیة، تحدید ما إذا كان   •

 وبیانیًا.ھناك تغیر مباشر أو عكسي وتمثیل ھذه القیم جبریًا 
تحلیلھا، وتحدید ملیة، جمع البیانات وعن طریق إعطاء حلول ع •

 معادلة المنحنى األنسب، وتوقع الدالة الخطیة والتربیعیة.
 
یتعلّم الطالب في المستوى األول من مادة الجبر المكثف، الموضوعات  

وإضافةً إلى ذلك، یكتسب   المذكورة أعاله بمزید من العمق والتعقید.
 ى، بما في ذلك: برةً في عدد من الموضوعات األخرالطالب خ

 
 معادالت ومتباینات القیمة المطلقة  •
 الصیغ والمعادالت الجذریة  •
 الصیغ والمعادالت النسبیة  •
حل مزید من عملیات الدوال التربیعیة، بكٍل من الطریقتین الجبریة   •

 والبیانیة
 دراسة دوال أخرى  •
 النمو والتناقص األسي  •

 نظریة فیثاغورس  •
 سافة ونقطة المنتصف الم •
تبادیل والتوافیق واألحداث المركبة  ا في ذلك الاالحتمال بم •

 والمسوحات والعینات 
 

تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة، وستُطبق ضمن  ملحوظة:
متطلبات التخرج من المرحلة الثانویة، وستظھر في سجل المرحلة الثانویة 

وإجراءات تنفیذ  57لمزیٍد من المعلومات، یُرجى االطالع على صفحة  للطالب.
بشأن شھادات الثانویة  I-11.6.30سیاسات مدارس الثانویة العامة في أرلینغتون 

 .MSالعامة في 
 

 ) 13141الھندسة، مكثف (
تُعد الھندسة المكثفة دورةً أساسیةً توفر معاملة دقیقة للمحتوى لجمیع 

 أكملوا بنجاح المستوى األول من مادة الجبر المكثف. الطالب الذین 
 

تضمن األمثلة األكثر تحدیًدا لمكونات المحتوى في معاییر التعلم في  ت و
 فرجینیا لمادة الھندسة ما یلي: 

االستنباط االستنتاجي لبناء حجة منطقیة والحكم على صحتھا نظًرا   •
 لمجموعة من االفتراضات والشروط. 

العالقة بین الزوایا التي یُشكلھا خطان متقاطعان من خالل  استخدام  •
 ثبات وجود خطین أو أكثر متوازیین وحل المسائل العملیة. قاطع إل

حل المسائل التي تتضمن التماثل والتحویل بما في ذلك التطبیقات   •
التي تشمل المسافة، ونقطة المنتصف، والمیل، والترجمات باستخدام  

 طرق اإلحداثیات. 
 ء وتبریر اإلنشاءات المختلفة. إنشا •
یات المقدمة حول أطوال  حل المسائل العملیة من خالل المعط •

 أو قیاسات الزوایا في المثلثات.األضالع و/
 إثبات أن مثلثین متطابقان أو متشابھان. •
حل المسائل العملیة التي تتضمن مثلثات قائمة الزاویة بما في ذلك   •

الزاویة الخاصة، والنسب  نظریة فیثاغورس، والمثلثات قائمة 
 المثلثیة.

 الع واستخدمھا لحل المسائل. التحقق من خصائص رباعیات األض •
 حل المسائل العملیة التي تتضمن زوایا المضلعات المحدبة.  •
 تطبیق خصائص الدوائر على المسائل العملیة.  •
 حل المسائل التي تتضمن معادالت الدوائر.  •
 كال الھندسیة ثالثیة األبعاد. استخدم المساحة السطحیة والحجم لألش •

 
 یات:اف العملیة التالیة لتعلم الریاضیھدف محتوى المعاییر إلى دعم أھد

 حل المسائل والتواصل والترابطات والتمثیالت واالستنتاج. 
 

تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة، وستُطبق ضمن  ملحوظة:
وستظھر في سجل المرحلة الثانویة  متطلبات التخرج من المرحلة الثانویة، 

وإجراءات تنفیذ  57ة یُرجى االطالع على صفحلمزیٍد من المعلومات،  للطالب.
بشأن الوحدات الدراسیة  I-11.6.30سیاسات مدارس الثانویة في أرلینغتون 

 للمدرسة الثانویة في المدرسة المتوسطة
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 العلوم 
 ) 14125علوم الفیزیاء للصف الثامن (

تعتمد مادة علوم الفیزیاء للصف الثامن على مھارات البحث المنھجي مع 
وقد أصبح التحقق   ركیز الواضح على المتغیرات والتجارب المتكررة.الت 

 من صحة االستنتاجات باستخدام األدلة والبیانات یحظى بأھمیة متزایدة.
وسیقوم الطالب بوضع خطة وإجراء أبحاث تتضمن كًال من التجارب  

 ماعیة في الفصل والمؤلفات من الموارد المكتوبة واإللكترونیة.الج
ھم باستخدام التقاریر المكتوبة والعروض التقدیمیة  لطالب عملوسیشارك ا

األخرى وسیستمرون في استخدام وحدات القیاس (النظام الدولي للوحدات  
- SI .( 

 
یتعلق  وتواصل معاییر علوم الفیزیاء في التركیز على نمو الطالب فیما 

بیعة یتم تحدد ھذه النظرة العلمیة فكرة أن تفسیرات الط بفھم طبیعة العلوم. 
ة والتجریب والنماذج واألدلة  تطویرھا واختبارھا باستخدام المالحظ 

تتضمن طبیعة العلوم المفاھیم بأن التفسیرات العلمیة   والعملیات المنھجیة. 
اإلثبات؛ وتتفق مع  تستند إلى التفكیر المنطقي؛ كما أنھا تخضع لقواعد

ھ للنقد العقالني؛ األدلة الرصدیة واالستنتاجیة والتجریبیة؛ وتكون عرض
یمكن أن توفر   وتخضع للتنقیح والتغییر مع إضافة أدلة علمیة جدیدة.

طبیعة العلوم تفسیرات حول الطبیعة، ویمكن أن تتنبأ بالعواقب المحتملة  
یُظھر   ة على جمیع األسئلة. لإلجراءات، ولكن ال یمكن استخدامھا لإلجاب 

عة العلوم من خالل  الطالب فھًما لالستدالل العلمي والمنطق وطبی 
 التخطیط وإجراء التحقیقات. 

 
 سیقوم الطالب بدراسة وفھم  

 طبیعة المادة  •
 النماذج الحدیثة والتاریخیة للتركیب الذري  •
نظام الجدول الدوري للعناصر واستخدامھ للحصول على   •

 المعلومات 
 رات في المادة وعالقتھا بقانون حفظ المادة والطاقة التغی  •
 نقلھا وتحویلھا أشكال الطاقة وكیفیة •
 مقاییس درجة الحرارة، والحرارة، ونقل الطاقة الحراریة  •
 خصائص الموجات الصوتیة  •
 خصائص الموجات المستعرضة  •
 المبادئ العلمیة للعمل والقوة والحركة •
 ةالمبادئ األساسیة للكھربیة والمغناطیسی  •

 
 

 الدراسات االجتماعیة 
 ) 12210جغرافیا العالم (

واألماكن والبیئات في  سیة على دراسة الشعوب تركز ھذه الدورة الدرا
وتتركز المعرفة والمھارات   العالم مع التركیز على مناطق العالم. 

ووجھات النظر الخاصة بھذه الدورة الدراسیة على سكان العالم  
واألشكال األرضیة والمناخات، والتنمیة االقتصادیة،  وخصائصھم الثقافیة، 

م استخدام المفاھیم المكانیة في الجغرافیا  یت وس والھجرة وأنماط االستیطان. 
وسوف یّوظف الطالب،   كإطار لدراسة التفاعالت بین البشر وبیئاتھم.

باستخدام الموارد الجغرافیة، مھارات االستفسار والبحث والتقنیة لطرح  
ویتم التركیز بشكٍل خاص على فھم  الجغرافیة واإلجابة عنھا.األسئلة 

 الطالب للمفاھیم والمھارات الجغرافیة وتطبیقھا في حیاتھم الیومیة. 
 

وتركز األھداف على التفاعالت   یتمثل موضوع الصف الثامن في التفاعل. 
بین األشخاص وبیئتھم في مختلف مناطق العالم مثل أفریقیا والقارة  

أمریكا الوسطى ومنطقة البحر الكاریبي لجنوبیة وآسیا وأسترالیا والقطبیة ا
وأوروبا والشرق األوسط وأمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة ومناطق  

ویدور المحتوى حول المفاھیم الرئیسیة: الموقع   االتحاد السوفیتي السابق. 
 والمكان والعالقات البشریة والبیئیة والحركة والمناطق. 

 

 طالب من: سیتمكن ال
 لالزمة للتحلیل الجغرافي. تطویر المھارات ا •
استخدم الخرائط والكرات األرضیة والصور الفوتوغرافیة وكذلك   •

 الصور بمعناھا األشمل. 
تحلیل الطریقة التي تشكل بھا مجموعة العملیات الفیزیائیة والبیئیة   •

 سطح األرض. 
 تطبیق مفھوم المنطقة.  •
ناطق  واالقتصادیة والثقافیة لم تحدید وتحلیل الخصائص الفیزیائیة •

العالم، بما في ذلك أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  
 وأوروبا والوالیات المتحدة وكندا وشمال 

أفریقیا وجنوب شرق آسیا وشرق آسیا وأسترالیا وجزر المحیط  
 الھادئ والقارة القطبیة الجنوبیة. 

ن ومعدالت نموھم  مقارنة وتحدید أوجھ التباین بین توزیع السكا •
من حیث أنماط االستیطان وموقع الموارد الطبیعیة  وخصائصھم 
 والرأسمالیة. 

تحلیل االتجاھات السابقة والحالیة في الھجرة البشریة والتفاعل   •
الثقافي من حیث تأثرھا بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة  

 والسیاسیة والبیئیة. 
 مالیة وشرح أھمیتھا.تحدید الموارد الطبیعیة والبشریة والرأس •
یز بین الدول المتقدمة والنامیة وربط مستوى التنمیة  التمی  •

 االقتصادیة بمستوى المعیشة وجودة الحیاة. 
 تحلیل األنماط والشبكات العالمیة للترابط االقتصادي.  •
تحلیل كیفیة تأثیر قوى الصراع والتعاون على تقسیم سطح   •

 األرض والسیطرة علیھ. 
 یة الحضریة. تحلیل أنماط التنم •
یا لتفسیر الماضي وفھم الحاضر والتخطیط  تطبیق الجغراف •

 للمستقبل. 
 

سیحصل الطالب الذین یُكملون ھذه الدورة الدراسیة على تقییم  ملحوظة:
تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من  معاییر التعلم الخاصة بجغرافیا العالم.

الرجاء  التخرج من المدرسة الثانویة.المرحلة الثانویة وستُطبق على متطلبات 
 للحصول على مزیٍد من المعلومات. 57الطالع على الصفحة رقم ا
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 الدورات الدراسیة االختیاریة وغیر األساسیة للصف الثامن 

بعد أن حصل طالب الصف الثامن على مجموعة من الدورات  
لدیھم فترتان االستكشافیة واالختیاریة في الصفین السادس والسابع، یكون 

وتختلف   المواد التي تُھمھم بشكٍل خاص. اختیاریتان أو أكثر لدراسة 
 مجموعات الدورات التدریبیة المحتملة حسب جدول المدرسة الفردي. 

یمكن للطالب أیًضا المشاركة في دورات اختیاریة إذا تم تقدیمھا عبر 
 ). 6(راجع الصفحة  المستوى الثاني. Actبرنامج ما بعد المدرسة 

 تعلیم الفنون 
 ) 19246الجیتار، عام كامل (
 سیتمكن الطالب من 

 إظھار العنایة المناسبة باآلالت الموسیقیة ووضعیة حملھا.  •
 إظھار أسلوب العزف الصحیح إلنتاج صوت ممیز •
 تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالفة  •
راءة النوتة الموسیقیة  االطالع على مقدمة عن أساسیات الجیتار وق •

 القیاسیة
 ى ھیاكل األوتار األساسیة واإلیقاعات العزف عل •
 العزف بالتقنیات األساسیة للید الیمنى وأسالیب العرض اللحني •
إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة، مع  •

التركیز على العزف معًا في مجموعات صغیرة أو ضمن فرقة  
 جیتار

 
ون بحوزتھم جیتار  أن یشتري الطالب الكتب التعلیمیة وأن یك یجب

یتوفر عدد محدود من األدوات المملوكة   صوتي (شعبي أو كالسیكي). 
 للمدرسة والمتاحة لإلیجار. 

 الموسیقى اآلالتیة 
تشمل أھداف كل فصل، على سبیل المثال ال الحصر، تلك األھداف  

من ھذه الفرق الموسیقیة في   وقد یُطلق اسم محدد على كل فرقة المدرجة.
 كل مدرسة. 

 
سیتمكن الطالب   (19232)عام كامل  ،الفرقة الموسیقیة للمبتدئیني ف

 من:
 إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة ووضعیة حملھا.  •
 معرفة أسلوب العزف الصحیح إلنتاج صوت لھ خصائصھ.  •
الموسیقي المقابل لضمان  فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر  •

ان ودلیل المقام ودرجة السرعة  دقة أداء الطبقة واإلیقاع والمیز
 والرموز التعبیریة.

تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف واحد أو أساسیات إیقاعات   •
الطبول (القرع على اآلالت اإلیقاعیة) واستخدام ھذه المھارات  

 كأحد أفراد الفرقة. 
 یف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالفة. تنمیة القدرة على تول •
  2إلى  1الت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من تقدیم ارتجا •

 مازورة. 
العزف الجماعي بنقرة ثابتة باستخدام بندول اإلیقاع واالستجابة   •

 لإلیماءات التوجیھیة. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

 المناسبة. 
 

، سیتمكن (19201)عام كامل  ،الفرقة الموسیقیة للمستوى المتوسطفي 
 الطالب من: 

الدخول في مجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في الفرقة الموسیقیة   •
لمستوى المبتدئین (المدرسة االبتدائیة أو الفرقة الموسیقیة لمستوى  

 المبتدئین للصف السادس). 
لھا، بما في ذلك الزخارف،   فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة •

قسیمات الفرعیة، وأدلة المقامات مع  والتقسیمات المركبة، وحتى الت 
 العدید من عالمات التحویل. 

تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد أوكتاف ونصف وأساسیات اإلیقاع   •
(القرع على اآلالت اإلیقاعیة)، الستخدام ھذه المھارات كأحد أفراد  

 الفرقة. 

 تولیف النغمة على األداة اعتماداً على األذن.  تنمیة القدرة على •
 موازیر.  4-2جاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من تقدیم ارت  •
االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضمن تغییرات في درجة   •

 السرعة والزخرفة واألسلوب. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

ب الصف األول، بما في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب  الخاصة بأد
 االقتضاء. 

 القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت.  •
 

سیتمكن  (19228)عام كامل  ،الفرقة الموسیقیة للمستوى المتقدمفي 
 الطالب من: 

الموسیقیة  الدخول في مجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في الفرقة  •
 للمستوى المتوسط. 

ء اھتمام خاص بالتشكیل  فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، مع إیال •
 الموسیقي. 

تنمیة مھارة عزف مجال صوتي قدره أوكتافان ومجموعة من   •
اإلیقاعات (القرع على اآلالت اإلیقاعیة)، وإظھار ھذه المھارات مع  

 الفرقة.  الحساسیة تجاه التولیف والتوازن، كعضو في
ت  تحدید أدلة المقامات وعزف السلم الموسیقي المقابل في أدلة مقاما •

 كبیرة وصغیرة محددة. 
تعلم أسالیب عزف أكثر تقدًما حسب الحاجة بما یشمل المطارق   •

المتعددة وطرق العزف المتعددة باستخدام اللسان واستخدام  
 األصابع/الوضعیات البدیلة. 

  8إلى  4ابتكار ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا ما بین  •
 تقسیمات.

األدائیة والعروض التقدیمیة في   إظھار التعلم من خالل العروض •
 مجموعة متنوعة من األنماط. 

 القراءة البصریة لمستویین في الصف دون الذخیرة الموسیقیة.  •
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سیتمكن الطالب   (19237)عام كامل  ، فرقة األوركسترا للمبتدئینفي 
 من:

 إیالء الرعایة المناسبة لآلالت الموسیقیة واألقواس ووضعیة حملھا.  •
لعزف الصحیح إلنتاج صوت ممیز، بما في ذلك  إظھار أسلوب ا •

 أسالیب العزف على الكمان والطرق األساسیة للعزف بالقوس. 
فھم أساسیات قراءة الموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لضمان   •

داء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة  دقة أ
 والرموز التعبیریة.

د أوكتاف واحد (الوضع األول)  تنمیة مھارة عزف صوت ببُع •
وعزف نغمتین على أوتار مفتوحة واستخدام ھذه المھارات كأحد  

 أفراد الفرقة. 
 ة. تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة باستخدام جھاز موالف  •
  2إلى  1تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •

 مازورة. 
ول اإلیقاع والرد على اإلیماءات  العزف بنقرة ثابتة باستخدام بند •

 التوجیھیة. 
إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة   •

 المناسبة. 
 

سیتمكن  )19242( عام كامل ، فرقة األوركسترا للمستوى المتوسطفي 
 الطالب من: 

الدخول بمجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في فرقة األوركسترا   •
الثامن و/أو تحقیق المعاییر الالزمة لفرقة  للمبتدئین للصف 

  األوركسترا للمستوى المتوسط. 
فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، بما في ذلك زخرفات مختلف   •

بة، وحتى التقسیمات الفرعیة، وأدلة  األلحان، والتقسیمات المرك
 المقامات باثنین دییز (ألعلى). 

أوكتاف، باستخدام  تنمیة مھارة عزف صوت ببُعد واحد ونصف  •
اإلطاالت وتنظیم وزن القوس وسرعتھ وتوافقھ؛ وإظھار ھذه  

 المھارات كأحد أفراد الفرقة. 
 ن. تنمیة القدرة على تولیف النغمة على األداة اعتماداً على األذ •
 موازیر.  4-2تقدیم ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح طولھا من  •
تضمن تغییرات في درجة  االستجابة لإلیماءات التوجیھیة التي ت  •

 السرعة والزخرفة واألسلوب. 
إظھار التعلم من خالل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة، بما   •

 في ذلك تقدیم عرض فردي، حسب االقتضاء. 
 بصریة لمستویین من الصف أقل من مستوى أدب الحفالت. القراءة ال •

 
سیتمكن  ،(19243)عام كامل  ، فرقة األوركسترا للمستوى المتقدمفي 

 الطالب من: 
الدخول بمجموعة المھارات التي تم اكتسابھا في فرقة األوركسترا   •

 للمستوى المتوسط للصف الثامن.
إیالء اھتمام خاص  فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا، مع  •

 بالتشكیل الموسیقي. 
تنمیة مھارة عزف مجال صوتي قدره أوكتافان، مع تحسین سھولة   •

 ھذه المھارات كعضو في الفرقة.  التحول وإظھار
تحدید أدلة المقامات وعزف السلم الموسیقي المقابل في أدلة   •

 مقامات كبیرة وصغیرة محددة. 
لحاجة بما یشمل التھدج  تنمیة أسالیب العزف األكثر تقدًما حسب ا •

 واالنحناء المتوازي وتقنیة الركوع لألوتار. 
  8إلى  4طولھا ما بین ابتكار ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة، یتراوح  •

 تقسیمات.
إظھار التعلم من خالل العروض األدائیة والعروض التقدیمیة في   •

 مجموعة متنوعة من األنماط. 
 دون الذخیرة الموسیقیة. القراءة البصریة لمستویین في الصف  •

 
 ) 19239فرقة الجاز، عام كامل (

الخماسي وسلم  تعلُّم أساسیات العزف االرتجالي للجاز مثل البلوز، والسلم 
البیبوب، واألوتار، ورموز األوتار، وتغیرات الوتر: ومفھوم إنشاء  

األداء الموسیقي في فرقة   معزوفات منفردة من ھذه العناصر الموسیقیة.
 كبیرة و/أو ضمن مجموعة صغیرة.  موسیقیة

 
 الدراما  -الفنون المسرحیة  

 ) 11394( عام كامل 
 ) 11393فصل دراسي (

 سیتمكن الطالب من: 
 استخدام االرتجال إلنشاء مادة مكتوبة وغیر مكتوبة.  •
 معالجة بعناصر التصمیم لخلق الحالة المزاجیة.  •
 استكشاف عناصر تاریخ المسرح.  •
إجماعٍ على تفسیر لما یتعلق بالعناصر التحلیل والتوصل إلى  •

 الدرامیة في عملیة اإلنتاج. 
 ئص. استخدام عناصر المسرح الفني لتحسین عملیة تحدید الخصا •
 تنمیة الموضوعیة في تقییم القدرات الشخصیة والجھود اإلبداعیة.  •

 
 الفنون البصریة، المستوى األول  

 ) 19040عام كامل (
 ) 19041فصل دراسي (

 سیتمكن الطالب من: 
 تطبیق مبادئ التصمیم وعناصر الفن إلنشاء أعمال فنیة.  •
  إنشاء أعمال فنیة ثالثیة األبعاد عن طریق الجمع بین مجموعة  •

 متنوعة من التقنیات والعملیات. 
 التعبیر عن التفسیرات والتقدیرات الشخصیة لألعمال الفنیة المختلفة.  •
م تعقیبات علیھا باستخدام  تحلیل األعمال الفنیة النھائیة وتقدی  •

 المصطلحات الفنیة. 
 شرح القرارات األخالقیة في صناعة الفنون وتطبیقھا.  •

 
 الفنون البصریة، المستوى الثاني  

 ) 19117عام كامل (
 ) 19115فصل دراسي (

 سیتمكن الطالب من: 
 تطبیق مبادئ التصمیم وعناصر الفن في المحفظة.  •
واألشكال المختلفة للمنظور داخل  عرض العمق باستخدام التظلیل  •

 مستوى الصورة. 
توحید مبادئ التصمیم لخلق أعمال فنیة شخصیة وتحسین جودة   •

 الصنعة. 
التصمیم لخلق الحالة المزاجیة وطریقة  معالجة عناصر الفن ومبادئ  •

 التعبیر.
 المشاركة في القرارات األخالقیة المتعلقة بصناعة الفنون.  •
ھائیة وتقدیم تعقیبات علیھا باستخدام  تحلیل األعمال الفنیة الن  •

 المصطلحات الفنیة. 
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 الموسیقى الصوتیة 
تشمل أھداف كل فصل الدراسي، على سبیل المثال ال الحصر، تلك 

وقد یُطلق اسم محدد على كل فرقة من ھذه الفرق   درجة أدناه،الم
 الموسیقیة في كل مدرسة. 

 (19261)عام كامل   ، فرقة الغناء للمبتدئینفي 
 ، سیتمكن الطالب من: (19264)فصل دراسي  

تحدید الوضعیة السلیمة، والتحكم في التنفس، وضبط شكل الفم   •
 ألداء النغمة الصحیحة. 

لموسیقى والتفسیر الموسیقي المقابل لضمان  فھم أساسیات قراءة ا •
دقة أداء الطبقة واإلیقاع والمیزان ودلیل المقام ودرجة السرعة  

 ریة.والرموز التعبی 
تنمیة القدرة على مطابقة طبقة الصوت بدقة باستخدام نظام طبقة   •

 السلم الموسیقى ثنائي النغمة والحفاظ على مواكبة الفرقة. 
  2إلى  1أو لحنیة، یتراوح طولھا من تقدیم ارتجاالت إیقاعیة  •

 مازورة. 
 االستجابة لإلیماءات التوجیھیة.  •
لعروض التقدیمیة  إثبات التعلم من خالل تقدیم عروض األداء وا •

 المناسبة على مستوى الصف األول أو الثاني. 
 

فصل دراسي   (19274)عام كامل  في فرقة الغناء للمستوى المتوسط،
(19275)  

 : سیتمكن الطالب من 
 فرقة الغناء للمبتدئین.مواصلة تطویر المھارات التي تم اكتسابھا في  •
 سیقي. فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا في مفتاح مو •
التعّرف على تغیر الصوت لدى المراھقین وكیفیة ضبط ھذه   •

 التغییرات في النطاق ولون النغمة. 
غناء في تناغم تطویر القدرة على الحفاظ على استقاللیة الطبقة عند ال •

 ثنائي وثالثي الطبقات، مجموعة أكابیال (الغناء بدون موسیقى). 
نغمة بدقة على درجة صوتیة  تنمیة قدرة األذن والصوت على تولیف  •

 وداخل أحد األوتار. 
  2ابتكار ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة بسیطة، یتراوح طولھا ما بین  •

 تقسیمات.  4إلى 
ة الخاصة برمز اإلطالة في الموسیقى  االستجابة لإلیماءات التوجیھی  •

"فیرماتا"، واالزدیاد التدریجي في سرعة الموسیقى "أكشلیراندو"  
 واالنخفاض التدریجي في سرعة الموسیقى "ریتارداندو". 

إظھار التعلم من خالل عروض األداء والعروض التقدیمیة المناسبة   •
اء الفردي  الخاصة باألدب للصف الثاني أو الثالث، بما في ذلك األد

 حسب االقتضاء. 
 القراءة البصریة في المستوى األول.  •

 
سیتمكن  ،(19285)كامل  عام ،فرقة الغناء للمستوى المتقدمفي 

 الطالب من: 
فھم النوتة الموسیقیة واالستجابة لھا في كٍل من مفتاح صول ومفتاح   •

 فا. 
تطویر المھارة في غناء نطاق ممتد، مع اكتساب استقاللیة أكبر في   •

 لطبقة، وإظھار ھذه المھارات كعضو في الفرقة الموسیقیة. ا
رجة الصوتیة في  تنمیة القدرة على إجراء تعدیالت مطابقة الد •

صورة غناء بدون موسیقى لقطعة موسیقیة مكونة من ثالث وأربع  
 طبقات. 

 4ابتكار ارتجاالت إیقاعیة أو لحنیة بسیطة، یتراوح طولھا ما بین  •
 تقسیمات.  8إلى 

بة لإلیماءات التوجیھیة التي تتضمن تغییرات في درجة  االستجا •
 السرعة والزخرفة واألسلوب. 

ل تقدیم عروض األداء والعروض التقدیمیة  إظھار التعلم من خال  •
المناسبة الخاصة باألدب للصفین الثالث والرابع، بما في ذلك األداء  

 الفردي حسب االقتضاء. 
ن مستوى أدب  القراءة البصریة لمستویین من الصف أقل م •

 الحفالت. 
 
 

 األعمال وتقنیة المعلومات 

 تطبیقات الحاسوب وتقنیات اإلنترنت
 ) 13107عام كامل (

 ) 13106فصل دراسي (
تم تصمیم ھذه الدورة للطالب بھدف تطویر مھارات الحیاة الواقعیة  

حیث یتعرف الطالب على   األصلیة باستخدام نُُھج تعتمد على النتائج،
وعملیات الحاسوب األساسیة وتعلم الكتابة على لوحة   المواطنة الرقمیة

الكلمات، وجداول البیانات،  المفاتیح وتطبیقات البرمجیات (معالجة 
 وتطبیقات الوسائط المتعددة، وقواعد البیانات) واالستكشاف المھني.

وتعزز ھذه الدورة الدراسیة المھارات التي یمكن تطبیقھا في المناھج 
لصلة لمھارات القرن الحادي والعشرین المستخدمة  وتوفر اإلعداد ذي ا

 في المدرسة واألعمال والحیاة الشخصیة. 
 

 تمكن الطالب من: سی 
تحدید وإظھار استخدام التقنیات الرقمیة وشرح كیفیة استخدامھا   •

 لمعالجة المعلومات. 
شرح كیفیة تفاعل أجھزة الحاسوب مع أنظمة وأجھزة الحاسوب   •

امج واألجھزة معًا لتنفیذ المھام  األخرى؛ وكیفیة عمل البر
 اإللكترونیة؛ وكیفیة تطویر البرامج وترقیتھا.

 لنظام تشغیل الحاسوب لمعالجة برنامج سطح المكتب  إظھار فھمٍ  •
Windows  .والتحكم فیھ، بما في ذلك إدارة الملفات واألقراص 

 تحدید كیفیة تغییر إعدادات النظام وتثبیت وإزالة التطبیقات.  •
رات الكتابة باستخدام لوحة المفاتیح إلنشاء الوثائق  تطبیق مھا •

 وتنسیقھا وتنقیحھا وتحریرھا.
تطویر قاعدة بیانات وجدول بیانات وعرض شرائح  تصمیم و •

 باستخدام التطبیقات المناسبة. 
تحدید االستخدام المناسب للبرید اإللكتروني وبروتوكول البرید   •

 اإللكتروني "آداب التعامل على اإلنترنت". 
 إظھار استخدام مختلف محركات البحث عبر اإلنترنت والبوابات.  •
 ظائف مختلفة مثل علوم الحاسوب. استكشاف استخدام التقنیة في و  •
)، وھي شھادة في  IC3اإلعداد للشھادة الدولیة للحاسب واإلنترنت ( •

الصناعة معترف بھا وطنیًا لتطبیقات الحاسوب وتقنیات اإلنترنت  
 اریة). وتقنیات الحاسوب (اختی 

 
 تقنیات اإلدخال الرقمي 

 ) 16607كامل ( عام
 ) 16617فصل دراسي (

الدورة أجھزة إدخال جدیدة وناشئة (مثل برامج التعرف على  تقدم ھذه 
الكالم وبرامج التعرف على الكتابة الیدویة، واألجھزة اللوحیة، وتطبیقات  
الحوسبة السحابیة، وسماعات الرأس/المیكروفونات، والماسحات  

وئیة، والكامیرات الرقمیة، وكامیرات الفیدیو الرقمیة، وأجھزة  الض
الحاسوب) إلعداد الطالب الستخدام األدوات التي الجوال، وأنظمة 

 ستصبح قیاسیة في مكان العمل والحیاة الیومیة. 
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 سیتمكن الطالب من: 
تعلم أسالیب الكتابة باللمس وتحسین سرعة ودقة الكتابة على لوحة   •

 المفاتیح.
م وممارسة جمیع اإلمكانیات والمیزات الخاصة ببرامج معالجة  تعل •

 ذلك إمكانیات النشر المكتبي. النصوص، بما في 
تحسین مھارات إنشاء وتحریر واستخدام معالجة النصوص إلنشاء   •

 وثائق للصفوف األكادیمیة. 
ممارسة تنسیق مجموعة متنوعة من الوثائق بما في ذلك خطابات   •

شخصیة والمظروفات والمخططات والتقاریر  األعمال والخطابات ال
 وأبحاث الفصول الدراسیة والمذكرات. 

البحث عن مجموعة متنوعة من الوظائف والدرایة بمھارات   •
التوظیف الشخصیة بما في ذلك مھارات إعداد السیرة الذاتیة وإجراء  

 المقابالت.
استكشاف ملكیة األعمال ووظائف األعمال في النظام االقتصادي   •

 ریكي.األم
استكمال مشروعات متعلقة بالحفاظ على المیزانیة الشخصیة،   •

لشیكات، وتفسیر الراتب، وشراء تأمین وسیارات،  ورصد حساب ا
واختیار سكن میسور التكلفة، واالستثمار، والمھارات األخرى  

 المتعلقة بالمستھلكین.
إجراء مناقشة بشأن تطبیقات مكان العمل الخاصة بالتقنیات الجدیدة   •

الناشئة (مثل تقنیات الكتابة على الشاشة، والتعرف على الكالم،  و
 ، وأجھزة الجوال). Ipadوأجھزة 

 
 ) 16640دراسة علوم الحاسوب (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
ستعمل دورة دراسة علوم الحاسوب (الترمیز) على تطویر المعرفة  

لمالیة والتقنیات  والمھارات المتعلقة بالثقافة في مجال البرمجة والشؤون ا
ویتضمن  الحاسوب. الرقمیة لدى الطالب إلى جانب تعلُم مفاھیم علوم 

  Javaمع  Python Aliceالمنھج الدراسي ترمیز الحاسوب باستخدام 
وتطبیقات الجوال   Java Scriptingو HTMLو Java Dorchو

ستركز المشروعات المتكاملة على تطبیق   وتطویر صفحات الویب.
  مطلوبة في "الحیاة الواقعیة" والثقافة المالیة.الریاضیات ال

 
تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة وستُطبق على  ملحوظة:

 57الرجاء االطالع على الصفحة رقم  متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة.
 للحصول على مزیٍد من المعلومات.

 
 اللغة اإلنجلیزیة 

 ) 11121صف الثامن، عام كامل (استراتیجیات القراءة لل 
 المرشد توصیة المعلم و/أو 

استراتیجیات القراءة للصف الثامن عبارة عن دورة اختیاریة متخصصة  
في اللغة اإلنجلیزیة حیث یتلقى الطالب تعلیًما موجًھا للقراءة والكتابة  

سیركز   ووقتًا إضافیًا لممارسة مھارات القراءة والكتابة التأسیسیة. 
للقراءة:  على تقدیم توجیھات صریحة حول العناصر األساسیة  المعلمون

إضافةً إلى   الصوتیات، والوعي الفونیمي، والطالقة، والمفردات، والفھم.
مكونات الدورة التدریبیة الھامة ھذه، سیتم إجراء تقییمات دوریة لقیاس  

سیعمل   مدى التقدم الفردي للطالب نحو تحقیق أھداف تحصیل القراءة. 
 ب بشكٍل فرديٍ وفي مجموعاٍت صغیرة من أجل: الطال

 
 وممارسة استراتیجیات القراءة الفعالة تعلم •
المشاركة في ممارسات القراءة والكتابة المنظمة (صیاغة   •

 كلمات صریحة ومنھجیة للترمیز/فك الترمیز)
 بناء الطالقة والقدرة في القراءة والكتابة •
 زیادة حصیلة المفردات  •
 تحسین الفھم •
 جربة القراءة توسیع ت  •

 
 ) 11201الصحافة، عام كامل (

تتطلب ھذه الدورة االختیاریة أن یقوم الطالب بإعداد صحیفة أو نشرة  
یتعلّم الطالب، من خالل عملھم، كتابة وإصدار الصحف والبث   إخباریة.
 اإلذاعي. 

 
 سیتمكن الطالب من: 

 تعلم األسلوب الصحفي واستخدمھ.  •
زیونیة من حیث المحتوى  تحلیل عملیات بث ورقیة و/أو تلف •

 والجودة الفنیة. 
كتابة مقاالت إخباریة، بما في ذلك المقاالت التحریریة   •

والموضوعات الصحفیة وأخبار الریاضة و/أو إعداد أفالم بث  
قصیرة، بما في ذلك اإلعالنات التجاریة أو إعالنات الخدمات  

 العامة أو البرامج اإلخباریة. 
للعمل الصحفي، مثل التنقیح والتحریر  التعرف على المھام المختلفة  •

سیق الصور والمحتوى وكتابة العناوین الرئیسیة وإعداد  وتن 
 السیناریو واإلنتاج النھائي. 

 
  (11209) الكتاب السنوي، عام كامل

في ھذه الدورة الدراسیة، یعمل الطالب على إنتاج الكتاب السنوي  
 وإنتاج المنشورات. ویتعلم الطالب، من خالل عملھم، كتابة  للمدرسة.

 
 سیتمكن الطالب من: 

لتعرف على المھام المختلفة للعمل الصحفي، مثل التنقیح والتحریر  ا •
وتنسیق الصور والمحتوى وكتابة العناوین الرئیسیة والتعلیقات  

 واإلنتاج النھائي والتوزیع. 
 تعلم األسلوب الصحفي واستخدامھ  •
 لنشر كتابة مجموعة متنوعة من المقاالت المناسبة ل •
 تنقیح المقاالت وتحریرھا.  •

 
 علوم األسرة والمستھلك 

 مھارات إدارة الحیاة 
 ) 18245عام كامل (

 ) 18244فصل دراسي (
یتعلم الطالب في ھذه الدورة مھارات التفكیر األعلى تنظیًما من خالل  
محاكاة التجارب الحیاتیة مثل لعب األدوار في األسرة والعنایة باألطفال  

یمات الخاصة  قصیرة المدى وطویلة المدى والتقی وتقییم األھداف 
كما یستكمل   باألسالیب المختلفة للموازنة بین العمل والحیاة األسریة.

 الطالب وحدات مختلفة في مختبر الوسائط المتعددة الموجھ ذاتیًا.
 

 سیتمكن الطالب من: 
 ممارسة اإلدارة الجیدة للوقت والمال.  •
 یارات المستھلك. تحلیل العوامل التي تؤثر على اخت  •
 بشكل إیجابي مع األصدقاء وأفراد األسرة. التواصل  •
تعلم تفصیل المالبس األساسیة والعنایة بھا باستخدام أحدث   •

 األجھزة. 
 إعداد وجبات متوازنة جیًدا واستیعاب أھمیة التغذیة الجیدة.  •
 تجربة االختالفات في األطعمة والثقافات العرقیة.  •
 طعام. لعمل للحفاظ على سالمة ال المحافظة على نظافة بیئة ا •
 تعلم كیفیة التعامل مع الصراع وحل المشاكل.  •
 ممارسة المھارات الالزمة لرعایة األطفال الصغار.  •
 استكشاف العالقات الشخصیة والعالقات مع اآلخرین.  •
إنتاج منتج غذائي ناجح من خالل فھم واستخدام الوصفة الغذائیة   •

 بشكل مناسب. 
ذات الصلة  تیارات الدورات الدراسیة استكشاف الوظائف واخ •

 للمدرسة الثانویة. 
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 الریاضیات 
 ) 13125استراتیجیات الجبر، عام كامل (

دورة استراتیجیات الجبر ھي دورة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون إلى  
دعم إضافي للنجاح في المستوى األول من مادة الجبر. وسوف یحصل  

وتجربة المزید من عرفة األساسیة، الطالب المسجلون في الدورة على الم
األسالیب المفاھیمیة للمحتوى وتطویر محتوى الدورة األساسیة بشكل أكثر 

 شموًال. 
 

 استراتیجیات الریاضیات للصف الثامن
 ) 13118عام كامل (

 ) 13119فصل دراسي (
دورة االستراتیجیات ھي دورة تدریبیة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون  

 لریاضیات على مستوى الصف الدراسي.دعم للنجاح في اإلى مزید من ال
سیبني الطالب في دورة االستراتیجیات معرفة أساسیة ویتعلمون المزید 
من النُھج المفاھیمیة للمحتوى ویطورون المحتوى األساسي للدورة على 

 نحٍو أكثر دقة. 
 

 التعلیم الخاص 
  (10028) المواد الدراسیة اإلرشادیة، عام كامل

تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم یجب  أساسي: متطلب
 الخاص 

یتم تخصیص نظام الدورة على أساس فردي بناًء على برنامج التعلیم 
 الفردي للطالب بما یدعم احتیاجات دورات التعلیم العام لكل طالب.

باإلضافة إلى ذلك، یجري التركیز على مھارات االستماع والكتابة  
 التنظیمیة والعامة. ات الدراسیة والمھار

 
 ) 10023المھارات االجتماعیة، عام كامل (

یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:
 الخاص 

یوفر الفصل الدراسي للمھارات االجتماعیة لطالب المرحلة الثانویة  
المناسبة مع الفرصة الكتساب المھارات الالزمة للتفاعالت االجتماعیة 

قد تشمل المھارات التي سیتم تعلیمھا التواصل مع  اآلخرین وممارستھا.
اآلخرین وتكوین وجھات النظر واتخاذ القرارات والعمل في مجموعات  
واستراتیجیات التكیف مع حالتي اإلجھاد واإلحباط وفھم "القواعد العرفیة"  

یة  ارات التنظیمكما ستتم تغطیة المھ فیما یتعلق بالسلوك االجتماعي،
  للعالقات ومھارات االعتماد على الذات. 

 
 دعم الطالب 

Core Plus 
 ) 11129عام كامل (

 ) 11128فصل دراسي (
تم تصمیم ھذه الدورة لطالب التعلیم العام الذي یرغب في معرفة المزید 
عن أسالیب التنظیم وتدوین المالحظات وأداء االختبارات واألسالیب  

 على تحقیق نجاح أكبر في التعلّم. الطالب األخرى التي تساعد 
 سیتمكن الطالب من: 

 تخطیط جدول دراستھم.  •
 تعلم طرق تحسین مھارات االستماع.  •
تقییم المواقف الحالیة المتعلقة بالعمل المدرسي والبدء في تطویر   •

 مواقف إیجابیة من خالل وضع األولویات وتحدید األھداف. 
 المواد المكتوبة واستیعابھا.م اتباع قواعد مھاراتیة للمذاكرة لفھ •

 
 التعلیم التكنولوجي 

 ) 18421تقنیة التصمیم اآللي (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

یشارك الطالب في دراسة أنظمة األتمتة والمعاِلجات الدقیقة وتطبیقاتھا 
وتشمل الموضوعات معدات   في أنظمة التصنیع والنقل واالتصاالت.

وبوتات والبرمجة وأنظمة التحكم والتأثیر لر الحاسوب وأنظمة التشغیل وا
وتعمل أنشطة حل المشاكل على تحدي   االجتماعي/الثقافي لھذه التقنیات.

وتشمل   الطالب في تصمیم أنظمة الحاسوب وبرمجتھا والتفاعل معھا.
األنشطة التعلیمیة الروبوتات والتصمیم بمساعدة الحاسوب والتصنیع 

 كم في األجھزة الكھرومیكانیكیة. تحوالتصمیم بمساعدة الحاسوب وال
 

تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة وستُطبق على  ملحوظة:
 57الرجاء االطالع على الصفحة رقم  متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة.

 للحصول على مزیٍد من المعلومات.
 

 األنظمة التقنیة 
 ) 18462عام كامل (

 ) 18463فصل دراسي (
تكشف الطالب كیفیة عمل األنظمة التقنیة؛ ویحددون أجزاء أنظمة  یس

العالم الحقیقي في مجموعة متنوعة من المجاالت التقنیة؛ ویعملون على  
ومن   تصمیم وبناء وتقییم األنظمة من خالل مشاریع الفصل الدراسي. 

خالل تصمیم وبناء األنظمة وتقییم آثارھا، یكتسب الطالب نظرة ثاقبة  
وتتضمن الدورة   یة التعامل مع مشاكل وفرص العالم التقني. یفحول ك

  الدراسیة األنشطة التي یقوم فیھا الطالب
باستخدام عملیة حل المشاكل الھندسیة وبرامج التصمیم لتطویر الحلول  

ومن األمثلة   وتطبیق العملیة الصناعیة في إنشاء مشاریع متعددة األجزاء. 
، حیث یقوم الطالب بتصمیم CO2على ذلك مشروع سباقات السحب 

؛ ویعملون على حفر النماذج وقطعھا وصقلھا AutoCADالرسومات و
وإتمامھا في ُمختبر معالجة المواد؛ ثم إجراء تحلیالت السرعة ونفق  

 الریاح. 
 

 سیتمكن الطالب من: 
فھم األنظمة التي تكون قادرة على تحدید األجزاء واألنظمة الفرعیة   •

مختلفة من التقنیة مثل البناء والنقل  ت الخاصة بھا في مجاال 
 واالتصاالت واإللكترونیات. 

توظیف عملیات حل المشاكل الھندسیة في إیجاد حلول للتحدیات   •
 التي تمت محاكاتھا. 

تحدید نظاٍم كمجموعة من المكونات المترابطة التي تحقق بشكل   •
 جماعي النتیجة المرجوة. 

المدخالت والعملیات  للتعرف على دراسة وبناء األنظمة التقنیة  •
 والمخرجات والتعلیقات. 

تطویر فھٍم ألدوار استكشاف األخطاء وإصالحھا والبحث والتطویر   •
 واالبتكار والتجارب في حل المشاكل. 

تصمیم وبناء حلول للتحدیات الھندسیة المرتبطة بالھیاكل أو مركبات   •
تات أو  د أو الروبوالنقل أو تصمیم الرسومات أو النماذج ثالثیة األبعا

 التقنیات األخرى ذات الصلة. 
ممارسة العمل الجماعي والتعاون في حل المشاكل وبناء النماذج   •

 األولیة. 
تشغیل األدوات واآلالت والمعدات الخاصة بمختبر اإلنتاج بطریقة   •

 صحیحة وآمنة. 
التحقیق في الحلول البدیلة وتقییمھا وتحدید قیمتھا بھدف اختیار   •

 أفضل فكرة. 
فكار من خالل الرسومات البیانیة والرسومات متعددة  مشاركة األ  •

 المناظر والتصمیم بمساعدة الحاسوب. 
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 اللغة العالمیة 
قد یحصل الطالب في مدارس أرلینغتون العامة في الصفوف من السابع 
إلى الثاني عشر على وحدة دراسیة في لغة عالمیة للمدارس الثانویة  

للحصول على وحدة دراسیة في اللغة   ت العالمیة. لدراسة اللغة األم واللغا
 العالمیة، یجب استیفاء المتطلبات التالیة: 

 
ساعة كحد أدنى من اللغة   140تقدیم سجل یؤكد دراسة  •

 لكل وحدة دراسیة یلزم تقدیمھا. الرسمیة
 یجب أن یكون الطالب قد حصل على درجة النجاح.  •
و أعلى  " أCیجب التحقق من حصول الطالب على تقدیر " •

في الدورة التدریبیة إذا كان الطالب سیستمر في اللغة  منھ 
 في مدارس أرلینغتون العامة. 

تم إجراء تقییم اجتیاز المقررات باالختبارات المعتمدة من    •
الوالیة، وقد أظھر الطالب مستویات كفاءة قد تصل إلى  

 أربع وحدات دراسیة معتمدة. 
 

دارس أرلینغتون التي تُدّرس في میجب على متحدثي اللغات األخرى 
 العامة استشارة المرشدین بشأن وضع اختبار تحدید المستوى. 

 
سیلبي الطالب الذین یسعون إلى الحصول على دبلوم الدراسات العلیا 
متطلبات اللغة العالمیة من خالل إكمال ثالثة أعوام/مستویات دراسیة بلغة  

ل الطالب لكل  عند إكما للغتین.واحدة أو عامین من الدراسة بكل لغة من ا
دورة لغة عالمیة بنجاح، سیحصل على وحدة دراسیة واحدة من أجل  

 دبلوم الدراسات العلیا. 
 
یمكن تقدیم مستوى واحد أو أكثر من اللغة العربیة والصینیة والالتینیة من 

تشتمل الدورات الدراسیة التي یوفرھا مقدمو   خالل تقنیات التعلم عن بعد.
ر اإلنترنت في مكان آخر في الوالیة أو البلد خدمات التعلم عن بُعد عب 

على سیاساٍت لتصنیف الدرجات والفروض المنزلیة والحضور قد تختلف  
 عن تلك الخاصة بمدارس أرلینغتون العامة. 

 
) المتطلبات العامة لاللتحاق بجامعة فرجینیا ASLتلبي لغة اإلشارة األمریكیة (

رف بعض معاھد ما بعد المرحلة الثانویة ال تعت عیة كلغة عالمیة.والكلیات المجتم
ال تُعد لغة  الكائنة خارج الوالیة بلغة اإلشارة األمریكیة باعتبارھا لغة عالمیة.

 )IBاإلشارة األمریكیة إحدى لغات البكالوریا الدولیّة (
 

 )  15990المستوى األول ( -لغة اإلشارة األمریكیة  
 اسیة واحدة عام كامل، وحدة در

 ال یوجد  متطلب أساسي:
سیتعلم الطالب مھارات اللغة االستقبالیة والتعبیریة في سیاق التفاعل  

سیتعلم  الیومي مع اآلخرین في منزلھم، ومدرستھم، وبیئاتھم المجتمعیة.
الطالب طرح أسئلة واإلجابة عنھا حول األسرة واألنشطة المدرسیة  

یف بأنفسھم، یتبادلون المعلومات األساسیة مثل التعروسوف  واالحتفاالت.
والوداع، وجذب االنتباه، والتفاوض بشأن بیئة اإلشارة باستخدام سلوكیات  
غیر یدویة مناسبة (أي تعبیرات الوجھ، ووضعیات الجسم، والتنظیم  

وسیقوم الطالب بدراسة تاریخ لغة اإلشارة األمریكیة   المكاني).
 الُصم.   واستكشاف جوانب ثقافة

 
 ) 15800عام كامل (  اللغة العربیة المستوى األول،

وتعد ھذه   یعّرف ھذا المستوى الطالب باألبجدیة العربیة والنظام الصوتي. 
ویتم تقدیم تاریخ اللغة   الدورة ثریة للغایة بالمعلومات الثقافیة والتاریخیة. 

تركیز األولي  وإضافةً إلى ال العربیة وشجرة العائلة للغة العربیة والكتابة.
، یتعلّم الطالب األصوات وأنماط التشدید على أنظمة الصوت والكتابة

ویتم تقدیم التراكیب النحویة والمفردات   والتنغیم في اللغة وإنتاجھا جمیعًا.
األساسیة بحیث یمكن للطالب إنتاج تبادل صیغ أساسیة للغایة في جمل  

تمكن الطالب من وسی  بسیطة ومحادثات في سیاقات مناسبة للمستوى. 
دقة من خالل اإلمالء، وقراءة الكلمات والجمل  كتابة الكلمات والجمل ب 

التي تعلموھا سابقًا، والترحیب باآلخرین والتعریف بھم، وتكوین أسئلة  
وإجابات بسیطة، والمشاركة في التفاعالت االجتماعیة األساسیة، والتحدث  

ل المعلومات الشخصیة  عن أنفسھم، وعن أفراد األسرة واآلخرین، وتباد

الموضوع الرئیسي الذي یتم تطویر اللغة حولھ في  ویتمثل  األساسیة.
 الحیاة الشخصیة واألسریة. 

 
یتم تدریس ھذه الدورة بنمط التعلم الُمدمج، حیث تكون الدورة   ملحوظة:

عبر اإلنترنت في كانفاس ویحضر المعلم من أجل النصف الثاني من 
سیتم تدریسھا  لم تكن األعداد كافیة إلعداد الدورة، ف إذا  العملیة التعلیمیة.

 . Virtual Virginiaعبر اإلنترنت من خالل برنامج 
 

 ) 15822اللغة العربیة المستوى الثاني، عام كامل (
اإلتمام الناجح للغة العربیة المستوى األول أو كفاءة   متطلب أساسي:

 المعلم مماثلة في اللغة على النحو الذي یحدده 
ستماع والتحدث والقراءة  تواصل ھذه الدورة الدراسیة تنمیة مھارات اال

والكتابة في مستوى الكفاءة للمبتدئین وتدور حول مواقف الحیاة الیومیة  
 التي قد یواجھھا الطالب في الدول التي تتحدث العربیة. 

 
ملة  یزید الطالب من بناء المفردات ویستمرون في تعلم المزید عن بنیة الج 

اسیة للتفاعل باللغة  العربیة األساسیة وتطبیق الھیاكل النحویة األس
وعند االنتھاء من اللغة العربیة المستوى الثاني، سیتمكن  الوظیفیة. 

الطالب من بدء التفاعالت االجتماعیة، وإدراك وجھات النظر الثقافیة  
قصیرة  وسیتمكن الطالب من فھم األسئلة البسیطة والعبارات ال األساسیة.

 صةً في الموضوعات المألوفة. واألوامر األكثر تكراًرا واالستجابة لھا، خا
وباستخدام الجمل والعبارات التي سبقت ممارستھا أو حفظھا، سیتمكن 
الطالب من وصف األشخاص والتحدث عن مظھرھم وشعورھم وتبادل  
المعلومات حول الھوایات، وسیكونون قادرین على قراءة وتكوین جمل  

ھم سیكونون  كما أن  طة وفقرات قصیرة باستخدام مواد سبق تعلمھا.بسی 
 على درایة ببعض االختالفات بین اللغة العربیة الرسمیة واللغة المنطوقة.

وتشمل الموضوعات الحیاة المدرسیة والحیاة المنزلیة والحیاة االجتماعیة  
مطاعم واالھتمامات الشخصیة والحیاة المجتمعیة، بما في ذلك التسوق وال

 والطعام. 
 

ط التعلم الُمدمج، حیث تكون الدورة  یتم تدریس ھذه الدورة بنم ملحوظة:
عبر اإلنترنت في كانفاس ویحضر المعلم من أجل النصف الثاني من 

إذا لم تكن األعداد كافیة إلعداد الدورة، فسیتم تدریسھا   العملیة التعلیمیة.
 . Virtual Virginiaعبر اإلنترنت من خالل برنامج 
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 ) 15615اللغة الصینیة المستوى األول، عام كامل (

یطور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسھم وبیئتھم المباشرة  
یتضح ھذا   باستخدام جمل بسیطة تحتوي على تركیبات لغویة أساسیة. 

 التواصل في مھارات اللغة األربعة: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
 الدورة الدراسیة على تنمیة مھارات االستماع والتحدث. وتركز ھذه 

تعرف الطالب على البینیین ویتعلمون أیًضا الحروف الصینیة المبسطة  وی 
 التي تتعلق بالموضوعات والعناصر النحویة المستھدفة في ھذا المستوى.

ویتعلّم الطالب التعرف على الحروف بشكل صحیح، لیس للقراءة فقط،  
تنمیة كتابتھم وقدرتھم على التواصل كتابةً على أجھزة  بل أیًضا بھدف 

ویبدأ الطالب في استكشاف   كمبیوتر وعلى األجھزة اإللكترونیة األخرى.ال
موضوعات الحیاة الشخصیة واألسریة والحیاة المدرسیة والحیاة 

 االجتماعیة والحیاة المجتمعیة ودراستھا.
 

التعلم الُمدمج، حیث تكون الدورة  یتم تدریس ھذه الدورة بنمط  ملحوظة:
المعلم من أجل النصف الثاني من  عبر اإلنترنت في كانفاس ویحضر

إذا لم تكن األعداد كافیة إلعداد الدورة، فسیتم تدریسھا   العملیة التعلیمیة.
 . Virtual Virginiaعبر اإلنترنت من خالل برنامج 

 
 ) 15625اللغة الصینیة المستوى الثاني، عام كامل (

كفاءة  اإلتمام الناجح للغة الصینیة المستوى األول أو  متطلب أساسي: 
 مماثلة في اللغة على النحو الذي یحدده المعلم. 

یستمر الطالب في تنمیة القدرة على التحدث عن أنفسھم وبیئتھم المباشرة  
ویتضح ھذا  باستخدام جمل بسیطة تحتوي على تركیبات لغویة أساسیة. 

مھارات اللغة األربعة: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة،  التواصل في 
ویواصل الطالب توسیع  یز على القدرة على التواصل الشفھي. مع الترك

دراستھم لموضوعات الحیاة الشخصیة واألسریة والحیاة المدرسیة والحیاة  
االجتماعیة والحیاة المجتمعیة، التي تم تقدیمھا في المستوى األول. كما  

ویتعلّم  تمر الطالب في تحسین مھارات الكتابة بالصینیة المبسطة.یس
ب التعرف على الحروف بشكل صحیح، لیس للقراءة فقط، بل أیًضا  الطال

بھدف تنمیة كتابتھم وقدرتھم على التواصل كتابةً على أجھزة الكمبیوتر 
وباإلضافة إلى الحروف التي تم  وعلى األجھزة اإللكترونیة األخرى.

ا في المستوى األول، یتعرف الطالب على حروف صینیة مبسطة  تعلمھ
 بالموضوعات والعناصر النحویة المستھدفة في ھذا المستوى. جدیدة تتعلق 

 
 ) 15110اللغة الفرنسیة المستوى األول، عام كامل (

ینصب تركیز تعلم اللغة على الحیاة الواقعیة واالستخدام الوظیفي للغة من 
رحیات القصیرة وغیرھا من األنشطة اإلبداعیة  خالل الحوارات والمس

ھارات ویتعلمون التراكیب والمفردات اللغویة  یطور الطالب الم العملیة.
 األساسیة من خالل أنشطة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 

 
 سیتمكن الطالب من: 

 استخدام عبارات إلقاء التحیة والوداع والمجاملة  •
 یة حول األسرة واألصدقاء والمدرسة. المشاركة في محادثات أساس •
 ق المادة المألوفة طرح األسئلة واإلجابة عنھا في سیا  •
قراءة القوائم واإلشارات والجداول الزمنیة والمواد الموثوقة   •

 األخرى. 
 كتابة أوصاف موجزة ورسائل وموضوعات تعبیر موجھة.  •
 دراسة جوانب الحیاة الیومیة في ثقافة اللغة المستھدفة.  •

 
 ) 15120الفرنسیة المستوى الثاني، عام كامل ( اللغة 

ناجح للغة الفرنسیة المستوى األول أو كفاءة  اإلتمام ال متطلب أساسي: 
 مماثلة في اللغة على النحو الذي یحدده المعلم. 

یواصل الطالب تنمیة الكفاءة في مھارات االستماع والتحدث والقراءة  
 للجوانب الثقافیة للغة المستھدفة. والكتابة، وتطویر فھٍم أوسع 

 
 سیتمكن الطالب من: 

اضي على حد سواء للتحدث والكتابة  التعبیر بصیغة المستقبل والم •
عن الموضوعات المتعلقة باألصدقاء واألسرة والمدرسة والمشاعر  

 والوقت والطقس والموقع. 
 المشاركة في حوارات ظرفیة أكثر تلقائیةً بشأن مواد التعلم.  •
إجراء مقابلة شخصیة للحصول على معلومات السیرة الذاتیة   •

 األساسیة. 
 وما یحبون وما یكرھون. تعبیر الطالب عن آرائھم  •
 التفاعل مع مواد القراءة األصلیة.  •
 بدء الطالب في التعبیر عن أنفسھم في أنشطة الكتابة اإلبداعیة.  •
متحدة  التعرف على أوجھ التشابھ واالختالف بین ثقافة الوالیات ال •

 والثقافات المستھدفة. 
 

 ) 15310اللغة الالتینیة المستوى األول، عام كامل (
لغة الالتینیة األولى، یتعرف الطالب على اللغة والحیاة  في دورة ال

ویكمن الھدف األساسي من اللغة الالتینیة، المستوى   الرومانیة القدیمة. 
ستماع والتحدث  األول، في تطویر مھارات القراءة إلى جانب مھارات اال 

 والكتابة. 
 

 سیتمكن الطالب من: 
 تینیة األصلیة البسیطة. قراءة الروایات الالتینیة المعدلة واللغة الال •
 فھم العناصر األساسیة للنطق الالتیني.  •
 تعلم المفردات الالتینیة األساسیة.  •
 التعرف على نھایات األسماء واألفعال الالتینیة ووظائفھا.  •
 واعد النحویة األولیة للغة الالتینیة. اكتساب فھم أساسي للق •
إلنجلیزیة من خالل  زیادة المعرفة ببناء الكلمات باللغتین الالتینیة وا •

 دراسة الجذور والبادئات والالحقات في اللغة الالتینیة.
التعرف على الحیاة الیومیة والتقالید والحكومة واألساطیر   •

 الرومانیة. 
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 ) 15320الثاني، عام كامل (اللغة الالتینیة المستوى 

اإلتمام الناجح للغة الالتینیة المستوى األول أو كفاءة   متطلب أساسي: 
 اثلة في اللغة على النحو الذي یحدده المعلم. مم

یوسع الطالب مھاراتھم من خالل قراءة النصوص الالتینیة األكثر تعقیًدا 
ومانیة بتعمق  ویدرس الطالب الثقافة والتاریخ واألساطیر الر واألصلیة. 

 أكبر.
 سیتمكن الطالب من: 

 قراءة فقرات التینیة مناسبة أطول وأكثر صعوبة.  •
 ة الفقرات الالتینیة األصلیة في كل من النثر والشعر. البدء بقراء •
 التوسع في حفظ المفردات الالتینیة. •
مواصلة تعلم أشكال الكلمات الالتینیة مثل المصادر والنعوت   •

 ة. الفعلیة والصیغة الشرطی 
 اإللمام بالمبادئ النحویة المعقدة.  •
زیة  التعرف بوضوح على تأثیر اللغة الالتینیة على اللغة اإلنجلی  •

 واللغات الرومانسیة. 
 

 ) 15510المستوى األول، عام كامل ( اإلسبانیة اللغة 
ینصب تركیز تعلم اللغة على الحیاة الواقعیة واالستخدام الوظیفي للغة من 

والمسرحیات القصیرة وغیرھا من األنشطة اإلبداعیة  خالل الحوارات 
ردات اللغویة  یطور الطالب المھارات ویتعلمون التراكیب والمف العملیة.

 األساسیة من خالل أنشطة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
 

 سیتمكن الطالب من: 
 استخدام عبارات إلقاء التحیة والوداع والمجاملة.  •
 ت أساسیة حول األسرة واألصدقاء والمدرسة. المشاركة في محادثا •
 طرح األسئلة واإلجابة عنھا في سیاق المادة المألوفة.  •
وائم واإلشارات والجداول الزمنیة والمواد الموثوقة  قراءة الق  •

 األخرى. 
 كتابة أوصاف موجزة ورسائل وموضوعات تعبیر موجھة.  •
 المستھدفة. دراسة جوانب الحیاة الیومیة في ثقافة اللغة  •

 
 ) 15520المستوى الثاني، عام كامل ( اإلسبانیة اللغة 

ى األول أو كفاءة  المستو  اإلسبانیةاإلتمام الناجح للغة  متطلب أساسي: 
 مماثلة في اللغة على النحو الذي یحدده المعلم 

یواصل الطالب تنمیة الكفاءة في مھارات االستماع والتحدث والقراءة  
 أوسع للجوانب الثقافیة للغة المستھدفة. والكتابة، وتطویر فھٍم 
 سیتمكن الطالب من: 

تابة  التعبیر بصیغة المستقبل والماضي على حد سواء للتحدث والك •
عن الموضوعات المتعلقة باألصدقاء واألسرة والمدرسة والمشاعر  

 والوقت والطقس والموقع. 
 المشاركة في حوارات ظرفیة أكثر تلقائیةً بشأن مواد التعلم.  •
إجراء مقابلة شخصیة للحصول على معلومات السیرة الذاتیة   •

 األساسیة. 
 تعبیر الطالب عن آرائھم وما یحبون وما یكرھون.  •
 عل مع مواد القراءة األصلیة. التفا •
 بدء الطالب في التعبیر عن أنفسھم في أنشطة الكتابة اإلبداعیة.  •
متحدة  التعرف على أوجھ التشابھ واالختالف بین ثقافة الوالیات ال •

 والثقافات المستھدفة. 
 

 )15517للمتحدثین بطالقة المستوى األول، عام كامل ( اإلسبانیة اللغة 
حسبما یقرره   اإلسبانیةلطالقة الشفھیة باللغة إظھار ا متطلب أساسي: 

 المعلم.
یتم تصمیم ھذه الدورة للطالب الذین یتمتعون بطالقة شفھیة في اللغة  

یُنمي   ولكنھم لم یتقنوا المھارات األساسیة للقراءة والكتابة.  اإلسبانیة
الطالب مھارات التواصل في القراءة والكتابة والتحدث ویبدأون دراسة  

یكتسب الطالب فھًما أعمق لوجھات النظر   . اإلسبانیةاللغویة  القواعد
 . اإلسبانیةوالممارسات المتعلقة بالثقافة 

 

 المستوى الثاني، -للمتحدثین بطالقة   اإلسبانیة
 ) 15527عام كامل (

للمتحدثین بطالقة من  اإلسبانیةاإلتمام الناجح للغة  متطلب أساسي:
 تحدید المستوى  ة التي یحددھا اختبارالمستوى األول أو ما یعادلھا باللغ

یتم تصمیم ھذه الدورة التدریبیة للطالب الذین یعرفون مسبقًا كیفیة القراءة  
ویعمل الطالب على تحسین  بمستوى أساسي.  اإلسبانیةوالكتابة باللغة 

ویقومون بقراءة   اإلمالء واآللیات ویكتبون موضوعات تعبیر قصیرة.
مع  الروایات والشعر،سیر و/أو تحلیل أعمال أصلیة ویبدأون في تف

ویُحسن الطالب مھارات التواصل   استمرارھم في دراسة القواعد النحویة.
الشفھي لدیھم من خالل العروض التقدیمیة داخل الفصل واألنشطة  

ویتم استكشاف وجھات النظر والممارسات الثقافیة،   الجماعیة األخرى.
  .واكتساب فھم أعمق من خالل سیاق األدب 

 
 للمتحدثین بطالقة المستوى الثالث، انیة اإلسب اللغة 

 ) 15537عام كامل (
للمتحدثین بطالقة من  اإلسبانیةاإلتمام الناجح للغة  متطلب أساسي:

 المستوى الثاني أو ما یعادلھا باللغة التي یحددھا اختبار تحدید المستوى 
القراءة   تم تصمیم ھذه الدورة الدراسیة للطالب الذین یعرفون كیفیة

وسیتمكن الطالب من كتابة الرسائل   بة بمستوى أكثر تقدًما. والكتا
 والتراكیب والتقاریر وتفسیر و/أو تحلیل الروایات األكثر تعقیًدا وطوًال.

باإلضافة إلى ذلك، سیقدم الطالب تقاریر شفھیة ومكتوبة حول مجموعة  
ات  وتتم مشاركة وجھات النظر والممارس  متنوعة من الموضوعات. 

 تم تطویر فھٍم أعمق من خالل سیاق المؤلفات األدبیة. الثقافیة، وی 
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 الدورات/البرامج التكمیلیة

 جونستون 
 وبرنامج مونتیسوري للمدرسة المتوسطة  اإلسبانیةبرنامج مكثف كامل في اللغة 

 اإلسبانیةبرنامج مكثف كامل في اللغة 
 

والدراسات االجتماعیة والعلوم (راجع وصف منھج العلوم   اإلسبانیة فنون اللغة  اإلسبانیةفي اللغة یدرس الطالب المشاركون في البرنامج المكثف الكامل 
 للصفوف السادس والسابع والثامن. اإلسبانیةوالدراسات االجتماعیة) باللغة 

  
 اإلسبانیة فنون اللغة 

ویتم التركیز على تطویر فھٍم   .اإلسبانیةستماع والفھم والقراءة والكتابة باللغة فرًصا للطالب تسمح لھم بتنقیح مھارات اال إلسبانیةایوفر برنامج فنون اللغة 
 للممارسات ووجھات النظر الثقافیة. 

 
 اتباع الطالب لعملیة تتضمن:  اإلسبانیة ویتطلب برنامج فنون اللغة 

 جمع المعلومات .  1
 المشاركة في المشروعات . 2
 العمل في مجموعات صغیرة . 3
 التقدیمیة الشفھیة  تنفیذ العروض . 4
 التفكیر في العمل وتقییمھ ذاتیًا. 5

 
 سیعمل الطالب في الصف السادس على:

 المشاركة في محادثات تغطي موضوعات مختلفة.  •
 استخدام استراتیجیات القراءة المناسبة للفھم.  •
 الترفیھ والمشاركة في المجموعات األدبیة. القراءة ألغراض  •
 الكتابة بأسالیب مختلفة.  •
 ارنة وتحدید أوجھ التباین في اللغة وأنماط الحیاة والقیم الخاصة بالثقافة المستھدفة مع ثقافتھم. المق •
 إدراك أن التنوع الثقافي یمثل سمة متكاملة للمجتمع. •

 
 سیعمل الطالب في الصف السابع على: 

 محادثات تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.  المشاركة في  •
 المناسبة للفھم.  استخدام استراتیجیات القراءة  •
 القراءة ألغراض الترفیھ والمشاركة في المجموعات األدبیة.  •
 الكتابة بأسالیب مختلفة.  •
 تجمیع المعلومات من خالل الكتابة.  •
 ادیمیة األخرى. ربط الدراسة اللغویة بتجارب في المجاالت األكادیمیة وغیر األك •
 ألمریكي. على التراث ا اإلسبانیةتطویر فھم أساسي لتأثیر الثقافة  •
 من مصادر حقیقیة.  اإلسبانیةالحصول على معلومات حول الثقافة  •

 
 سیعمل الطالب في الصف الثامن على: 

 فھم الخطاب المعقد الذي یشتمل على مجموعة متنوعة من التركیبات النحویة والمفردات.  •
 في محادثات تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.   المشاركة •
 اءة المناسبة للفھم. استخدام استراتیجیات القر •
 القراءة للحصول على المعلومات والترفیھ.  •
 ربط القراءات بالتأثیرات التاریخیة والثقافیة.  •
 تنمیة الكتابة االستكشافیة.  •
 الدراسي. یُتوقع منھم أن یستخدموا اللغة المستھدفة خارج الفصل  •
 المستھدفة.  الحصول على معلومات عن التقالید في الدول المختلفة التي تتحدث اللغة •

 
تحمل ھذه الدورة وحدة دراسیة من المرحلة الثانویة للطالب المسجلین في الصف السابع والثامن وستُطبق على متطلبات التخرج من المدرسة   ملحوظة:
 للحصول على مزید من المعلومات.  57یُرجى االطالع على الصفحة رقم  الثانویة.
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 مونتیسوري
 

ارس المتوسطة في غونستون على تحسین تجارب التعلم متعددة التخصصات عبر فترات زمنیة في فصول دراسیة  یعمل برنامج مونتیسوري للمد
فنون اللغة اإلنجلیزیة والعلوم والریاضیات والتاریخ في مونتیسوري؛ بینما  ویتعلّم طالب الصف السادس والسابع مھارات متعددة الفئات العمریة.

وینتقل طالب الصف الثامن في مونتیسوري إلى فصول تقلیدیة لدراسة   الختیاریة في برنامج غونستون التقلیدي.یقوم المعلمون بتدریس المواد ا 
 سة العلوم واللغة اإلنجلیزیة.الجغرافیا والریاضیات بینما یظلون في برنامج مونتیسوري لدرا 

 
وھذه المجاالت ال یمكن  یة والبدنیة واالجتماعیة والعاطفیة لدى الطالب، باإلضافةً إلى المواد األكادیمیة، یُصّمم البرنامج لدعم التنمیة األكادیم

التواصل الفعال، والتعاطف ورعایة ویُصمم برنامج مونتیسوري للسنوات المتوسطة لدعم نمو مھارات  فصلھا عن التعلیم في مونتیسوري.
ونظًرا   وإبداء رؤیة تتسم باالطمئنان والرعایة واإلیجابیة في الحیاة.  اآلخرین والبیئة، ومھارات حل النزاعات، واالنفتاح على التجارب الجدیدة، 

ختیار في جو متسم بتحمل المسؤولیة  ألن طالب المرحلة المتوسطة یسعون لالستقالل واالعتماد على الذات، یوفر الفصل الدراسي حریة اال
لى طرح االستفسارات وحل المشاكل بطرق إبداعیة والتعاون ویعمل المعلمون كموجھین ومرشدین للحث ع  االجتماعیة واالنضباط الذاتي. 

  والتفاعل االجتماعي من خالل التعلم.
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 مدرسة توماس جیفرسون المتوسطة
 العالم المطبقة لبرامج منظمة البكالوریا الدولیة إحدى مدارس 

 تقدم برنامج السنوات المتوسطة 
 دولیة برنامج السنوات المتوسطة لدى منظمة البكالوریا ال 

یحتاجونھا للمشاركة على  تم تصمیم برنامج السنوات المتوسطة لدى منظمة البكالوریا الدولیة لمساعدة الطالب على تنمیة المعرفة والسلوك والمھارات التي 
ویتضمن التفكیر التأملي،   المعرفة"، وھذا یعني التفاعل مع المنھج الذي یدعو إلى اكتساب ما یزید عن " نحو فعال ومسؤول في عالم متغیّر ومتزاید التداخل؛ 

 وحل المسائل بطریقة نقدیة وإبداعیة، وتحلیل اآلراء الشخصیة ومناقشتھا.
 

ویتم تمثیل  سیة تشّكل األساس الفلسفي لجمیع برامج السنوات المتوسطة حول العالم: التفاھم بین الثقافات، والتواصل، والتعلم الشامل.ھناك ثالثة مفاھیم أسا
یة على نحٍو أفضل في احترام جمیع األشخاص وقبولھم وتقدیرھم، فتعدد وجھات النظر أمر ضروري للمشاركة في مجتمعاتنا المحل بین الثقافات التفاھم

وریا الدولیة أن  ویعتبر برنامج السنوات المتوسطة لدى منظمة البكال عنصًرا أساسیًا في قدرة الشباب على تحقیق النجاح.  ویُعد التواصل  والوطنیة والعالمیة. 
ونظراً ألن التمتع   ل لدى الطالب، جمیَع المعلمین مدرسو تواصل مع التركیز على الدور المھم الذي یشغلھ كل معلم في مجال التخصص لتنمیة مھارات التواص 

  ویمثل التعلم الشامل  بكالوریا الدولیة لغةً ثانیة. بالقدرة على التواصل بلغة أخرى یعد أمًرا مھًما، یتعلم كل طالب في برنامج السنوات المتوسطة لدى منظمة ال
ویتم تسھیل التعلم الشامل حیث یُطلب من   طالب في جمیع النواحي. فكرة أن جمیع المعارف مرتبطة ببعضھا البعض وأن المنھج یجب أن یلبي احتیاجات ال

كما یُخطط المعلمون في مختلف المواد لتعلیم المفاھیم والموضوعات   لصلة، الطالب تطبیق المھارات والمعرفة التي یتعلمونھا على المواقف الجدیدة وذات ا
و مدرسة توماس جیفرسون إلى مساعدة الطالب على تنمیة عادات ومھارات وسلوكیات  ویسعى معلم الشائعة لتحسین فھم أوجھ الترابط عبر التخصصات.

  اسي.عمل متغیرة لتحقیق النجاح عبر جمیع التخصصات وخارج الفصل الدر 
 

وتبلغ ھذه السمات في   م،وتركز جمیع برامج البكالوریا الدولیة على تبني الطالب سمات ملف تعریف المتعلم في برامج البكالوریا الدولیة كجزء من شخصیتھ
  األساس عشر سمات وسلوكیات لتنمیة مھارات المتعلمین مدى الحیاة للعیش في مجتمع عالمي. 

 
 ُمستفسر   محاور  منفتح  متأمل ُمطلع
  عطوف   مغامر   ذو مبادئ    متوازن  مفكر

 
 االستفسار 

 لدینا فصول للتعلم قائمة على االستفسار ویحرص الطالب على المشاركة فیھا بنشاط. في مدرسة توماس جیفرسون المتوسطة، یتمثل ھدفنا في أن یكون 
ین یتمتعون بحس نقدي مع ضمان معالجة المفاھیم األساسیة الخاصة بالمواد وإتقان  وسیسمح نھج االستفسار المنظم للطالب باالستكشاف وتطویر ذاتھم كمفكر

 لمتوسطة نھًجا تعاونیًا للتخطیط لعملیة التدریس حتى یتمتع الطالب بخبرة تعلم عادلة مع تلبیة احتیاجاتھم الفردیة.ویتطلب برنامج السنوات ا المھارات الالزمة. 
وفي حین یخطط المعلمون   كما یتعاون المعلمون بشأن كیفیة تمییز عملیة التعلیم. لوحدات التعلیم ومھام التقییم ذات الصلة، وتتولى فِرق من المعلمین التخطیط

 عملیة التعلیم، یُعد الفصل الدراسي بیئة یتشارك فیھا المعلمون والطالب في عملیة التدریس والتعلم. ل
 

 التفاعل 
وتركز مشاركتھم على استكشاف قضایا   امج السنوات المتوسطة من خالل المشاركة الفعالة في الفصل الدراسي. یتفاعل الطالب في الفصول الدراسیة ببرن 

 كما یمكن أن یتخذ التفاعل شكل التعلم الخدمي، ویمكن أن یشمل التفاعل دعم أو تعلیم أنفسنا واآلخرین، ارات توفیر اختیارات مسؤولة.واقعیة مع مراعاة خی 
ویمكن للطالب جمع ساعات األنشطة الخدمیة   شارك جمیع الطالب في أنشطة خدمیة على مدار سنوات دراستھم في توماس جیفرسون.ومن المتوقع أن ی 

وقد تتمثل الفرص األخرى لألنشطة   األنشطة األسبوعیة بما في ذلك تلك التي توفرھا المدرسة، مثل التعلم والعمل في حدیقة مجتمع توماس جیفرسون.ضمن 
جیعھم على دعم  وفي حین یسعى الطالب نحو فرص األنشطة الخدمیة، یتم تش في النتیجة المباشرة المقدمة بشأن استفسار متعلق بالمنھج الدراسي.  الخدمیة 

الالزم للصف   ومن المرجح أن یتطور تعلمھم ومشاركتھم في مجاالت اھتمام ُمحددة وفقًا لموضوع االھتمام في المشروع المجتمعي بعض القضایا أو المھمات. 
 الثامن، وینتھي برنامج السنوات المتوسطة بمھمة التفاعل للمدارس المتوسطة. 

 
 التأمل 

لدراسیة ببرنامج السنوات المتوسطة في أنشطة التأمل النقدي، بالتفكیر في كیفیة استخدام األدلة وتوظیف مختلف الطرق وكیفیة  یشارك الطالب في الفصول ا
ویتم تحدي الطالب أیًضا لتحلیل تفكیرھم وحتى یكونوا على وعي بتحیزاتھم المحتملة ولیبحثوا عن أوجھ عدم الدقة في   ت محددة. وسبب وصولھم إلى استنتاجا

 .أعمالھم أو أعمال اآلخرین
 

وتعكس   الث سنوات في جیفرسون. وأخیًرا، سیبني الطالب محفظةً لبرنامج السنوات المتوسطة لدى منظمة البكالوریا الدولیة على مدار فترة تعلمھم البالغة ث 
 یصبحوا مواطنین عالمیین مشاركین بفعالیة في مجتمعاتھم.ھذه المحفظة العمل الذي قام بھ الطالب لتحقیق رسالة مدرسة جیفرسون المتوسطة: وھي أن 

 
 2020-2021 -ف السادس البرنامج االختیاري للدورة الرابعة من برنامج السنوات المتوسطة لدى منظمة البكالوریا الدولیة للص 

 
وتتطلب البكالوریا   الدولیة حیث تقدم برنامج السنوات المتوسطة.تُعد مدرسة توماس جیفرسون المتوسطة إحدى مدارس العالم المطبقة لمناھج البكالوریا 

وم اإلنسانیة، والفنون الجمیلة، والریاضیات، واللغة  العلوم، وتقنیة التصمیم، والعل  ساعة على األقل في كل من المواد التالیة: 50الدولیة أن یقضي كل طالب 
 السادس في البرنامج االختیاري للدورة الرابعة لتلبیة متطلبات برنامج السنوات المتوسطة.  ویشارك طالب الصف "أ"، واللغة "ب" والتربیة البدنیة.

 
إلى ذلك، سیختارون الفصول الدراسیة التي توازن بین تقنیة التصمیم والفنون   وإضافةً  وسیتلقى جمیع الطالب مادة التربیة البدنیة كل یوم لمدة عام كامل.

وتتمثل الفصول الدراسیة لتقنیة التصمیم في الحاسوب   سیة للفنون الجمیلة في الدراما والغناء (فصل دراسي) والفنون البصریة.وتتمثل الفصول الدرا الجمیلة. 
وتُعطى كل من دروس الموسیقى واألوركسترا والغناء یومًیا  وتُعطى ھذه المواد كل یومین لمدة فصل دراسي. وعلوم األسرة والمستھلك والتعلیم التقني.

 عتَبَر ھي الفصول الدراسیة لكٍل من الفنون الجمیلة وتقنیة التصمیم. وتُ 
 

وتتمثل اللغات العالمیة المقدمة   التي تُعطى كل یومین. یتعین أیًضا على طالب الصف السادس الحضور في الفصل الدراسي للغة العالمیة بنظام العام الكامل 
) لیست  ASLیُرجى مالحظة أن لغة اإلشارة األمریكیة ( للمتحدثین بطالقة.  واإلسبانیةوالفرنسیة والالتینیة  في لغة اإلشارة األمریكیة واللغة العربیة والصینیة
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ال تعترف بعض معاھد ما بعد المرحلة الثانویة   معة فرجینیا والكلیات المجتمعیة العامة كلغة عالمیة.إحدى لغات البكالوریا الدولیة، وتلبي متطلبات االلتحاق بجا
 ة خارج الوالیة بلغة اإلشارة األمریكیة باعتبارھا لغة عالمیة. الكائن 

 
تقدم جیفرسون خیارات المستوى األول   ونظراً اللتحاق الطالب في الصف السادس بفصل تمھیدي للغة عالمیة،فرص الدراسة اإلضافیة للصف السابع: 

اسة المستوى األول التقلیدي للغة العالمیة ویكتسب الطالب دورة دراسیة للمدرسة الثانویة  وتُقدم ھذه الدورات الُمكثفة باإلضافة إلى در المكثف للغة العالمیة. 
 عند اجتیازھا بنجاح. 

 
 اللغة العربیة المستوى األول، مكثف 

 ) 15816عام كامل (
 مدخل إلى اللغة العربیة متطلب أساسي:

یتمثل الھدف من ھذه الدورة في تزوید الطالب   اجتازوا المدخل إلى اللغة العربیة بنجاح. یُعد المستوى األول المكثف للغة العربیة مخصًصا للطالب الذین 
المنھج جمیع األھداف الواردة في المستوى األول من اللغة العربیة ویقدم  ویحقق  بمستویات أعلى من الكفاءة استناًدا إلى دراساتھم السابقة في اللغة العربیة.

ستركز ھذه الدورة التدریبیة بشكٍل أكبر على تطویر مھارات التواصل الشفھي ودراسة أكثر عمقًا لوجھات   ة اإلضافیة.محتوى صارم وموضوعات المتقدم
 النظر والممارسات الثقافیة للدول الناطقة بالعربیة. 

 
 غة الصینیة المستوى األول، مكثف  الل

 ) 15616عام كامل (
 مدخل إلى اللغة الصینیة متطلب أساسي:

یتمثل الھدف من ھذه الدورة في تزوید الطالب   وى األول المكثف للغة الصینیة مخصًصا للطالب الذین اجتازوا المدخل إلى اللغة الصینیة بنجاح. یُعد المست 
ن اللغة الصینیة ویقدم  ویحقق المنھج جمیع األھداف الواردة في المستوى األول م ًدا إلى دراساتھم السابقة في اللغة الصینیة.بمستویات أعلى من الكفاءة استنا

ستركز ھذه الدورة التدریبیة بشكٍل أكبر على تطویر مھارات التواصل الشفھي ودراسة أكثر عمقًا لوجھات   محتوى صارم وموضوعات المتقدمة اإلضافیة.
 والممارسات الثقافیة للصین.  النظر

 
 اللغة الفرنسیة المستوى األول، مكثف 

 ) 15116عام كامل (
 مدخل إلى اللغة الفرنسیة أساسي:متطلب 

طالب  یتمثل الھدف من ھذه الدورة في تزوید ال یُعد المستوى األول المكثف للغة الفرنسیة مخصًصا للطالب الذین اجتازوا المدخل إلى اللغة الفرنسیة بنجاح.
منھج جمیع األھداف الواردة في المستوى األول من اللغة الفرنسیة ویقدم  ویحقق ال بمستویات أعلى من الكفاءة استناًدا إلى دراساتھم السابقة في اللغة الفرنسیة.

الشفھي ودراسة أكثر عمقًا لوجھات  ستركز ھذه الدورة التدریبیة بشكٍل أكبر على تطویر مھارات التواصل  محتوى صارم وموضوعات المتقدمة اإلضافیة.
 النظر والممارسات الثقافیة للدول الناطقة الفرنسیة. 

 
 ة الالتینیة المستوى األول، مكثف اللغ

 ) 15316عام كامل (
 مدخل إلى اللغة الالتینیة متطلب أساسي:

یتمثل الھدف من ھذه الدورة في تزوید الطالب   لغة الالتینیة بنجاح. یُعد المستوى األول المكثف للغة الالتینیة مخصًصا للطالب الذین اجتازوا المدخل إلى ال
ویحقق المنھج جمیع األھداف الواردة في المستوى األول من اللغة الالتینیة ویقدم   استناًدا إلى دراساتھم السابقة في اللغة الالتینیة. بمستویات أعلى من الكفاءة 

 محتوى صارم وموضوعات المتقدمة اإلضافیة. 
 

 المستوى األول، مكثف  - اإلسبانیة لغة ال
 ) 15516عام كامل (

 اإلسبانیة اللغة األجنبیة في المدرسة االبتدائیة و/أو البرنامج االنتقالي/مدخل إلى اللغة  متطلب أساسي:
االبتدائیة واجتازوا بنجاح برنامج  مخصًصا للطالب الذین شاركوا في برنامج اللغة األجنبیة في المدرسة  اإلسبانیةیُعد المستوى األول المكثف للغة 

 . اإلسبانیةیتمثل الھدف من ھذه الدورة في تزوید الطالب بمستویات أعلى من الكفاءة استناًدا إلى دراساتھم السابقة في اللغة  . ةاإلسبانی االنتقالي/مدخل إلى اللغة 
ستركز ھذه الدورة التدریبیة   ویقدم محتوى صارم وموضوعات المتقدمة اإلضافیة.  اإلسبانیةویحقق المنھج جمیع األھداف الواردة في المستوى األول من اللغة 

 . باإلسبانیةبشكٍل أكبر على تطویر مھارات التواصل الشفھي ودراسة أكثر عمقًا لوجھات النظر والممارسات الثقافیة للدول الناطقة 
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 كنمور 
 

 االت برنامج التركیز على الفنون وتقنیة االتص 
 

ویتم تدریس منھج المدرسة المتوسطة من خالل الفنون وكذلك   كنمور المتوسطة عامھا الرابع والعشرین كمدرسة تركز على تقنیة االتصاالت.تدخل مدرسة 
  الدراسي، یشاركون بنشاط في وطوال الیوم  ویطرح الطالب في كنمور االستفسارات ویقومون بالتواصل واالبتكار ومشاركة األفكار.  تقنیة االتصاالت. 

ویمكن للطالب من جمیع أنحاء أرلینغتون تقدیم الطلبات   األنشطة التعلیمیة التي تجمع بین تقنیة االتصاالت والفن البصري والدراما والموسیقى والحركة. 
 مجاورة. ویتم توفیر خدمة النقل بالحافالت ألولئك الذین یعیشون خارج المنطقة ال لاللتحاق بمدرسة كنمور.

 
ویستند ھذا النھج إلى نظریة ھاورد جاردنر للذكاءات المتعددة ویسعى إلى تشجیع   على الفنون والتقنیة یوفر للطالب طرقًا بدیلةً للتعلم. إن تركیز المدرسة

 والبیئي.صل بین األشخاص، والشخصي،  الطالب على استخدام ثمانیة أنواع من الذكاء: الموسیقي، والبصري، واللفظي، والمنطقي، والحركي، والخاص بالتوا
ویتم دعم التطویر   فالتعلم یتسم بالنشاط والتفاعل. یتم تحدي الطالب للتفكیر بشكل نقدي والعمل بشكل تعاوني من خالل اإلرشادات داخل الفصل الدراسي.

 ).ATSSمتدرج من أرلینغتون (شى مع نموذج نظام الدعم ال) الذي یتماPBISاالجتماعي والعاطفي من خالل إطار عملیات التدخل ودعم السلوك اإلیجابي (
وتقدم   المدرسة. ویتم تعزیز التدخل األكادیمي من خالل مجموعات استشاریة مرنة للمعلمین باإلضافة إلى تقدیم الدورات االختیاریة اإلضافیة والدعم بعد 

 الخمیس. المستوى الثاني لما بعد المدرسة في أیام الثالثاء و ACTكنمور دورات اختیاریة من خالل برنامج 
 

وتقدم كنمور عروًضا أدائیة متعددة على مدار العام لبرامج الفنون   لدى المدرسة تقالید تدعم الفن ولدیھا عالقة طویلة األمد مع مركز كینیدي للفنون المسرحیة.
، التي تتضمن أیًضا عروًضا أدائیة  Dance PEكما یمكن للطالب في كنمور أن یدرسوا مادة الرقص  رحیة والغناء واألوركسترا والفرق الموسیقیة. المس

نیات األخرى  ویتم دمج الرسم ومسرح القراء والفنون البصریة والتق ویحصل المعلمون على التطویر المھني لدمج الفنون في المحتوى الخاص بھم.  للمجتمع.
 في المنھج الدراسي طوال العام. 

 
واللوحات الذكیة وأنظمة   Ipadویتمتع الطالب بإمكانیة الوصول إلى أجھزة  التعلیمیة في المدرسة.  وتمثل التطبیقات اإلبداعیة للتقنیة سمة ممیزة للممارسة 

ویحظى الطالب الملتحقون بمدرسة كنمور   تطبیقات البرمجیة التي تدعم التعلم.االستجابة التفاعلیة باإلضافة إلى استودیو تلفزیوني ومجموعة متنوعة من ال
وتدعم ھذه الدورات الدراسیة دمج العلوم والتقنیة والھندسة والفن والریاضیات   وكذلك التفكیر التصمیمي كدورة اختیاریة. بفرصة أخذ مادة الروبوتات

)STEAM.(  رنامج اعتماد تقدمھ المدرسة لالعتراف باجتیاز سلسلة من الدورات الدراسیة والخبرات المتعلقة  ویجوز للطالب أیًضا اختیار المشاركة في ب
وتحتوي   ) باإلضافة إلى الفصول الدراسیة المدعومة بالتقنیة.STEAMوتضّم المدرسة ُمختبر تصنیع متعدد االستخدامات (فصل  بنجاح. STEAMبمواد 

 تم تجھیز فصل دراسي واحد بلوحات ذكیة متعددة ویتوافر بالفصول الدراسیة األخرى جدار تفاعلي.  جمیع الفصول الدراسیة على لوحات ذكیة.
 

ویتم إسناد الطالب لمجموعة من خمسة أو ستة   الطالب إلى فرق مستویات الصفوف ألغراض الفصول األساسیة بحسب نموذج المدرسة المتوسطة.ینقسم 
لدمج  ویشارك أعضاء ھیئة التدریس والموظفون بانتظام في التطویر المھني  یقھم بخبرة أكادیمیة قویة وداعمة.معلمین یعملون معًا لتزوید الطالب في فر

باإلضافة إلى ذلك، یجتمع المعلمون بشكل روتیني في فرق التعلم التعاونیة لمناقشة ومراقبة التقدم األكادیمي للطالب بھدف ضمان تلبیة   الفنون والتقنیة.
 الطالب. احتیاجات جمیع 

 
 الصف السادس 

 التربیة الصحیة والبدنیة
سادس عام  التربیة الصحیة والبدنیة للصف السادس/الرقص للصف ال 

 ) 17111كامل (
 یشارك جمیع طالب الصف السادس في برنامج التربیة الصحیة والبدنیة.

معاییر التربیة یتیح جزء الرقص من ھذه الدورة الدراسیة للطالب معرفة 
ویؤكد برنامج التربیة   البدنیة في فرجینیا مع التركیز على الرقص.

وتنفیذه لتحقیق نمط   الصحیة على ما یحتاج الطالب إلى معرفتھ وفھمھ 
وتشمل مجاالت الدراسة الصحة النفسیة والعقلیة   حیاة صحي.

قات،  واالجتماعیة والبیئیة، والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ، والعال 
 وتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، والتربیة على الحیاة األسریة. 
 

حیة والبدنیة األساسي  وباإلضافة إلى األھداف الخاصة بمنھج التربیة الص
 للصف السادس، سیتمكن الطالب من:

 فھم وممارسة عناصر الرقص  •
فھم وعرض األساسیات الرئیسیة للبالیھ والجاز والرقص الحدیث   •

 ص الھیب ھوب ورق
 فھم وعرض الرقصات الثقافیة  •

 
 تعلیم الفنون 

 بیانو للمبتدئین  -الموسیقة اآلالتیة 
 ) 19252فصل دراسي (

 
ھذا الفصل الدراسي لتقدیم مھارات البیانو األساسیة   تم تصمیم دورة

وسیغطي الطالب معاییر الموسیقى األدائیة الخاصة بمعاییر  للطالب. 
االبتدائي، وسیتطرقون أیًضا إلى بعض معاییر التعلم في المستوى 

 ولن یُطلب من الطالب شراء البیانو أو لوحات مفاتیح األرغن، التحقیق. 
حات مفاتیح األرغن اإللكترونیة من قبل المدرسة  ألنھ سیتم توفیر لو
 وستظل في المدرسة. 

 
 سیتمكن الطالب من 

 تعلم مھارات البیانو األساسیة  •
 المقاطع الموسیقیة البسیطة واللعب علیھاتعلم قراءة األلحان و •
 تعلم كیفیة اللعب على الساللم الموسیقیة وقراءة الرموز الموسیقیة  •
 تلف األنماط اإلیقاعیة وتنفیذھاتعلم كیفیة التعرف على مخ •
 تعلم التقنیة األساسیة لعالمة الصوت المستمر •
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 )11402وقت العرض، عام كامل (

وھو   العرض كل یوم طوال العام الدراسي بأكملھ. یتم االجتماع لوقت 
مصمم خصیًصا للطالب الذین یعرفون بالفعل أن اھتمامھم االختیاري  

ج متنوع طوال العام في الغناء والدراما، ومع تجربة مزی  یكمن في الفنون.
تُتیح ھذه الدورة الدراسیة للطالب تقدیم إنتاج مھني لتجربٍة متكاملة  

كل فصل دراسي عرض األعمال الخاصة بالطالب  وسیتم في  الفنون.
 المسجلین في وقت العرض في عرض أدائي واحد على األقل. 

 
وعلى  عمل الجماعي. یتم تدریس مادة وقت العرض مع التركیز على ال

مدار العام سیعمل الطالب على تحسین مستوى مھاراتھم في كل مجال  
ت في بیئة تتمیز تخصص، مع تطویر مستوى راحة الطالب في نفس الوق 

 بالجھد الجماعي. 
 

 الصف السابع 
 

 التربیة الصحیة والبدنیة
التربیة الصحیة والبدنیة للصف السابع/الرقص للصف السابع عام كامل  

)17121 ( 
 یشارك جمیع طالب الصف السابع في برنامج التربیة الصحیة والبدنیة. 

معرفة معاییر التربیة یتیح جزء الرقص من ھذه الدورة الدراسیة للطالب 
ویؤكد برنامج التربیة   البدنیة في فرجینیا مع التركیز على الرقص.

نمط   الصحیة على ما یحتاج الطالب إلى معرفتھ وفھمھ وتنفیذه لتحقیق 
وتشمل مجاالت الدراسة الصحة النفسیة والعقلیة   حیاة صحي.

والعالقات،   واالجتماعیة والبیئیة، والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ،
  وتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، والتربیة على الحیاة األسریة.

 
ألساسي  وباإلضافة إلى األھداف الخاصة بمنھج التربیة الصحیة والبدنیة ا

 للصف السابع، سیتمكن الطالب من: 
 

فھم وعرض األساسیات الرئیسیة للبالیھ والجاز والرقص الحدیث   •
 ورقص الھیب ھوب 

 أداء مقاطع رقص أمام الجمھور  •
 عرض التنسیق اإلیقاعي للموسیقى  •
 فھم أصول الرقصات الثقافیة  •

 
 
 

 تعلیم الفنون 
 بیانو للمبتدئین  -الموسیقة اآلالتیة 

 ) 19252(  فصل دراسي
تم تصمیم دورة ھذا الفصل الدراسي لتقدیم مھارات البیانو األساسیة  

ألدائیة الخاصة بمعاییر وسیغطي الطالب معاییر الموسیقى ا  للطالب. 
التعلم في المستوى االبتدائي، وسیتطرقون أیًضا إلى بعض معاییر 

 غن،ولن یُطلب من الطالب شراء البیانو أو لوحات مفاتیح األر التحقیق. 
ألنھ سیتم توفیر لوحات مفاتیح األرغن اإللكترونیة من قبل المدرسة  

 وستظل في المدرسة. 
 سیتمكن الطالب من 

 ات البیانو األساسیة تعلم مھار •
 تعلم قراءة األلحان والمقاطع الموسیقیة البسیطة واللعب علیھا •
 تعلم كیفیة اللعب على الساللم الموسیقیة وقراءة الرموز الموسیقیة  •
 م كیفیة التعرف على مختلف األنماط اإلیقاعیة وتنفیذھاتعل •
 تعلم التقنیة األساسیة لعالمة الصوت المستمر •

 
 

 وتقنیة المعلومات األعمال 
 

 ) 16606تقنیة الوسائط المتعددة المستوى األول الفصل الدراسي (
سیتعلم الطالب كیفیة إنشاء عروض تقدیمیة للوسائط المتعددة والنشر  

من مقاطع صوتیة ورسومات ومقاطع فیدیو رقمیة لالستخدام  المكتبي تتض
 في الفصول األساسیة. 

 
 سیتمكن الطالب من 

نشر المكتبي األساسیة باستخدام تطبیقات برامج  إتقان مھارات ال •
Microsoft Office وAdobe 

 التعرف على مھارات وأسالیب اإلنترنت •
 إتقان مھارات التقنیة األساسیة على الحاسوب  •
 على البرمجة (الترمیز)  التعرف •

اللوحات القصصیة (ما ھي؛ لماذا یتم استخدامھا؛ كیف یتم  -
 إنشاؤھا)

شاء رسوم متحركة بسیطة وتأثیرات  األزرار المتحركة إلن  -
 مرئیة لتعزیز العروض التقدیمیة

 تشغیل كامیرا الفیدیو وإنشاء عروض الفیدیو التقدیمیة •
 Microsoft Movie Makerتعلم استخدام برنامج  •

إنشاء عرض تقدیمي للوسائط المتعددة باستخدام أدوات الرسم   -
 والطالء 

استخدام الكامیرا الرقمیة اللتقاط وتحریر الصور للعروض   •
 . Adobe Creative Cloudالتقدیمیة باستخدام 

استخدام الماسح الضوئي إلضافة الصور الممسوحة ضوئیًا إلى   •
 العروض التقدیمیة 

 
 ) 16609المستوى الثاني الفصل الدراسي (تقنیة الوسائط المتعددة 

 سیتمكن الطالب من 
ومجموعة متنوعة   HTMLصفحات الویب باستخدام  تصمیم وإنتاج •

 من برامج إنشاء صفحات الویب ومواقع اإلنترنت 
إنشاء ارتباطات تشعبیة لصفحات ومواقع وبرامج أخرى   •

)Powerpoint ،Excel  ،Word  (وما إلى ذلك 
 مجاالت الوسائط المتعددة والنشر المكتبياستكشاف الِمَھن في  •
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 اإلنجلیزیة مھارات اللغة 

 ) 11301استكشاف الخطابة الفصل الدراسي (
سیتدرب الطالب على جمیع عناصر اإلعداد واإللقاء والتقییم في تقدیم 

 الخطابات بما في ذلك 
 إجراء البحوث في الخطابات وتنظیمھا وتحدید تفاصیلھا •
 ات االرتجالیة وغیر الُمعّدة تطویر أسالیب الخطاب  •
 النصوص الُمحددة والُمعدة إلقاء الخطابات من  •
تطویر أسالیب التواصل الفعال للغایة، مثل الدعابة واالستشھاد   •

 وعناصر الدعم ومعلومات الرسومات 
 تعلم مھارات الخطابة لإللقاء الفعال  •

 
 التعلیم التكنولوجي 

 
 ) 18482الفصل الدراسي ( STEAMأسس 
عبارة عن دورة دراسیة تمتد لعام كامل حیث یتم دمج  STEAMأسس 

المواد الخمسة (العلوم والتقنیة والھندسة والفنون والریاضیات) في  
وسیتعلم الطالب حل   المشروعات التي تقدم تطبیقات من واقع الحیاة.
وسیتم تعلیم مھارات   المشاكل من خالل األنشطة التنافسیة والتعاونیة.

وسیتعرف الطالب على   ونسجھا في ھذه األنشطة. ومالریاضیات والعل
حلقة التصمیم الھندسي وطریقة االستعالم العلمیة حیث یواجھون تحدي  
تخیل وتصمیم وبناء: الھیاكل، وأنظمة النقل، وأنظمة الكھرباء والطاقة،  

وسیتم استكشاف أھمیة الجوانب الجمالیة   والتنافس في مسابقات التقنیة. 
وعلى مدار الدورة الدراسیة، سیتم إصدار   والوظائف.  كلوكذلك تناغم الش

الالزم إلكمال   STEAMتحدي للطالب، وسیتم توجیھھم لتعلم محتوى 
التحدي، وإنشاء حل/تصمیم، واختبار التصمیم ثم إجراء التعدیالت  

 الالزمة على التصمیم/الحل الخاص بھم. 
 

 عة التالیة: رب سیكتسب الطالب فھًما تشغیلیًا أساسیًا للمجاالت األ
 االستعالم الموجھ، والفنون والتصمیم، وإنتاجیة التقنیة، وتطبیق الھندسة.

  STEAMوسیتم تدریس ھذه المجاالت في سیاق المجاالت الخمسة لعلوم 
(العلوم والتقنیة والھندسة والفنون والریاضیات) والتعلیم القائم على 

 المشاكل. 
 

 الصف الثامن 
 

 ةالتربیة الصحیة والبدنی
التربیة الصحیة والبدنیة للصف الثامن/الرقص للصف الثامن عام كامل  

)17205 ( 
 یشارك جمیع طالب الصف الثامن في برنامج التربیة الصحیة والبدنیة.

یتیح جزء الرقص من ھذه الدورة الدراسیة للطالب معرفة معاییر التربیة 
تربیة  الویؤكد برنامج  البدنیة في فرجینیا مع التركیز على الرقص.

الصحیة على ما یحتاج الطالب إلى معرفتھ وفھمھ وتنفیذه لتحقیق نمط  
وتشمل مجاالت الدراسة الصحة النفسیة والعقلیة   حیاة صحي.

واالجتماعیة والبیئیة، والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ، والعالقات،  
 . یةوتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، والتربیة على الحیاة األسر

 
وباإلضافة إلى األھداف الخاصة بمنھج التربیة الصحیة والبدنیة األساسي  

 للصف الثامن، سیتمكن الطالب من: 
 استخدام عناصر الرقص لتصمیم تسلسل قصیر للرقص  •
فھم وعرض األساسیات الرئیسیة للبالیھ والجاز والرقص الحدیث   •

 ورقص الھیب ھوب 
 أداء مقاطع رقص أمام الجمھور  •
 یق اإلیقاعي للموسیقى التنسعرض  •
 أداء مقاطع الرقص الثقافي  •

 
 تعلیم الفنون 

 
 الموسیقى اآلالتیة 

 ) 19252العزف على البیانو للمبتدئین، فصل دراسي (
تم تصمیم دورة ھذا الفصل الدراسي لتقدیم مھارات البیانو األساسیة  

وسیغطي الطالب معاییر الموسیقى األدائیة الخاصة بمعاییر  للطالب. 
م في المستوى االبتدائي، وسیتطرقون أیًضا إلى بعض معاییر التعل

 ولن یُطلب من الطالب شراء البیانو أو لوحات مفاتیح األرغن، التحقیق. 
ألنھ سیتم توفیر لوحات مفاتیح األرغن اإللكترونیة من قبل المدرسة  

 وستظل في المدرسة. 
 

 سیتمكن الطالب من 
 تعلم مھارات البیانو األساسیة  •
 اءة األلحان والمقاطع الموسیقیة البسیطة واللعب علیھالم قرتع •
 تعلم كیفیة اللعب على الساللم الموسیقیة وقراءة الرموز الموسیقیة  •
 تعلم كیفیة التعرف على مختلف األنماط اإلیقاعیة وتنفیذھا •
 تعلم التقنیة األساسیة لعالمة الصوت المستمر •

 
  (19118) كامل الفنون البصریة المستوى الثالث، عام 

یتم تصمیم ھذه الدورة الدراسیة لطالب الفنون شدید التحمس الذي یلتزم 
وسیستمر الطالب في بناء المھارات التي تم   بدراسة الفنون البصریة. 

تطویرھا في الفنون البصریة المستوى األول والمستوى الثاني من خالل  
وسیتم  عاد.وثالثیة األب المشاركة في مجموعة متنوعة من التجارب ثنائیة 

استخدام ُمختبر الحاسوب الخاص بالفنون كأداة للمساھمة في العملیة  
وسیتم  وسیتم التركیز بشكل خاص على المنظور والشكل.  اإلبداعیة.

تناول تاریخ الفن من خالل دراسة الفنانین الذین یوازي أو یتجاوز عملھم 
ظ الطالب  وسیحتف طالب.وأھدافھم وأفكارھم مشاكل التصمیم المقدمة لل 

وقد تم تصمیم مھام  بكراسة رسوم تخطیطیة یسجلون فیھا أفكارھم. 
الرسوم التخطیطیة في الفنون البصریة المستوى الثالث لتحفیز التفكیر 
اإلبداعي مع الحاجة إلى ممارسة أسالیب الرسم الجیدة بما في ذلك وزن  

 م. وسیواصل الطالب أیًضا بناء محفظاتھ الخط وقیمتھ.
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 لطالب من: سیتمكن ا
 تحلیل تأثیر عناصر الفن ومبادئھ.  •
انتقاد العمل الشخصي وعمل اآلخرین بطریقة شفھیة وخطیة   •

 باستخدام مفردات فنیة مناسبة. 
صیاغة األسئلة ذات األھمیة المتعلقة بأعمال الفنون واالستجابة لھا   •

 بناًء على المالحظات والتفسیرات. 
 سم التوضیحي. من خالل الر  مشاركة المعلومات واألفكار •
تطبیق العناصر الفنیة ومبادئ التصمیم في األعمال الفنیة ثنائیة  •

 وثالثیة األبعاد. 
 إنشاء أعماٍل فنیة تؤكد على عالقات ألوان رسمیة معینة.  •
إنشاء أعمال فنیة ثالثیة األبعاد باستخدام مجموعة متنوعة من   •

 الموضوعات والعملیات. 
 الرسم ثنائي األبعاد. وھم العمق فياستخدام المنظور لخلق  •
 إنشاء محفظة فنیة والحفاظ علیھا. •
 العمل على مشروع جماعي لتثبیتھ بشكل دائم في المدرسة.  •

 
 األعمال وتقنیة المعلومات 

 
 ) 16606تقنیة الوسائط المتعددة المستوى األول، فصل دراسي (

والنشر   سیتعلم الطالب كیفیة إنشاء عروض تقدیمیة للوسائط المتعددة
تبي تتضمن مقاطع صوتیة ورسومات ومقاطع فیدیو رقمیة لالستخدام  المك

 في الفصول األساسیة. 
 سیتمكن الطالب من: 

إتقان مھارات النشر المكتبي األساسیة باستخدام تطبیقات برامج   •
Microsoft Office وAdobe . 

 التعرف على مھارات وأسالیب اإلنترنت.  •
 وب. األساسیة على الحاسإتقان مھارات التقنیة  •
 التعرف على البرمجة (الترمیز):  •

اللوحات القصصیة (ما ھي؛ لماذا یتم استخدامھا؛ كیف یتم  -
 إنشاؤھا). 

األزرار المتحركة إلنشاء رسوم متحركة بسیطة وتأثیرات   -
 مرئیة لتعزیز العروض التقدیمیة. 

 تشغیل كامیرا الفیدیو وإنشاء عروض الفیدیو التقدیمیة.  •
 : Microsoft Movie Makerتخدام برنامج تعلم اس •

إنشاء عرض تقدیمي للوسائط المتعددة باستخدام أدوات الرسم   -
 والطالء. 

استخدام الكامیرا الرقمیة اللتقاط وتحریر الصور للعروض   •
 . Adobe Creative Cloudالتقدیمیة باستخدام 

استخدام الماسح الضوئي إلضافة الصور الممسوحة ضوئیًا إلى   •
 التقدیمیة. العروض 

 
 
 
 
 

 ) 16609نیة الوسائط المتعددة المستوى الثاني، فصل دراسي (تق
 سیتمكن الطالب من: 

ومجموعة متنوعة   HTMLتصمیم وإنتاج صفحات الویب باستخدام  •
 من برامج إنشاء صفحات الویب ومواقع اإلنترنت 

إنشاء ارتباطات تشعبیة لصفحات ومواقع وبرامج أخرى   •
)Powerpoint ،Excel  ،Word  (وما إلى ذلك 

 استكشاف الِمَھن في مجاالت الوسائط المتعددة والنشر المكتبي •
 
 
 

 اللغة اإلنجلیزیة 
 ) 11301استكشاف الخطابة، فصل دراسي ( 

سیتدرب الطالب على جمیع عناصر اإلعداد واإللقاء والتقییم في تقدیم 
 الخطابات بما في ذلك: 

 الخطابات وتنظیمھا وتحدید تفاصیلھا. إجراء البحوث في  •
 سالیب الخطابات االرتجالیة وغیر الُمعّدة. تطویر أ •
 إلقاء الخطابات من النصوص الُمحددة والُمعدة.  •
تطویر أسالیب التواصل الفعال للغایة، مثل الدعابة واالستشھاد   •

 وعناصر الدعم ومعلومات الرسومات. 
 الفعال. تعلم مھارات الخطابة لإللقاء  •

 
 التعلیم التكنولوجي 

 ) 18258( ، فصل دراسي STEAMتطبیقات 
عبارة عن دورة تمتد لفصٍل دراسي حیث یتم دمج  STEAMتطبیقات 

المواد الخمسة (العلوم والتقنیة والھندسة والفنون والریاضیات) في  
وفي ھذه الدورة   المشروعات التي تقدم تطبیقات من واقع الحیاة.

المعلم المساحة والموارد والمساعدة للطالب من أجل  الدراسیة، سیوفر 
عة المشروعات المجتمعیة أو المسابقات اإلقلیمیة والوطنیة بشكل  متاب 

وسیطبق الطالب حلقة التصمیم الھندسي وطریقة االستعالم  مستقل.
العلمیة التي تعلموھا في دورة األسس فیما یتعلق بالمشاكل األصلیة التي 

وإلدراك ھذه التحدیات،   أو احتیاجات المجتمع.تعرضھا المسابقات 
 طالب على الفھم التشغیلي األساسي للمجاالت األربعة التالیة:سیعتمد ال

االستعالم الموجھ، والفنون والتصمیم، وإنتاجیة التقنیة، وتطبیق الھندسة،  
وسیتعلم  التي تعلمھا الطالب في الفصل الدراسي الخاص باألسس. 

ضروریة في الریاضیات والعلوم على النحو الالزم  الطالب المھارات ال 
 التحدي. إلكمال 
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 سوانسون 
 
 

 الدورة االختیاریة للغات العالم 
 

وسیوفر   ھي دورات دراسیة تم تصمیمھا لتوفیر الكشف عن لغة من لغات العالم قبل االلتزام بالدورة الدراسیة المعتمدة للمدرسة الثانویة. مدخل إلى لغات العالم 
لبات التخرج من  طالب المشاركین من أن یكونوا أكثر نجاًحا في لغة مختارة تُستخدم لتلبیة متط ھذا الكشف أساًسا في ھیكل وثقافة اللغة المستھدفة لتمكین ال

راجع المستشار المدرسي لطفلك للحصول   وألجل المشاركة، یجب أن یكون الطالب یجیدون القراءة على مستوى الصف أو أعلى من ذلك.  المدرسة الثانویة. 
 على مزیٍد من المعلومات. 

 
 

 ات الدراسیة للمدخل إلى لغات العالم في الصف السادس: فرص الدور
  الذین یختارون واحًدا من الخیارات الواردة أدناه في جدول زمني متناوب األیام مع القراءة.سیشارك الطالب 

 
 )15101مدخل إلى اللغة الفرنسیة (

 دورة الفصل الدراسي 
ھا؛ والمشاركة في التفاعالت  واصل األساسیة مثل: فھم األسئلة المتعلقة بالذات وطرحھا واإلجابة عن یتعرف الطالب على اللغة المستھدفة ویتعلمون مھارات الت 

تم تصمیم ھذه الدورة   ة.االجتماعیة األساسیة بالعبارات المحفوظة؛ وفھم واستخدام العبارات والتبادالت المحدودة المتعلقة بالتحیة واأللوان واألرقام واألطعم
الدورة أساًسا في ھیكل اللغة المستھدفة لتمكین الطالب المشاركین من أن یكونوا  ستوفر ھذه  قبل االلتزام بدورة المرحلة الثانویة المعتمدة. للتعرف على اللغة 

 أكثر نجاًحا في لغة مختارة تُستخدم لتلبیة متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة
 

 )15301مدخل إلى اللغة الالتینیة (
 راسي دورة الفصل الد 

ینصب جّل التركیز على تكوین  أساسیة حول اللغة بینما یتعلّم الطالب مفردات التینیة أولیة. وتُعرض مفاھیم  یتعرف الطالب على لغة الرومان وحیاتھم،
 الكلمات من اللغة الالتینیة. 

 
 ) 15501( اإلسبانیة مقدمة إلى 

 دورة الفصل الدراسي 
لذات وطرحھا واإلجابة عنھا؛ والمشاركة في التفاعالت  لمون مھارات التواصل األساسیة مثل: فھم األسئلة المتعلقة بایتعرف الطالب على اللغة المستھدفة ویتع

تم تصمیم ھذه الدورة   ة.االجتماعیة األساسیة بالعبارات المحفوظة؛ وفھم واستخدام العبارات والتبادالت المحدودة المتعلقة بالتحیة واأللوان واألرقام واألطعم
ستوفر ھذه الدورة أساًسا في ھیكل اللغة المستھدفة لتمكین الطالب المشاركین من أن یكونوا   مدة.لتعرف على اللغة قبل االلتزام بدورة المرحلة الثانویة المعت ل

 أكثر نجاًحا في لغة مختارة تُستخدم لتلبیة متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة. 
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 الفئات الخاصة
 

 حصلون على خدمات التعلیم الخاص الطالب الذین ی
 

ویتكون التعلیم الخاص من خدمات للطالب الذین   تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة في المدرسة المتوسطة للوائح الفیدرالیة واللوائح الخاصة بالوالیات. یخضع 
)  IEPالتعلیم الفردي (  لبیئة األقل تقییًدا بناًء على برنامجویحصل الطالب ذوي اإلعاقة على الخدمات في ا یحتاجون إلى تعلیٍم مصمم خصیًصا نتیجة لإلعاقة. 

 ویحدد برنامج التعلیم الفردي الخدمات المطلوبة و/أو التجھیزات و/أو التعدیالت وتسكین الطالب ذوي اإلعاقة.  الخاص بھم. 
 

 الطالب الذین یتلقون خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة 
 

ویتوافق منھج تطویر اللغة اإلنجلیزیة مع معاییر الكفاءة في   كمتعلمي لغة إنجلیزیة.) التعلیَم للطالب الذین تم تحدیدھم ELتقدم خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة ( 
 ومعاییر التعلم في فرجینیا. WIDAاللغة اإلنجلیزیة الخاصة باتحاد  

 
مجموعة ثنائیة الفترة) مع معلم  فنون القراءة/اللغة ( 2أو المستوى  1 یدرس الطالب المحددون على أنھم ضمن درجة الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة من المستوى

ESL .ویدرس الطالب العلوم والدراسات االجتماعیة إما مع معلم  معتمدESL   معتمد أو في فصل دراسي مشترك ویشاركون في الدورات المختارة للتعلیم
 ورات الریاضیات بناًء على استعدادھم. وتتم التوصیة بالطالب للحصول على د  العام والتربیة البدنیة. 

 
فنون القراءة/اللغة (مجموعة ثنائیة الفترة)   4أو المستوى  3یدرس الطالب المحددون على أنھم دارسون ضمن درجة الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة من المستوى 

كون في الدورات المختارة  یم العام أو في فصل دراسي مشترك ویشارویدرس الطالب العلوم والدراسات االجتماعیة إما مع معلم التعل معتمد. ESLمع معلم 
  وتتم التوصیة بالطالب للحصول على دورات الریاضیات بناًء على استعدادھم.  للتعلیم العام والتربیة البدنیة.

 
ي اللغة  لدرجات تقییم متعلم WIDA ACCESSتقییم وینتقل الطالب المحددون على أنھم متعلمي لغة إنجلیزیة إلى مستوى الكفاءة التالي بناًء على درجات 

مخزون القراءة و/أو نتائج معاییر التعلم و/أو عینات   و/أو PALS Plusولنقل الطالب إلى مستوى أعلى، قد یتم إیالء مزید من االھتمام إلى  اإلنجلیزیة.
 الكتابة و/أو مدخالت المعلم. 

 
 10786إلنجلیزیة اللغة ا - 1تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10790اللغة اإلنجلیزیة  - 2تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10787القراءة  - 1تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10791القراءة  - 2تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10780العلوم  - 1تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10781العلوم  - 2تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 

 ) 10880الریاضیات ( -تطویر اللغة اإلنجلیزیة 
 (خیار للطالب المبتدئین في المستوى األول غیر المسجلین في دورة التاریخ الخاصة بمعاییر التعلم) 10789تطویر اللغة اإلنجلیزیة 

 10800 1865ة حتى عام الوالیات المتحد التاریخ والتربیة المدنیة واالقتصاد في - 2-1تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10801حتى اآلن   1865التاریخ والتربیة المدنیة واالقتصاد من عام   - 2-1تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10796اللغة اإلنجلیزیة  - 3تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10799اللغة اإلنجلیزیة  - 4تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 

 10794القراءة  - 3طویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى ت 
 10797القراءة  - 4تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10795 1865التاریخ والتربیة المدنیة واالقتصاد في الوالیات المتحدة حتى عام  - 4-3تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 10798حتى اآلن  1865والتربیة المدنیة واالقتصاد في الوالیات المتحدة من عام   خالتاری  - 4-3تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 



48 

 خدمات الموھوبین 
 الطالب الذین یحصلون على خدمات الموھوبین

  5وعات تتراوح من فالطالب الذین یتم تحدیدھم على أنھم موھوبین یتم تجمیعھم في مجم یُعد نموذج المجموعات التعاونیة ھو نموذج تقدیم خدمات الموھوبین.
ویكون لكل   طالب بناًء على المجال الذي تم تحدید موھبتھم فیھ داخل فصول غیر متجانسة في فنون اللغة اإلنجلیزیة والعلوم والدراسات االجتماعیة. 8إلى 

ومعلمو المجموعات بانتظام للتمییز  RTGوضمن نموذج المجموعات التعاونیة، یخطط معلم  ). RTGموھوبین (مدرسة متوسطة معلم موارد بدوام كامل لل
تراتیجیات محددة  الیومي بمجموعة متنوعة من الطرق: تنفیذ الموارد المنھجیة المحددة في دلیل أفضل الممارسات للمتعلمین في المستوى المتقدم؛ وترسیخ اس 

؛ والتمییز بین الدروس باستخدام التقییمات المسبقة وضغط المناھج  ي واإلبداعي لتحقیق الدقة المستمرة وعمق وتعقید الوحدات والدروسفي إطار التفكیر النقد
سة و/أو  یع الدراالدراسیة والتجمیع المرن وصوت الطالب واختیارھم والواجبات المتدرجة والتعلم القائم على حل المشاكل والمشاریع والتعلم الشخصي ومشار 

  البحوث المستقلة.
 

 خالل الدورات المعتمدة المتقدمة أو الخاصة بالمدارس الثانویة في الریاضیات للطالب الذین یُظھرون استعدادھم لھا. ھناك فرص إضافیة لتمییز المحتوى من 
راعي الفریق مقاییس متعددة مرتبطة بمعرفة الطالب  ویجتمع فریق من معلمي الریاضیات ذوي الخبرة لتحدید توصیات دورة الریاضیات لجمیع الطالب. وی 

لحالي  رة على االستنتاج واالستعداد للتعلیم. ویتم النظر في ھذه البیانات باالقتران مع توصیٍة خاصة بالدورة الدراسیة من معلم الریاضیات ابالمحتوى والقد 
دورة  "، و في الصف السادس " دورة الجبر التمھیدیة لطالب الصف السادس"ھم في للطالب. وقد یُوصى للطالب الُمحددین باعتبارھم موھوبین بتسریع دخول

وقد یتم   صف الثامنفي ال " الھندسة المكثفة"في الصف السابع أو الثامن، أو  "دورة الجبر المكثفة "في الصف السابع، و  "الجبر التمھیدیة لطالب الصف السابع
  مستعدین لذلك.تسریع جمیع الطالب بمجرد أن یكونوا 

 
حة لطالب المدارس المتوسطة الموھوبین وذوي القدرات العالیة دورة جغرافیا العالم، واللغة الالتینیة  من بین الدورات األخرى المعتمدة للمدرسة الثانویة والمتا

ویمكن للطالب في الصف الثامن   ل والثاني، وعلوم الحاسوب. المستوى األول والثاني، واللغة الفرنسیة المستوى األو  اإلسبانیةالمستوى األول والثاني، واللغة 
ویمكن لھم التقدم أیًضا لاللتحاق كطالب مستجد في البرنامج اإلقلیمي لمدرسة   كطالب مستجد في برنامج أرلینغتون للتقنیة بالمركز المھني.التقدم لاللتحاق 

ة فرفاكس الحكومیة،  ویة للعلوم والتقنیة، التي تقع في أناندال، فرجینیا، وتدیرھا مدارس مقاطعحاكم فرجینیا في العام األكادیمي (مدرسة توماس جیفرسون الثان 
  فرجینیا).

 
ویجوز للطالب المؤھلین اتخاذ خیارات كثیرة في مجاالت الفرق   یعمل معلمو الفنون والموسیقى بشكل مباشر مع الطالب لتوفیر التمییز المناسب لطالبھم. 

 واألوركسترا.  الموسیقیة والغناء 
  وھوبین ألولیاء األمور حیث تتم مشاركة كیفیة تنفیذ الخدمات و/أو عملیة الفحص واإلحالة. وتعقد كل مدرسة إعدادیة جلسة (جلسات) إحاطة بشأن خدمات الم

 
 خدمات المكتبة

 
المكتبة مھمة تنسیق الموارد المطبوعة والرقمیة للتعلم والقراءة المستقلة من  ویتولى أمین  مكتبة المدرسة ھي مركز التدریس والتعلم داخل المجتمع المدرسي.

ویتعلم الطالب مھارات التفكیر النقدي واإلبداعي، والتواصل، والتعاون حتى یصبحوا   التنمیة الفكریة والعاطفیة واالجتماعیة لجمیع الطالب. أجل تعزیز 
ات المنھجیة،  أمین المكتبة بتشكیلة حدیثة یمكن الوصول إلیھا في المدرسة وفي المنزل، ویعكس االحتیاج ویحتفظ مستخدمین ناجحین للمعلومات مدى الحیاة.

 واالحتیاجات التطویریة، والتنوع االجتماعي والثقافي والعرقي لجمیع الطالب. 
 

في مجموعة متنوعة من تجارب التعلم في جمیع مجاالت  یعمل أمناء المكتبات المدرسیة على توجیھ الطالَب في العثور على المعلومات وتقییمھا ودمجھا 
 المحتوى. 

كما یتم تعلیم الطالب   ة المطبوعة والرقمیة للحصول على المعلومات وتنظیمھا وتوثیقھا وتحلیلھا وتقییمھا وتجمیعھا وتقدیمھا.ویستخدم الطالب مواد المكتب 
بناء ویتعاون أمناء المكتبات أیًضا مع المعلمین ل اسات من أجل االستخدام المالئم للمعلومات. االلتزام بمدونة قواعد األخالقیات واالستخدام المقبول للسی 

 وتعمل مكتبات المدرسة لساعات طویلة من أجل تعزیز فرص التعلم للطالب والمجتمع المدرسي األوسع نطاقًا.  الوحدات المنھجیة والبرامج الخاصة.
 

كتبة المدرسة  استخدام موارد المكتبة في المدرسة وفي المنزل على السواء من خالل الوصول إلى صفحة الویب الخاصة بمیُشجع الطالب وأسُرھم على 
 والموارد المدرجة علیھا. 

 
 

 برنامج األلعاب الریاضیة خارج المنھج
 

وتكون ھذه البرامج بمثابة نمو لبرنامج التربیة   برنامج التعلیمي.تُعد البرامج الریاضیة الداخلیة في المدرسة أو المشتركة بین المدارس جزًءا ال یتجزأ من ال
یاجات البدنیة والعقلیة والعاطفیة واالجتماعیة للطالب من خالل مساعدتھم على إدراك إمكاناتھم كأعضاء ذوي قیمة في  فھي تسھم في تلبیة االحت  البدنیة.

 مدرستھم ومجتمعاتھم. 
 

وتعد المشاركة على   عصًرا. 4:00بعد الظھر إلى الساعة  2:50درسة أیام االثنین والثالثاء واألربعاء والخمیس من الساعة یتم إجراء البرامج الداخلیة في الم
ویُعد برنامج  مستوى المدرسة ھي الھدف الرئیسي؛ ومن ثم فإن جمیع الطالب مؤھلون للمشاركة في مجموعة واسعة من األنشطة التي تُقام داخل المدرسة. 

Ultimate  .تقدیمھ على أساس الفصل بین الجنسین وھناك   ویتم نشاًطا بارًزا یتم تقدیمھ بھیكل منظم بشكل أكبر من األنشطة األخرى التي تُقام داخل المدرسة
 منافسة بین المدارس (تلعب كل مدرسة مع المدرسة األخرى مرة واحدة)

 
ة فرصةً للطالب تُتیح لھم المشاركة في مسابقات السباحة، وكرة القدم للبنین والبنات، والتنس  یوفر البرنامج الریاضي المشترك بین المدارس للمدرسة المتوسط 

وتتطلب المشاركة إجراء فحص بدني حالي واستكمال اتفاقیة ریاضیة للمدارس العامة   ، والمضمار والمیدان. Ultimateلسلة، والمصارعة، وبرنامج وكرة ا
 في أرلینغتون. 
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 تماعيالنمو العاطفي االج
 

ل أنشطة محددة، فضالً عن الخدمات المتاحة، والممارسات  تُعّزز كل مدرسة إعدادیة النمو االجتماعي والعاطفي للطالب في مرحلة المراھقة المبكرة من خال
الشعور بإغفال الھویة الذي قد تخلقھ المدرسة  ویتم تعیین الطالب في فرق (ضمن الدرجات أو مستوى الدرجة أو البرنامج) من أجل الحد  التعلیمیة والتنظیم.

ویأخذ   ودرجة أكبر من الثقة بالنفس، مما یسمح لھم بالنمو أكادیمیًا وكذلك اجتماعیًا وعاطفیًا. وتمنح ھذه "المجتمعات" األصغر حجًما شعوًرا باالنتماء  الكبیرة.
وتتوافر لدى   لطالب في مرحلة المراھقة المبكرة في التخطیط ألنشطة التعلم الخاصة بھم.المعلمون أیًضا بعین االعتبار االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة ل

وھذا االھتمام بطبیعة طالب المدرسة   للعمل في مجموعات صغیرة والتعاون واختیار الواجبات التي تُطّور اھتماماتھم وقدراتھم.الطالب العدید من الفرص 
 یًا واجتماعیًا حتى عندما یعمل بشكل أكادیمي. المتوسطة یسمح لكٍل منھم بالتطور عاطف

 
 برنامج المستشار المعلم

 
وتجتمع ھذه المجموعات الصغیرة من الطالب بشكل متكرر كل أسبوع   ). T/Aطة في مجموعة المستشار المعلم (یتم تعیین كل طالب في المدرسة المتوس

عمل معھم على الموضوعات واألنشطة المرتبطة بالتطویر االجتماعي والعاطفي والتكیف مع  خالل الیوم الدراسي مع عضو ھیئة التدریس الُمكلف بھم الذي ی 
مل الوحدات التوجیھ في المدرسة الجدیدة (من كیفیة فتح خزانة المالبس إلى كیفیة العثور على صالة األلعاب الریاضیة) والصداقات  وقد تش المدرسة ومطالبھا.

ف  واألھم من ذلك أن المستشار المعلم ھو شخٌص بالٌغ في المدرسة یعر وتربیة الشخصیة واإلعداد للمدرسة الثانویة.  الجدیدة والقدیمة ومھارات الدراسة 
وتمنح مجموعات المستشار المعلم للطالب مجموعة صغیرة   الطالب/متلقي االستشارة جیًدا ویمكن للطالب أن یلجأ إلیھ لطرح سؤال أو عرض مشكلة تواجھھ.

 " ضمن السیاق األكبر للمدرسة المتوسطة. "كقاعدة أساسیة
 

 خدمات الطالب والتعلیم الخاص
 

تشارین وأخصائیي علم النفس المدرسي واألخصائیین االجتماعیین بالمدرسة وأخصائیي الحضور ومستشاري تعاطي  تشتمل إدارة التدریس والتعلم على المس
طالب، والمنسقین، وأخصائیي أمراض النطق/اللغة، وأخصائیي الرؤیة، وأخصائیي السمع،  المخدرات وفریق مسارات التعلیم الخاص، بما في ذلك دعم ال 

ویُستخدم نموذج فریق متعدد التخصصات   وتحافظ اإلدارة على عالقٍة تعاونیة مع الخدمات الصحیة المدرسیة.  المھنیین والبدنیین.ومیسري اإلدماج والمعالجین 
ویتواجد المستشارون في المدارس، بینما یتم تعیین الموظفین اآلخرین للمدارس   العاطفي لطالب المدارس المتوسطة.للمساعدة في تعزیز النمو االجتماعي و

 في جزء معیّن من كل أسبوع. 
 

لب على النحو المحدد من  ویتوافق محتوى المنھج الدراسي مع االحتیاجات التعلیمیة للطا یتم تقدیم الفصول الدراسیة التالیة في برنامج مھارات الحیاة الوظیفیة.
ویركز المنھج الدراسي على تطویر   ).VAAPم البدیل في فرجینیا () ومعاییر التعلم المتوافقة التي تدعم برنامج التقیی IEPخالل برنامج التعلیم الفردي (

ویتم   والمھارات المھنیة التمھیدیة، والمھارات األكادیمیة الوظیفیة. مھارات الحیاة الوظیفیة في مجاالت التواصل، والمساعدة الذاتیة، والمھارات االجتماعیة، 
 ة داخل المدرسة والمجتمع على نطاق واسع. إجراء التعلیم في مجموعة متنوعة من البیئات الطبیعی 

 
 ) 10035اللغة اإلنجلیزیة (

ویركز عمل الدورة   حددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.ھذه الدورة الدراسیة عبارة عن برنامج منظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات الم
ویتم   ت، وبناء الجملة، وتطویر الفقرات، ودراسة األدب من خالل القصة القصیرة، والِشعر، والروایة. الدراسیة على فھم القراءة، والھجاء، واستخدام المفردا

 ة لدى الطالب. اختیار المواد والكتب الدراسیة وفقًا لمستوى القراء
 

 ) 10036الریاضیات (
في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب، ویركز عمل الدورة   ھذه الدورة الدراسیة عبارة عن برنامج منظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات المحددة

د الصحیحة، والنسب واألجزاء، والنسب المئویة، والقیاس،  الدراسیة على العملیات التي تتضمن األعداد الكلیة، والكسور، واألعداد العشریة، واألعدا
  والریاضیات الوظیفیة.

 
 ) 10039الدراسات االجتماعیة (

 الدراسیة عبارة عن برنامج منظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.  ھذه الدورة 
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 ) 10038العلوم (
 الدورة الدراسیة عبارة عن برنامج منظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب. ھذه 
 ) 10014اءة (القر

وقد تم تصمیم عمل   .ھذه الدورة الدراسیة عبارة عن برنامج منظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب 
لقراءة ألغراض المتعة والفھم من أجل تعزیز  باإلضافة إلى ذلك، یتم التركیز على ا الدورة الدراسیة لتلبیة احتیاجات القراءة المحددة التي یُظھرھا الطالب.
 مھارات معینة ضروریة في استخدام المواد األخرى للفصل الدراسي. 

 
 

 التعلیم في المنزل
 

علیم في  طلب الت  الب غیر القادرین على الحضور إلى المدرسة ألسباب طبیة، من بینھا الحاالت النفسیة، مؤھلین للحصول على التعلیم في المنزل. قد یكون الط
education/homebound-https://www.apsva.us/special-المنزل متاح على موقع الویب الخاص بمدارس أرلینغتون الحكومیة، 

. instruction/ویتم تقدیم الطلبات إلى المدرسة الخاصة بالطالب   ارس أرلینغتون الحكومیة. ویمكن طلب نسخٍ من الطلب أیًضا في أي مدرسة من مد
لفریق برنامج التعلیم الفردي بعد الموافقة على التعلیم في المنزل من أجل تحدید مستوى  وسیتم عقد اجتماع  لمراجعتھا قبل إرسالھا إلى مكتب التعلیم الخاص. 

 اجعة األھلیة للتعلیم في المنزل كل تسعة أسابیع. وفي جمیع الحاالت، تتم مر الخدمة المطلوبة. 
 

 األنشطة الطالبیة 
 

 وعادة ما تلتقي ھذه المجموعات بعد المدرسة. للطالب لتطویر قدراتھم اجتماعیًا وعاطفیًا.توفر النوادي ونقابة الطالب والمنظمات األخرى العدید من الفرص 
ع الطالب على المشاركة؛ وتعد العضویة غیر  مقیدة؛ ویتم توفیر النقل بالحافالت على نحٍو منتظم.  ویُشجَّ

 
 

 التعاون والتواصل في المنزل/المدرسة 
 

ومن أجل التعاون،   واجتماعیًا وعاطفیًا وبدنیًا، یجب أن یتعاون المنزل والمدرسة لتحقیق المصالح الفضلى للطالب.  لكي ینمو طالب المدرسة المتوسطة فكریًا
وھناك العدید من وسائل التواصل الرسمیة وغیر الرسمیة على   ألوصیاء والمعلمین وأعضاء ھیئة التدریس أن یتواصلوا فیما بینھم.یجب على أولیاء األمور/ا

 حد سواء. 
 

 إبالغ أولیاء األمور/األوصیاء 
عند النقطة   على أولیاء األمور في شھر سبتمبر.یتلقى الطالب بطاقة درجات في نھایة كل فترة تقییم مدتھا تسعة أسابیع وفقًا لجدول زمني یتم نشره وتوزیعھ 

كما یقوم المعلمون   الفریق األساسي للمعلمین یشیر إلى التقدم الحالي للطالب. المتوسطة لكٍل من فترات التقییم األربعة، یتلقى كل طالب تقریًرا مرحلیًا من 
 المرضي أو اإلخفاق في العمل أو العمل دون مستوى قدرة الطالب بشكل كبیر. الُمختارون/االستكشافیون بإصدار تقاریر مرحلیة لإلشارة إلى العمل غیر

مور، یتواصل العدید من الفرق والمعلمون الفردیون عبر الرسائل والمالحظات وأعمال الطالب، التي یتم  باإلضافة إلى ھذه الطرق الرسمیة إلبالغ أولیاء األ
 إرسالھا إلى المنزل. 

 
 المؤتمرات 

ة إلى ذلك، قد  باإلضاف األسر إلى حضور المؤتمر مع المعلمین الممثلین في یوم معین من األیام غیر التعلیمیة للطالب في الخریف وفي الربیع.  تتم دعوة جمیع
 اقشة الطالب. وقد یجتمع ولي األمر/الوصي مع الفریق األساسي للطالب لمن  یطلب ولي األمر/الوصي أو المعلم عقد مؤتمر لمناقشة تقدم الطفل في أي وقت. 

 وفي كثیر من األحیان، یقوم المستشار بتنظیم مؤتمرات أولیاء األمور/األوصیاء/المعلمین. 
 

 المالحظات المكالمات الھاتفیة و 
رید  أو ب یجوز لولي األمر/الوصي ترك رسالة ھاتفیة للمعلم (الذي یكون بصفة عامة في الفصل الدراسي خالل معظم الیوم الدراسي) أو إرسال مالحظة 

قصارى جھدھم للرد في أسرع  وسیبذل المعلمون  وسیشیر المعلمون عادةً إلى أي تفضیالت لدیھم في المنھج الدراسي الخاص بھم. إلكتروني یطلب رًدا علیھ.
 كما یمكن ألولیاء األمور/األوصیاء االتصال بالمستشار مباشرةً لطرح األسئلة بشأن تقدم الطالب.  وقت ممكن.

 
 مل التطوعي الزیارات والع

وتمثل جمعیة أولیاء األمور   لسبل. یمكن أن یصبح أولیاء األمور/األوصیاء أكثر مشاركة في المدرسة ومن ثم أكثر درایة ببیئة الطالب من خالل عدد من ا
رھم أو أوصیائھم للعروض  ویقّدر الطالب بشكل خاص حضور أولیاء أمو  ) والخدمات التطوعیة طریقتان إلظھار االھتمام وااللتزام.PTAوالمعلمین (

 یُظھر الدعم الشخصي. األدائیة الخاصة بالطالب أو الفعالیات الریاضیة، أو االجتماعات الخاصة نظًرا ألن ھذا الحضور 

https://www.apsva.us/special-education/homebound-instruction/
https://www.apsva.us/special-education/homebound-instruction/


51 

 االختبارات الموحدة في المدرسة المتوسطة 
 

والریاضیات والتاریخ والعلوم االجتماعیة في الصفوف السادس   ) في القراءة SOLیطلب مجلس التعلیم في فرجینیا أن یخضع الطالب لتقییمات معاییر التعلم (
وسیخضع الطالب المسجلون في الجبر أو الھندسة أو جغرافیا العالم   تبارات في الكتابة والعلوم.ویخضع الطالب في الصف الثامن أیًضا لالخ والسابع والثامن.

وتعد االختبارات الخاصة بمعاییر التعلم اختبارات قائمة على المعاییر ویتم تصمیمھا على  ه المادة.الختبار نھایة الدورة الدراسیة الخاص بمعاییر التعلم في ھذ
 لتعلم في فرجینیا.نحٍو یطابق معاییر ا

 
ونوا مؤھلین وسیُطلب من جمیع الطالب في المرحلة الثانویة اجتیاز ما ال یقل عن خمس اختبارات لنھایة الدورة الدراسیة في المدرسة الثانویة لكي یك

 ھذه الوثیقة والتحدث إلى مستشار الطالب. للحصول على مزیٍد من التفاصیل، یرجى االطالع على متطلبات التخرج الموجودة في نھایة  للحصول على الشھادة.
 

 نتائج التقییم 
وسیتم نشر النتائج اإلجمالیة للمدارس وأرلینغتون   اختبار.سیتم إرسال نتائج االختبارات التي یخضع لھا الطالب عبر البرید إلى أولیاء األمور بعد كل فترة 

 . www.apsva.usعلى موقع الویب الخاص بمدارس أرلینغتون العامة على 
 
 

 الدورات الدراسیة المؤھلة للحصول على دورة دراسیة خاصة بالمدرسة الثانویة في المدرسة المتوسطة
 

لمدرسة المتوسطة وتكون ھذه الدورة الدراسیة مؤھلة لمنح دورة دراسیة خاصة بالمدرسة الثانویة (مثل  عندما یحصل الطالب على دورة دراسیة في مستوى ا
األول/الثاني أو اللغة الالتینیة الجبر أو الھندسة أو اللغة العربیة المستوى األول/الثاني أو اللغة الصینیة المستوى األول/الثاني أو اللغة الفرنسیة المستوى 

 المستوى األول/الثاني وجغرافیا العالم أو علوم الحاسوب)، فعندئٍذ یكون لدى ولي أمر/وصي الطالب الخیارات التالیة.  اإلسبانیةل/الثاني أو اللغة المستوى األو
 

ورة في متوسط  المدرسة الثانویة، وتضمین الدرجة النھائیة للدحساب االعتماد (إذا تم الحصول علیھ) والدورة الدراسیة ضمن متطلبات التخرج من  •
 نقاط درجات الطالب عند حسابھ في مستوى المدرسة الثانویة. 

 
حصول  عدم حساب الدرجة النھائیة للدورة في متوسط نقاط درجات الطالب عند حسابھ في مستوى المدرسة الثانویة، وعدم حساب االعتماد (إذا تم ال •

 نویة. الدراسیة ضمن متطلبات التخرج من المدرسة الثا علیھ) والدورة 
 

وإذا لم یستلم موظفو المدرسة المتوسطة طلب ولي األمر بإلغاء الدورة الدراسیة   سیتلقى أولیاء األمور إخطاًرا بھذا الخیار مع بطاقة التقریر النھائي لطفلھم.
 الب (وفقًا لمعاییر االعتماد في فرجینیا).ھ وكذلك الدرجة في سجالت المدرسة الثانویة للطبحلول التاریخ المحدد، فسیتم إدراج أي اعتماد تم الحصول علی 

 
 خیارات المدرسة الثانویة

 
المدارس الثانویة  وباإلضافة إلى  تقدم المدارس الثانویة في مدارس أرلینغتون العامة برنامًجا شامالً لتلبیة االحتیاجات الفكریة واالجتماعیة/العاطفیة للطالب. 

-وتشمل ھذه البرامج االختیاریة برنامج مدرسة إتش  دًدا من الخیارات األخرى التي قد ترغب األَُسر في استكشافھا.الشاملة، تمتلك مدارس أرلینغتون العامة ع
كما تتوافر أیًضا دورات   لثانویة للعلوم والتكنولوجیا. بي وودلون وبرنامج البكالوریا الدولیة والبرنامج التأسیسي للتمیز األكادیمي ومدرسة توماس جیفرسون ا

 ) لطالب المدارس الثانویة في أرلینغتون من خالل المركز المھني. STEMیة مھنیة وفنیة في مجال العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات (دراس
 

ع الطالب المھتمون بالحصول على دبلوم البكالوریا الدولیة في المدرسة ال الالتینیة المستوى   أو الفرنسیة أو الصینیة أو  اإلسبانیةثانویة على أخذ اللغة یُشجَّ
كما یتعین علیھم التسجیل في الجبر المستوى   أو الفرنسیة أو الصینیة أو الالتینیة المستوى الثاني في الصف الثامن. اإلسبانیةاألول في الصف السابع واللغة 

 ا إجراء ترتیبات اإلقامة خالل المدرسة الصیفیة. كما یمكن أیضً  األول في الصف الثامن. 
 

 تعلم. ى مزیٍد من المعلومات حول خیارات المدارس الثانویة، یُرجى االتصال بمكاتب خدمات التوجیھ في المدارس المتوسطة أو إدارة التدریس والللحصول عل
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 خیارات المدارس الثانویة

 الخیارات.تتوفر وسائل نقل لجمیع ھذه  ملحوظة:
 سیاسة االلتحاق المكان البرنامج

 Arlington Techبرنامج 
 

مركز أرلینغتون المھني 
)Arlington Career 

Center ( 

  الصف في  حالیًا الُمسجلین العامة أرلینغتون مدارس  طالب   من طالب   ألي یمكن •
 . المقاطعة مستوى على قرعة   في للمشاركة  تحویل  نموذج  تقدیم التاسع أو الثامن

 من المتقدمون یكون أن یجب  ،Arlington Tech ببرنامج االلتحاق  قبل •
  یكون وأن  1 الجبر مادة في  مثبت اعتماد على حصلوا  قد  التاسع ف الص

 . الھندسة  في  مثبت اعتماد على  حصلوا قد  العاشر  الصف  من المتقدمون
  اإللكتروني الموقع زیارة  یُرجى البرنامج، حول  المعلومات  من لمزیدٍ  •

 lington TechArبرنامج 
البرنامج التأسیسي للتمیز 

 Foundationاألكادیمي (
Program for 

Academic 
Excellence ( 

  الصف في  حالیًا الُمسجلین العامة أرلینغتون مدارس  طالب   من طالب   ألي یمكن • مدرسة ویكفیلد الثانویة
  .بالبرنامج  لاللتحاق  تحویل  نموذج تقدیم الثامن

  الموقع زیارة  یُرجى التحویل، وعملیة البرنامج ل حو  المعلومات  من لمزیدٍ  •
  اإللكتروني

  ویكفیلد في  الجدید  للطالبي التأسیس البرنامج 
 H-Bبرنامج 

Woodlawn 
  الصف في  حالیًا ُمسجلینال العامة أرلینغتون مدارس  طالب   من طالب   ألي یمكن • H-B Woodlawnبرنامج 

  . المقاطعة مستوى  على  قرعة في  للمشاركة  تحویل  نموذج تقدیم الثامن
  الموقع زیارة  یُرجى التحویل، وعملیة البرنامج حول  المعلومات  من لمزیدٍ  •

  اإللكتروني
   B Woodlawn -Hبرنامج •

المتطلبات األساسیة لاللتحاق ببرنامج ما قبل البكالوریا الدولیة في مدرسة   لي الثانویة-مدرسة واشنطن برنامج البكالوریا الدولیة
 لي -واشنطن

أو مستوى أعلى في الصف الثامن، أو الھندسة أو مستوى أعلى   1الجبر  -
 في الصف التاسع

في الصف الثامن،   2أو الالتینیة  2أو الصینیة  2فرنسیة أو ال 2 اإلسبانیة -
في الصف    3أو الالتینیة  3أو الصینیة  3أو الفرنسیة  3 اإلسبانیةأو 

 التاسع
 في جمیع المواد الحصول على تقدیرات ممتاز "أ" وجید جًدا "ب"  -
 أسئلة اإلجابات القصیرة/المقال  -

  لي -واشنطن مدرسة  تغطیھا تيال المنطقة  في یعیشون  ال الذین الطالب  سیحتاج •
 . الدولیة  البكالوریا طلب  إلى باإلضافة  تحویل  طلب  تقدیم

  الموقع زیارة  یُرجى التحویل، وعملیة البرنامج حول  المعلومات  من لمزیدٍ  •
 اإللكتروني

   لي -واشنطن في  الدولیة  كالوریاالب  برنامج     
برنامج مكثف كامل في اللغة  

 اإلسبانیة
  الذین والطالب المدرسة،  تغطیھا التي المنطقة  في یقیمون الذین  للطالب یمكن • مدرسة ویكفیلد الثانویة

  اإلجادة درجة  یُظھرون الذین وأولئك غونستون، في  المكثف البرنامج حضروا 
 .بالبرنامج االلتحاق  یةاإلسبان  اللغة  في  المناسبة

  مدرسة  تغطیھا التي المنطقة  في  یعیشون ال  الذین الطالب على  أیًضا ویجب  •
 . التحویل  طلب  تقدیم ویكفیلد

  الموقع زیارة  یُرجى التحویل، وعملیة البرنامج حول  المعلومات  من لمزیدٍ  •
  اإللكتروني

  ویكفیلد في  اإلسبانیة اللغة في  مكثف برنامج    
 

مدرسة توماس جیفرسون 
 الثانویة للعلوم والتكنولوجیا

توماس جیفرسون مدرسة 
الثانویة للعلوم والتكنولوجیا، 

مدارس مقاطعة فیرفاكس 
 العامة

  الصف في  حالیًا المسجلین ةالعام أرلینغتون مدارس  طالب   من طالب   ألي یمكن •
 التقدم) أعلى مستوى  ذات ریاضیات دورة أو (  1 الجبر  في  والمسجلین الثامن
 . التحاق  بطلب

  توماس بمدرسة االلتحاق الختبار یخضعوا أن المتقدمین جمیع على ویجب  •
 جیفرسون 

  الموقع  زیارة  یُرجى بھا، االلتحاق  وعملیة المدرسة  حول  المعلومات  من لمزیدٍ  •
  على  القبول  بعملیات الخاص  ترونياإللك

  والتكنولوجیا للعلوم  الثانویة جیفرسون  توماس  بمدرسة  االلتحاق عملیات   

https://careercenter.apsva.us/arlington-tech/
https://careercenter.apsva.us/arlington-tech/
https://careercenter.apsva.us/arlington-tech/
https://wakefield.apsva.us/freshman-foundations/
https://www.apsva.us/school-options/high-school-choices/high-school-countywide/
https://washingtonlee.apsva.us/international-baccalaureate-program/
https://www.apsva.us/school-options/high-school-choices/high-school-countywide/
https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions
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 المسارات المقترحة للریاضیات في مدارس أرلینغتون المتوسطة
رة الریاضیاتالمسارات المقترحة لد  و

 
دورات الریاضیات 

المقدمة في 
 الصف السادس 

دورات الریاضیات  
المقدمة في 
 الصف السابع 

دورات الریاضیات  
المقدمة في 
 الصف الثامن

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 6الریاضیات 

دورة الجبر التمھیدیة  
لطالب الصف السادس 
 (السادس/السابع/الثامن)
 

دورة الجبر التمھیدیة  
لطالب الصف السابع 

 (السابع/الثامن)
 

 

 7الریاضیات 

 ، مكثف 1الجبر  

دورة الجبر التمھیدیة  
 لطالب الصف الثامن

 

 1الجبر 

 الھندسة، مكثف  

 ، مكثف 1الجبر  

في جمیع مستویات الصفوف الدراسیة، تتوافر دورات تدریبیة إضافیة على "استراتیجیات الریاضیات" كدورات اختیاریة للطالب الذین 
 .ى مستوى الصفیرغبون في االستفادة من الدورة لتلبیة درجة إجادة عل
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 ) 2021-2020وما یلیھ ( 1مسارات دورات الریاضیات في مدارس أرلینغتون العامة بدًءا من الجبر  
ھناك مسارات ودورات متعددة قد   (تُقدم على مستویات الصفوف المختلفة).  1لمسارات عند التسجیل في أي دورة دراسیة في الجبر سیلتحق الطالب بھذه ا

 یُرجى االطالع على مواصفات الدورات المحددة لمعرفة المتطلبات األساسیة  یحضرھا الطالب حسب استعدادھم. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المدارس الثانویة الفردیة. لالطالع على دورات معینة من دورات البكالوریا الدولیة والتسجیل المزدوج لم یرد ذكرھا ھنا، یُرجى الرجوع إلى فھرس الدورات المتوفر 
 وإحدى دورات االستراتیجیات.  2سة أو الجبر  أو الھند 1یمكن للطالب الذین یحتاجون إلى دعم إضافي التسجیل في الوقت نفسھ في دورة الجبر  

 نویة فقط.في المدرسة الثا 2وقبل الھندسة، أو بعد الھندسة وقبل الجبر  1" بعد الجبر  AFDA*یمكن الحصول على شھادة الجبر والدوال وتحلیل البیانات "
 
 

 2الجبر  
 أو

 حساب المثلثات، مكثف /2الجبر  

حلیل  (المعروف سابقًا باسم الت 3الجبر  
 حساب المثلثات) -الریاضي

 

ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات  
 أو ما قبل التفاضل والتكامل، مكثف

من المستوى القیاسي لمادة    1(الجزء 
 الریاضیات في برنامج البكالوریا الدولیة)

  التفاضل والتكامل 
(برنامج التقییم، والبكالوریا الدولیة  

من   2الجزء   -(مادة الریاضیات 
من   1المستوى القیاسي، والجزء 

المستوى األعلى)، وتختلف خیارات  
 التسجیل المزدوج حسب المدرسة) 

 

كامل متعدد المتغیرات، والتفاضل التفاضل والت
االتجاھي، والجبر الخطي، والمعادالت التفاضلیة، 

من المستوى األعلى من   2والتحلیل والنُِھج بالجزء 
 لي فقط) -ة (مدرسة واشنطنبرنامج البكالوریا الدولی

 (تختلف الخیارات الشخصیة حسب المدرسة)
 

 
 

 االحتمالیة واإلحصاء
 أو

 )APاإلحصاءات لاللتحاق المتقدم (

باسم  التحلیل الكمي (المعروف سابقًا
 ) 1/2الریاضیات للفنون الحرة 

 

الدورات االختیاریة للریاضیات: یمكن الحصول علیھا 
حساب  /2أو الجبر   2الجبر في أي وقت بعد اجتیاز 

 المثلثات، مكثف.

 1الجبر  
 أو

 (یحتاج عامین لإلتمام)  2الجزء  - 1، والجبر  1الجزء  - 1الجبر  
 أو

 ، مكثف1الجبر  

 الریاضیات
 أو

 الھندسة، األساسیات 
 أو

 الھندسة، مكثف 

الجبر والدوال وتحلیل  
 البیانات*

الجبر والدوال وتحلیل  
 البیانات*
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 1 تسلسل دراسة اللغات العالمیة
 

 اإلشارة األمریكیة لغة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربیة 
 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 

  5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 
 5المستوى  4المستوى  3ى المستو 2المستوى  1المستوى  
 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

 
 اللغة الصینیة 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 
اللغة والحضارة  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

الصینیة، االلتحاق 
 المتقدم

 

اللغة والحضارة  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
الصینیة، االلتحاق 

 المتقدم

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 

 اللغة الفرنسیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة األلمانیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةالثانوی المدرسة في الدراسة برنامج على االطالع یُرجى الدولیة،  البكالوریا برنامج في اللغات لدورات كامل وصف على للحصول .العادیة للبرامج مخصص التسلسل ھذا 1

 .التفاصیل من لمزیدٍ 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 
   4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 4المستوى  3ى المستو 2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 
ة أو اللغ 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

والحضارة الفرنسیة، 
 االلتحاق المتقدم

اللغة والحضارة 
الفرنسیة، االلتحاق 

 المتقدم أو
الدراسات المتقدمة 

 باللغة الفرنسیة
 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

أو اللغة والحضارة 
الفرنسیة، االلتحاق 

 المتقدم

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 
  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
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 اللغة الیابانیة 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة الالتینیة 
 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 

أو اللغة  5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 
لتحاق الالتینیة، اال

  المتقدم

اللغة الالتینیة، االلتحاق 
 المتقدم أو

الدراسات المتقدمة 
 باللغة الالتینیة

 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
أو اللغة الالتینیة، 

 االلتحاق المتقدم
 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

 

 اإلسبانیة اللغة 
 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  لثامن الصف ا  الصف السابع 

 أو 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 
اللغة والحضارة 

، االلتحاق اإلسبانیة
 المتقدم

اللغة والحضارة 
االلتحاق ، اإلسبانیة

 المتقدم أو
، اإلسبانياألدب 

 االلتحاق المتقدم
 أو

مة الدراسات المتقد
 اإلسبانیةباللغة 

 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
اللغة والحضارة 

، االلتحاق اإلسبانیة
 المتقدم أو

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 

 للمتحدثین بطالقة  اإلسبانیة
 صف الثاني عشر ال الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 

اللغة والحضارة  3المستوى  2المستوى  1المستوى 
، االلتحاق اإلسبانیة

 المتقدم

، اإلسبانياألدب 
 االلتحاق المتقدم

الدراسات المتقدمة 
 اإلسبانیةباللغة 

اللغة والحضارة  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
، االلتحاق اإلسبانیة

 المتقدم

، اإلسبانياألدب 
 المتقدمااللتحاق 

 أو
الدراسات المتقدمة 

 اإلسبانیةباللغة 

اللغة والحضارة  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
، االلتحاق اإلسبانیة

 المتقدم
 

 مالحظات:
 األلمانیة والیابانیة إال في مدارسنا الثانویة الثالث الشاملة. ال تُقدم اللغة  .1
وباستثناء مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة، ال تُدرس اللغة الصینیة في المدارس الثانویة  واسطة أحد المعلمین.في المدارس المتوسطة، یتم تدریس اللغة الصینیة ب .2

 عد من متحدثي اللغة الصینیة كلغة أم.إال من خالل مقدم خدمة عبر اإلنترنت بدعم من مسا
 ة. ال یتوفر اختبار االلتحاق المتقدم بلغة اإلشارة األمریكیة أو اللغة العربی .3
 یُقدم برنامج البكالوریا الدولیة باللغتین العربیة والصینیة في مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة .4
  األلمانیة أو الیابانیة.ال تقدم دورة برنامج االلتحاق المتقدم باللغة   .5
) من خالل المشاركة بنجاح  4-1اعتمادات (المستوى  4طالب مدارس أرلینغتون العامة الذین یثبتون إجادتھم للغة أجنبیة أو أكثر یمكنھم اكتساب ما یصل إلى   .6

ال یُسمح باالعتمادات   لمزیٍد من المعلومات.www.apsva.us/worldlanguages یُرجى زیارة  ). Credit by Examفي االعتماد بموجب امتحان (
 المكررة. 

 الثاني عشر الصف  الصف الحادي عشر  العاشر الصف  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع 
  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    

http://www.apsva.us/worldlanguages
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 درسة الثانویةمتطلبات التخرج من الم
 

انتقال الطالب إلى الصف  تكون المتطلبات الالزمة لحصول الطالب على دبلوم وشھادة تخرج من مدرسة فرجینیا الثانویة ھي تلك المتطلبات الساریة عند 
 یحصل الطالب على دبلوم عند التخرج من إحدى مدارس فرجینیا الثانویة. التاسع للمرة األولى. 

، یتم احتساب االعتماد عند  12إلى  9المسجلون في صف دون الصف التاسع بنجاحٍ دوراٍت تدریبیة مقدمة مقابل اعتماد للصفوف من  وعندما یجتاز الطالب 
للحصول على وحدة اعتماد مثبتة لھذه الدورات، یجب أن یستوفي الطالب متطلبات معاییر الجودة   إلیفاء بالوحدات القیاسیة الالزمة للتخرج. تحدید مدى ا

 .(8VAC20-131-110.)والیة فرجینیا ل
تظل   ة متطلبات إضافیة معتمدة من مجلس التعلیم.تمثل المتطلبات التالیة المتطلبات الوحیدة الالزمة للحصول على الدبلوم، ما لم یحدد مجلس مدرسة محلی 

ذة إلى أن تقدم المدرسة المحلیة طلبًا إلى مجلس التعلیم بتعدیل ھذه  جمیع المتطلبات اإلضافیة التي تحددھا مجالس المدارس المحلیة ویعتمدھا مجلس التعلیم ناف
 المتطلبات أو إلغائھا. 

 

  .متطلبات الدبلوم القیاسیة 
على وحدات االعتماد القیاسیة  -وما یلیھ   2019-2018بدءاً من الصف التاسع لعام  - 2013یحصل الطالب الملتحقون بالفصل التاسع للمرة األولى قبل عام 

 لمثبتة المطلوبة. وا
الل اجتیاز الدورات والمواد االختیاریة  وحدة اعتماد قیاسیة من خ 22للتخرج والحصول على الدبلوم القیاسي، یجب أن یحصل الطالب على ما ال یقل عن 

أو غیرھا من التقییمات المعتمدة من   ) SOLالمطلوبة وما ال یقل عن خمس اعتمادات مثبتة من خالل اجتیاز اختبارات نھایة الدورات وفق معاییر التعلم (
 مجلس التعلیم.

 االعتمادات المثبتة المطلوبة  وحدة االعتماد القیاسیة المطلوبة  التخصص 
 

 2 4 اإلنجلیزیة (القراءة والكتابة)
 1 3  الریاضیات

 1 3  العلوم
 1 3  التاریخ والعلوم االجتماعیة

  2 التربیة الصحیة والبدنیة
  2  یة أو الفنون الجمیلة أو التعلیم المھني والتقنياللغات العالم

  1 االقتصاد وتمویل األفراد 
  4المواد االختیاریة 

 5 22  اإلجمالي
 

  .متطلبات دبلوم الدراسات المتقدمة
 وما یلیھ، یحصل الطالب على وحدات االعتماد القیاسیة والمثبتة.  2019-2018بدءاً من الصف التاسع لعام 

وحدة اعتماد قیاسیة من خالل اجتیاز الدورات والمواد   26والحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة، یجب أن یحصل الطالب على ما ال یقل عن للتخرج 
قییمات من الت  ) أو غیرھاSOLاالختیاریة المطلوبة وما ال یقل عن خمس اعتمادات مثبتة من خالل اجتیاز اختبارات نھایة الدورات وفق معاییر التعلم (

 المعتمدة من مجلس التعلیم. 

 وحدة االعتماد القیاسیة المطلوبة  التخصص 
 االعتمادات المثبتة 

 المطلوبة 
 

 2 4 اإلنجلیزیة (القراءة والكتابة)
 1 4  الریاضیات

 1 4  العلوم
 1 4  التاریخ والعلوم االجتماعیة

  3  اللغات العالمیة
  2 والبدنیةالتربیة الصحیة 

  1  لجمیلة أو التعلیم المھني والتقنيالفنون ا
  1 االقتصاد وتمویل األفراد 

  3المواد االختیاریة 
 5 26  اإلجمالي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحظر مدارس أرلنغتون العامة التمییز على أساس الِعرق، أو الدین، أو الجنس، أو التوجھ الجنسي، أو األصل  
توفر ھذه السیاسة فرًصا متساویة للوصول   القومي، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الحمل، أو الحالة االجتماعیة. 

والخدمات االستشاریة، والتربیة البدنیة، وألعاب القوى، والتعلیم المھني، والمواد  إلى الدورات، والبرامج، 
یجب اإلبالغ عن انتھاكات ھذه السیاسة إلى مساعد مدیر الخدمات اإلداریة   التعلیمیة، واألنشطة الالصفیة. 

 . 6110-228 (703)أو مساعد مدیر األفراد على الرقم   6008-228 (703)على الرقم 
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