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اختبارات المناهج الوطنية

اختبارات المناهج الوطنية

المرحلة الرئيسية 1

المرحلة الرئيسية 2
سجل القراءة
بادئات الجمل
السنوات  1إلى 3

سجل القراءة
بادئات الجمل
السنوات  4و 5و6



أتساءل لماذا...



أتساءل لماذا...



استمتعت بهذا الجزء /
االفتتاحية  /الخاتمة  /البنية...
في االفتتاحية  /الخاتمة...





إطار هذا الكتاب  /النص
يذكرني بـ...

يقوم المسلمون في جميع أنحاء
العالم بصيام شهر رمضان في كل
عام .ويمثل هذا الصيام السنوي
جز ًءا ال يتجزأ من العقيدة
اإلسالمية وسيبدأ من منتصف شهر
مايو



أعتقد أن...







ال أعتقد أن...
شعرت  .........عند.........
بسبب......
لو كنت (اسم شخصية)،
أود...




لقد تركني
المؤلف...
لقد ذكرني هذا
القسم بـ...
استمتعت بهذا
الجزء  /االفتتاحية
 /الخاتمة  /البنية...
في االفتتاحية /
الخاتمة...
كنت أتوقع أن...
لم أتوقع  .......أب ًدا



إلى منتصف شهر يونيو ،ابتدا ًء من األسبوع المقبل .ويمثل شهر رمضان وق ًتا
للتفكير الروحي والقيام باألعمال الخيرية وقضاء الوقت مع األحباء.



الشخصية  ........تذكرني
بـ..........





استنتجت أن  .......بسبب /
عند .......
تعلمت أن ......





كان هذا الجزء سيكون أفضل
إذا....

شعرت .........
عند.........
بسبب......
أكثر شخصية
تعلقت بها هي
 ......بسبب .......
لو كنت (اسم
شخصية) ،أود...
استنتجت أن .......
بسبب  /عند .......
توقعت ........
بشكل صحيح
تعلمت أن .......

االمتحانات الوطنية
تهانينا لجميع األطفال في السنة الثانية ،الذين أكملوا اختبارات  SATالوطنية
هذا األسبوع ،و ً
حظا موف ًقا لجميع طالب السنة السادسة الذين سيخوضون
امتحانات قواعد اللغة والهجاء والقراءة والرياضيات والحساب األسبوع المقبل.
وسيخوض األطفال الملتحقون بالسنوات الثالثة والرابعة والخامسة اختبارات
أرك للقواعد اللغوية والحساب خالل األسبوع الذي سيبدأ يوم االثنين الموافق
 21مايو .وسيتم اطالعك بنتائج هذه االختبارات خالل ورش العمل التعليمية
المنزلية التي تقام في شهر يونيو ،ومع ذلك لن يتم نشر نتائج االختبارات
الوطنية حتى شهر يوليو.



شهر رمضان

وهو أيضًا شهر يقوم المسلمون فيه بالصيام .حيث ال يأكلون وال يشربون في
الفترة من شروق الشمس إلى غروبها ،مما يسمح لهم بتكريس وتفريغ أنفسهم
بشكل أكثر للقيام باألعمال اإليمانية .ويقومون بتناول وجبة (السحور) قبل شروق
الشمس ووجبة أخرى (اإلفطار) بعد غروب الشمس .ويتمثل السبب في قيام
المسلمين بالصيام في أنه أحد أركان اإلسالم الخمسة ،والتي تشمل أيضًا اإليمان
وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والحج إلى مكة.
عيد الفطر عبار عن احتفال يشير إلى نهاية شهر رمضان ،وسنحتفل بهذه
المناسبة الخاصة من خالل حفالت العيد التي نقيمها في المدرسة .ونتمنى لجميع
العائالت التي ستصوم شهر رمضان من هذا العام قضاء شهرً ا كريمًا ونتطلع إلى
االحتفال معكم بعيد الفطر في شهر يونيو.

سجالت القراءة
يرجى االطالع على الغالف األمامي لسجل القراءة الخاص بطفلك للحصول
ً
تميزا
على التوجيهات واإلرشادات الواردة أدناه حول كيفية كتابة تعليقات أكثر
كل ليلة بعد أداء واجب القراءة اليومية .لقد الحظنا أن غالبًا ما يبدأ األطفال
تعليقاتهم بكلمة "يعجبني  "...و "أحب  ."...ونعتقد أنه بإمكان األطفال كتابة
تعليقات أكثر دراسة وتعم ًقا ونأمل أن تدعم قائمة مطالبات بدء الجملة ،التي
أنشأتها السيدة كاماتشو أدناه ،تحقيق ذلك.
يرجى مناقشتهم في الجزء الذي قاموا بقراءته من النص ومساعدتهم على تالوة
تعليقاتهم وتكرارها بصوت عال قبل كتابتها بخط اليد األنيق والمتماسك.
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تراخيص استخدام القلم الجاف
تهانينا إلى آالء إم وبليرينا دي في السنة الثالثة وليكسي بي
إتش في السنة الخامسة الذين حازوا على شرف القدرة على
استخدام القلم الجاف األسود في كتابة الدروس بدالً من القلم
الرصاص .حيث يتميزون اآلن بالمستوى المتوقع في الكتابة
اليدوية والسرد في جميع كتبهم .فإذا كنت تعتقد أن طفلك قد
يكون ج ً
اهزا إلدخال جميع كتبه للمراجعة ،فيرجى إخبار
السيدة ديكس بذلك.

الفعاليات القادمة:
التاريخ والوقت
الجمعة الموافق  18مايو 3:10 ،مسا ًء
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الفعاليات
اجتماع تالميذ الصف الثالث

االثنين الموافق  21مايو ،الساعة 9:00

المدرسة المفتوحة

الجمعة الموافق  25مايو 3:10 ،مسا ًء

اجتماع تالميذ الحضانة

