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موقع Ready4K
قم بزيارة موقعمدارس مقاطعة جيفرسون العامة  Ready4Kمن أجل األنشطة واأللعاب والموارد اإلضافية لك
ولطفلك في سن ما قبل المدرسة .يمكن الوصول إلى  Ready4Kعلى صفحة  JCPSالرئيسية أو من خالل
زيارة الموقع . https://ready4k.jefferson.kyschools.us/

مهارة رياض األطفال :تتحدث في جمل من خمس إلى ست كلمات.
يمكنك إشراك العائلة بأكملها في هذا النشاط من خالل جدولة ليالي "اعرض وأخبر" :قم بدعوة كل فرد من أفراد األسرة
إلحضار شيء من اختيارهم للمشاركة .قد يختار األخ األكبر إحضار صخرة وجدها وهو يمشي في طريق العودة من
المدرسة إلى المنزل ،أو قد يختار األب إحضار صورة لطائر التقط صورته بهاتفه الخلوي في الحديقة خالل عطلة نهاية
دورا في مشاركة بعض المعلومات حول الكائن وأهميته .شدد دائ ًما على أهمية
األسبوع .يأخذ كل فرد من أفراد األسرة ً
التحدث في جمل كاملة حتى يبدأ طفلك في رؤية كيفية صياغة الجمل وتنظيمها .بمرور الوقت  ،سيبدأ طفلك في استخدام
جمل أكثر تعقيدًا في محادثاته.

المساعدة الذاتية
مهارة رياض األطفال :يعرف عنوان منزله ورقم هاتفه وتاريخ ميالده.
باستخدام قالب كتاب "نبذة عني" المقدم مع النسخة المطبوعة لهذا النشاط العائلي  ،اعمل مع طفلك لتوضيح
وإكمال كل قسم من أجزاء الكتاب الذي يحتوي على المعلومات الشخصية لطفلك (على سبيل المثال ،عيد الميالد،
العنوان رقم الهاتف) .تدرب على قراءة الكتاب وضعه في مجموعة كتب طفلك لالستمتاع مرارا ً وتكرارا ً .انقر
هنا النموذج.

الصحة
مهارة رياض األطفال :يأكل ضمن نظام غذائي متوازن
جرب نشاط الفرز الممتع هذا لتعزيز فهم طفلك للفرق بين األطعمة الصحية وغير الصحية .باستخدام
الصور من إعالنات متاجر البقالة ،اعمل مع طفلك على قص صور الطعام وخلطها على الطاولة .اعمل
مع طفلك لفرز الصور إلى مجموعتين .مجموعة واحدة ستكون لألطعمة التي تعتبر صحية بينما ستكون
المجموعة األخرى لألطعمة التي تعتبر غير صحية .تأكد من مناقشة طفلك لماذا يعتبر هذا طعاما ً صحيا ً
أو غير صحي.
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العلوم
مهارة رياض األطفال :فرز وتصنيف األشياء.
اعمل مع طفلك لفرز األشياء اليومية حول منزلك وكجزء من األعمال اليومية .اسمح لطفلك بالمساعدة في
فرز الغسيل واأللعاب والفضيات وما إلى ذلك .يمكن لطفلك فرز الغسيل حسب اللون أو نوع المالبس .على
سبيل المثال  ،قم بفرز جميع القمصان أو الجوارب المطابقة أو الجينز األزرق إلى أكوام منفصلة.
قم بإجراء مناقشة مع طفلك أثناء قيامه بفرز هذه األشياء عن طريق طرح سؤال "كيف تتشابه هذه العناصر
أو تتطابق؟" أو "لماذا وضعت هذه العناصر في هذه الكومة وليس في كومة أخرى؟" شجع طفلك على
التفكير في طرق أخرى لتصنيف العناصر التي جمعتها معاً.

اجتماعي  /عاطفي

مهارة رياض األطفال :العمل منفردا ً بشكل جيد.
يتطلب تطوير االستقالل لدى األطفال الكثير من الوقت والصبر والممارسة .خصص بعض الوقت من
جدولك المزدحم للعمل مع طفلك من خالل أنشطة تشكل جز ًءا طبيعيًا من روتينك اليومي .اسمح له  /لها
بمساعدتك في إكمال بعض األعمال المنزلية مثل إعداد وجبات الطعام أو فرز الغسيل أو تنظيف المنزل.
امنح طفلك الكثير من الثناء لمساعدتك على إكمال هذه المهام .سيساعد هذا على بناء الثقة التي سيحتاجون
إليها حيث يتوقع منهم إكمال المهام بشكل مستقل مع تقدمهم في السن.

مهارة رياض األطفال :يستخدم الخربشة والرسومات للتعبير عن األفكار .العالمات مثل الخطوط والمنحنيات
والتعرجات هي مقدمة لتشكيل أشكال ورموز أكثر تعقيدًا تشبه الحروف .قم بتدبيس عدة أوراق فارغة م ًعا إلنشاء
كتاب "كتاب خربشاتي" .ضع عالمة على الجزء العلوي من كل صفحة من الكتاب بنوع مختلف من الخربشة بما
في ذلك الخطوط المستقيمة والخطوط المتموجة والخطوط المتعرجة والخطوط المنحنية والخطوط المتعرجة
المتداخلة وما إلى ذلك .قم بدعوة طفلك الستخدام كل صفحة لممارسة أشكال مختلفة من الخربشة.

معرفة الحروف
مهارة رياض األطفال :يقرأ حروف األبجدية
ابدأ بأغنية :امنح طفلك الفرصة لممارسة غناء األبجدية كجزء من روتينه اليومي.
بمجرد أن يصبح طفلك مرتا ًحا في غناء األبجدية  ،يجب عليه أن يبدأ في االنتقال ببساطة إلى نطق األبجدية دون
أي ارتباط بالموسيقى أو االستماع.

معرفة القراءة والكتابة

الرياضيات

مهارة رياض األطفال :يستمع ويستجيب للقصص التي تقرأعليه.
القراءة لطفلك كل يوم هي طريقة رائعة لطفلك لمعرفة كيف يمكن استخدام الرسومات لسرد قصة.
هناك العديد من الكتب المصورة لألطفال التي تناسب طفلك جيدًا .تأكد من التحدث معه أو معها أثناء
قراءة القصة بطرح أسئلة مثل " ،ماذا يحدث في هذه الصورة؟" "من هي الشخصيات في هذه القصة؟"
"ما هو الجزء المفضل لديك من القصة؟" قدم لطفلك مواد رسم وادعه لرسم صورة للجزء المفضل لديه
من القصة.

مهارة رياض األطفال :تحسب بتسلسل يصل إلى .30
بغض النظر عن الحالة ،شجع طفلك دائما ً على قول األرقام بصوت عا ٍل أثناء العد .يمكن لطفلك أن
يساعدك في حساب األواني الفضية واألطباق أثناء تحضير طاولة الطعام .يمكنه أو يمكنها حساب العملة
الصغيرة من جيبك أو محفظتك .يمكن لطفلك حتى حساب عدد الخطوات الالزمة للسير من الباب
األمامي إلى السيارة في الممر.

التطور البدني – العضالت الصغيرة

التطور البدني  -العضالت الكبيرة

مهارة رياض األطفال :يستخدم أقالم الرصاص وأقالم التلوين والمقص واألنشطة األخرى
التي تساعد على تطوير العضالت الصغيرة
تحدث مع طفلك حول االستخدام المناسب للمقص  -ما هو مقبول وما هو غير مقبول
الستخدام المقص عليه .ابدأ بتزويده بمقص أطفال وبقايا من الورق الفارغ يتم قصه كما يراه
مناسبا ً .بعد ذلك ،استخدم أوراق فارغة ورسم أنواعًا مختلفة من الخطوط (على سبيل المثال،
مستقيم ،متعرج ،حلزوني ،ومموج) .سيستمتع طفلك بقطع األنواع المختلفة من الخطوط.
مالحظة :يجب دائما ً مراقبة أطفال ما قبل المدرسة من قبل البالغين أثناء استخدام المقص.

مهارة رياض األطفال :العمل  ،القفز  ،التسلق  ،القيام بأنشطة أخرى لتطوير العضالت الكبيرة.
يمكنك ممارسة مجموعة كاملة من المهارات الحركية الكبيرة من خالل لعب لعبة "يقول سيمون"
الكالسيكية .ستحتاج أوالً إلى وضع نموذج للمهارة لطفلك إذا كانت مهارة غير مألوفة لديه" .يقول
سيمون  . . .المس أصابع قدميك ".أضف المتعة والتحدي من خالل تجربة بعض الحركات الحركية
الكبيرة الموضحى على الرسم البياني أدناه.

ممطر او مشمس

أنشىء رسما ً باستخدام أنواع الخطوط االتجاهية الخمسة :األفقي والرأسي والقطري والمنحني والمتعرج.

● كيف نعلم الناس عن الطقس في مجتمعنا؟
● إنشاء مجلة الطقس لمدة  7أيام.
● لكل يوم في دفتر يومياتك ،سجل حالة الطقس من خالل رسم الصور والكتابة عن كل
يوم.

أبطال المجتمع
ما الذي يجعل شخص ما بطل المجتمع؟
● فكر في األشخاص الذين عملوا على تحسين مجتمعك (على سبيل المثال،
المعلمين وأفراد األسرة والجيران.
● اختر  5أبطال.
● ارسم أو التقط صورة لهؤالء األشخاص ،واكتب شر ًحا عن كيفية تحسين مجتمعك.
● اعثر على طريقة مبتكرة لتصميم معرض لألبطال.

جولة مع الحواس الخمس!
ما الذي يمكنك رؤيته وسماعه وتذوقه ولمسه وشمه في منزلك أو حيك؟ اصنع كتابك الخاص بالحواس
الخمسة .إذا كان لديك وصول إلى اإلنترنت  ،قم بعمل عرض شرائح من  Googleلألشياء التي
يمكنك اختبارها بحواسك.

هل يمكنك استخدام جميع أنواع الخطوط الخمسة لرسم شيء يمكنك رؤيته اآلن؟

ما مدى سرعة سقوط األشياء؟
●
●
●
●

ابحث عن شيئين ال ينكسران.
أسقط كالهما من ارتفاع ثم من ارتفاع آخر.
قارن نتائجك.
ارسم نموذ ًجا واكتب ما تعلمته.

التقاليد العائلية
● ما هي التقاليد العائلية المفضلة لديك؟
● اختر اثنين من التقاليد العائلية المفضلة لديك.
● ارسم صورة وقدم تفاصيل عن التقليد وسبب كونه المفضل لديك.

موسيقى :أصوات حول العالم من حولك

التوصية بكتاب مفضل لشخص يستخدم !Apple Clips

● كل يوم ،ابحث عن مكان في منزلك للجلوس ،أو قم بالمشي في الخارج .اذكر
 5أصوات مختلفة تسمعها.
ً
موجزا للصوت أو ارسم صورة
● اختر صوت واحد من قائمتك .اكتب وصفًا
لتتماشى معه.
تأكد من تضمين مقدمة الكتاب والشخصيات واإلعداد والحدث الرئيسي في القصة
ولماذا تحب الكتاب ! bit.ly/jcpsbooktalk

إنشاء يوميات للنشاطات الرياضية!
●
●
●
●

احتفظ بمذكرات يومية لمدة أسبوع.
حاول ممارسة الرياضة لمدة  20دقيقة كل يوم.
ضع قائمة بجميع التمارين التي تقوم بها كل يوم.
انظر ما إذا كانت عائلتك سوف تمارس الرياضة معك!
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من لديه المزيد؟
● قم بإنشاء مجموعة بطاقات من صنعك لألرقام من  1إلى  10على قطعة من الورق.
● كل العب يرسم بطاقة.
● ابحث عن هذه األشياء في منزلك.
● عد اإلشياء وأنشىء نموذجا ً من خالل رسم نفس عدد الدوائر .الالعب ذو الرقم األكبر
يفوز بالبطاقة .الفائز هو الالعب الذي يملك أكبر عدد من البطاقات.

اقرأ أو استمع إلى كتاب لمدة  20دقيقة كل يوم .احتفظ بسجل للكتب التي قرأتها بتضمين التاريخ
وعنوان الكتاب .ضع في اعتبارك استخدام االستراتيجيات التالية أثناء القراءة:
● تحقق من الصور وأشر إلى كل كلمة.
● فكر في ما يجعل الصورة منطقية.
● هل هذا يبدو لك صحيحا ً؟

الرد على القراءة (اختر واحدًا من أدناه).
● قم بتمثيل القصة واستخدم وجهك وجسدك وصوتك إلحياء القصة .أضف كلمات
لتوضيح ما تفعله.
● تخيل الشخصية وتحدث مثلهم إلحياء القصة بكلماتك وأفعالك.
● ارسم صورة تفصيلية للجزء المفضل لديك الذي تصرفت به واكتب جملة عنه.

مشي األبجدية
قم بجولة "أبجدية" في منزلك وقم بإنشاء كتاب يحتوي على العديد من األشكال التي تستطيع إيجادها
في المنزل للحرف الذي تختاره.

Alpha-walk Book Template

تجريب الفن

مربعات صوت الشريك
ارسم قالب لصندوق الصوت على ورقة .قم بإعداد  12بطاقة كلمة بكلمات  CCVCالتي تحددها في
مجلة و  /أو كتاب و  /أو حول منزلك في كل منها (على سبيل المثال ،مقطع ،انجذاب ،انتزاع) .يختار
الطالب بطاقة ويقرأ الكلمة .يستخدم األهل قالب صندوق الصوت لكتابة الكلمة .يتناوب الطالب وأولياء
األمور في القراءة والكتابة .يمكن أيضا ً أن تتم هذه اللعبة باستخدام كلمات  CVCCو .CCVCC
CCVCC
مشروع
هش

ابتكر فنًا من خالل تجربة أنواع مختلفة من العالمات .استخدم أقالم التلوين والقلم الرصاص والحبر وما
إلى ذلك على الورق .الفنانين يجربون دائ ًما للتوصل إلى أفكار مبتكرة!

بوظة

عندما يهطل المطر ،تصب بشدة

لديك ثالث نكهات من اآليس كريم :الفانيليا والشوكوالتة والفراولة.

في شهر مارس  ،يمكننا توقع طقس ممطر  ،ولكن اليوم تمطر المصاصات .اكتب قصة عن تجربتك
إذا كنت تنظر من النافذة وكانت المصاصات تنزل من السماء.

● اسأل  10أشخاص عن النكهة التي يفضلونها.
● إنشاء رسم بياني يوضح النكهة هي الخيار المفضل.
● اشرح كيف تعرف.

CVCC
عثرة
رياح

قفز
صقيع
العش
ختم
حرف ساكن C:
أحرف صوتية V:

اخترع أداة
كمبتكر ناشئ  ،اخترع أداة لتضخيم صوتك أو غنائك .حاول استخدام الورق والصناديق واألنابيب
واألشياء األخرى التي تجدها .ارسم وقم بتسمية أجزاء من اختراعك النهائي.

ليلة عائلية ممتعة
مرحبا بكم في

الجوار!

كيف يمكننا مساعدة أصدقاء جدد للتعرف على مجتمعنا؟
ارسم وقم بتسمية خريطة لحيك تحدد أماكنك المفضلة للعب ومدرستك وأماكن تناول الطعام والمواقع المهمة
األخرى.

اشترى ديشاون  20تذكرة للعب األلعاب في ليلة عائلية ممتعة في مدرسته .يريد أن يلعب كل
مباراة مرة واحدة على األقل ويستخدم كل تذاكره .كم مرة قد يلعب في كل مباراة؟ ابحث عن
طريقتين على األقل للقيام بذلك .اكتب معادالتك وارسم نموذ ًجا لكل منها.

إنشاء

لعبة فيديو =  5تذاكر
اربح الكعك  3 +تذاكر
رمي الدوائر =  1تذكرة

احتفاالً بشهر تاريخ المرأة  ،أنشئ كتابًا مصورا ً خاصا ً بالنساء المشهورات.

جولف = تذكرتين

موسيقى :أصوات حول العالم من حولك
إنشاء كتاب مشاعري

●

إنشاء كتاب مشاعري باستخدام ورق مطوي .على الغالف  ،قم بإدراج لقبك واسمك .قم بعمل صفحة
واحدة لكل مشاعر تشعر بها أحيانًا (على سبيل المثال  ،سعيد  ،حزين  ،محبط  ،غاضب  ،وخائف).

كل يوم  ،ابحث عن مكان في منزلك للجلوس  ،أو قم بالمشي في الخارج .اذكر  5أصوات
مختلفة تسمعها.

●

ً
موجزا للصوت أو ارسم صورة لتتماشى معه.
اختر صوت واحد من قائمتك .اكتب وصفًا

●

اختياري :انقر على الرابط التالي الستكشاف بعض مواقع تعلم الموسيقى
.http://bit.ly/musicalexplorer

ارسم صورة في كل صفحة تظهر فيها وقتًا شعرت فيه بهذه المشاعر واكتب عنها.

الرد على القراءة

يوميات ممارسة الرياضة

اقرأ أو استمع إلى كتاب لمدة  20دقيقة كل يوم .احتفظ بسجل للكتب التي قرأتها بتضمين التاريخ

احتفظ بمذكرات يومية لمدة أسبوع .حاول ممارسة الرياضة لمدة  20دقيقة كل يوم .ضع قائمة بجميع

وعنوان الكتاب .ضع في اعتبارك استخدام االستراتيجيات التالية أثناء القراءة:

التمارين التي تقوم بها كل يوم .انظر ما إذا كانت عائلتك سوف تمارس الرياضة معك!

●

إعادة التفكير والتفكير.

●

تحقق  -هل فهمت ما قرأت للتو؟

●

ما رأيك أثناء القراءة؟

الرد على القراءة:

●
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ّحول القصة التي قرأتها إلى مسرحية.

اجمع إجمالي دقائقك لألسبوع

لكل شخص رأي!
إنشاء رسم أو لوحة!
قم بإنشاء رسم أو لوحة باستخدام الخطوط واألشكال واأللوان فقط أثناء االستماع إلى الموسيقى .دع
العواطف تجعلك تشعر بأنك تقود تلوينك أو فرشاة الرسم! ما هي األلوان التي تناسب كل عاطفة؟ ما
هي أنواع الخطوط التي تناسب كل عاطفة؟

الرسم البياني التناظري مع فرق حرف العلة
رعاية بيئتنا

اكتب بيان موقف في أحد الموضوعات التالية:
●

هل يجب أن يكون لدينا واجبات منزلية؟

●

أيهما أفضل :الشتاء أم الصيف؟

●

أي حيوان يصنع أفضل حيوان أليف؟

كيف نعتني ببيئتنا ونلهم اآلخرين للمساعدة؟ فكر في مشكلة الحظتها في المدرسة (على سبيل المثال،

مبتكرا ناشئًا وصمم أداة تساعد في حل هذه المشكلة.
القمامة في الملعب) .كن
ً

نظرا
اختر نمطي حرف علة حتى يضطر الطالب إلى اتخاذ قرار بشأن الصوت الذي يسمعونهً .
ألن هذا هو نوع الصوت (ليس ً
فرزا مرئيًا)  ،ال تختار نمطين يصنعان نفس حرف العلة مثل جديد
وحديقة الحيوان .يجب أن تكون الكلمات الرئيسية التي يكتبها الطالب في أعلى مخططهم كلمات
معروفة .انظر حول المنزل بحثًا عن كلمات (مثل الطعام واللعب والجبن) إلضافتها إلى كل عمود
يتبع نفس النمط.
الكلمات الدالةKey Words :
Rain and Day
Launch and Paw
Eat and New
Light and Boat
Boil and Zoo
Snow and Boy

تأكد من تضمين أسباب مع تفاصيل آلرائك .تريد إقناع جمهورك.

ما هو الشيء الوحيد الذي تعتقد أن الناس يجب أن يعرفوه عن منطقتك أو مجتمعك؟ كيف يمكنك
مشاركة هذه المعلومات مع اآلخرين؟ ابتكر شيئًا لحقيبة الظهر الرقمية لتعليم اآلخرين عن منطقتك /
سا يشرح إبداعك وكيف يظهر واحدًا أو أكثر من مهارات النجاح .كن مبدعا!
مجتمعك .اكتب انعكا ً
بعض األفكار:

سوائل للمواد الصلبة
هل تتغير جميع السوائل إلى المواد الصلبة بنفس المعدل؟ امزج أكوابًا صغيرة من

السوائل المختلفة وضعها في الفريزر .تحقق منها كل ساعة .سجل ما تالحظه.

أيام المدرسة
نحن في المدرسة لمدة  180يو ًما .اليوم هو اليوم  133من المدرسة .كم يوما حتى نحن خارج

المدرسة لقضاء عطلة الصيف؟ اعرض عملك واكتب شر ًحا لكيفية معرفتك.

●اكتب قصة.
هل تتغير جميع المواد الصلبة إلى سوائل بنفس المعدل؟ دع جميع السوائل تصبح

●إنشاء فيديو أو أغنية.
●رسم خريطة.
●اصنع طعا ًما وشرح كيف يمثل حيك  /مجتمعك.

عيد ميالد سعيد!
تريد صنع بطاقة عيد ميالد لصديق  ،وتحتاج إلى لوازم فنية .عندما تقوم بإفراغ
بنك أصبعك  ،ستجد ربعًا و  5سنتات و  3نيكل و  8بنسات .كم كان من المال في

البنك الخنزير؟ أظهر أو اشرح كيف تعرف.
عند التسوق لشراء مستلزمات  ،سترى مجموعة من الملصقات مقابل  0.35وقلم بريق لـ .60
في المتجر .هل لديك ما يكفي من المال لشراء كال البندين لعمل بطاقة عيد الميالد؟ أظهر أو

صلبة تما ًما .أخرجهم وضعهم في نفس المكان .تحقق منها كل ساعة.
سجل ما تالحظه.

اشرح كيف تعرف.

●ابتكر قطعة فنية أو مجوهرات أو أزياء واشرح كيف تمثل الحي  /المجتمع الذي تعيش فيه.
●ما هي األفكار األخرى التي لديك عن قطعة أثرية على ظهره تعلم اآلخرين عن منطقتك
أو مجتمعك؟

يوميات ممارسة الرياضة
احتفظ بمذكرات يومية لمدة أسبوع .حاول ممارسة الرياضة لمدة  20دقيقة كل
يوم .ضع قائمة بجميع التمارين التي تقوم بها كل يوم .انظر ما إذا كانت عائلتك

سوف تمارس الرياضة معك! اجمع إجمالي دقائقك لألسبوع.
ما مدى قربك من إجمالي  140دقيقة؟

الرد على القراءة
أنت المعلم
فكر في شيء تعرف كيف تفعله لالستعداد لتعليمه لشخص آخر .تأكد من التفكير في ما يجب فعله
في كل خطوة  -قم بتضمين الصور واستخدم كلمات ترتيب مثل األولى  ،ثم التالية  ،ثم األخيرة.

اجعل شخ ًصا في المنزل يحاول اتباع إرشاداتك لمعرفة ما إذا كان قد تعلم المهارة أم ال.

اقرأ كتابًا لمدة  20دقيقة يوميًا .احتفظ بسجل للكتب التي قرأتها بتضمين التاريخ وعنوان الكتاب.
ضع في اعتبارك استخدام اإلستراتيجية التالية أثناء القراءة:

●إعادة التفكير والتفكير.
●تحقق  -هل فهمت ما قرأت للتو؟

How To Template

●ما رأيك أثناء القراءة؟
الرد على القراءة
● وصف الشخصيات واإلعدادات واألحداث الرئيسية في القصة باستخدام التفاصيل
الرئيسية.
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اختراعات فنية

●

باستخدام مهاراتك كمبتكر ناشئ  ،اجمع العناصر من جميع أنحاء المنزل (تأكد
من حصولك على إذن) وقم بإنشاء اختراع تتخيل بيعه في معرض فني .تشمل
االقتراحات الخاصة بالعناصر الصناديق الفارغة وأنابيب المناديل الورقية
والخيوط والشرائط والغزل والكرتون والورق والعلب النظيفة واألزرار وبقايا

القماش وورق التغليف وما إلى ذلك.
ً
موجزا الختراعك الجديد.
●ارسم صورة واكتب وصفًا

لكل شخص رأي!
تحليل الكلمات
دراسة الكلمات

لقد تم تعيينك للتو كأخصائي تغذية.
ضع خطة طعام صحية لعائلتك لكل يوم من أيام األسبوع.

اكتب بيان موقف في أحد الموضوعات التالية:

مقابالت عائلية
تعرف على تاريخ عائلتك من خالل مقابلة أحد أفراد العائلة حول كيف كانت الحياة عندما كان
عمرك .اطرح أسئلة مثل:

● هل من المقبول أن تتسلل إلى صالة السينما؟
●هل يجب أن يتقاضى األطفال مقابل القيام باألعمال المنزلية؟
●هل يجب أن يكون لألطفال حدود على وقت الشاشة؟

● كيف كانت المدرسة؟
● من كان الرئيس؟
● ماذا كان يحدث في العالم؟
● ما هي األفالم التي كانت شائعة؟
● ما هي الموسيقى الشعبية؟

تأكد من تضمين أسباب مع تفاصيل آلرائك .تريد إقناع جمهورك.

موسيقى رقمية
قم بإنشاء وإعادة دمج الموسيقى الرقمية الخاصة بك .هل يمكنك العثور على
التسلسالت لفتح مقاطع الفيديو؟

انتقل إلى هذا الرابط للبدء:
https://www.incredibox.com/demo/

بعد مقابلتك  ،قم بإنشاء عرض تقديمي لتعليم أصدقائك عن عائلتك.

موسيقى :أصوات حول العالم من حولك
●كل يوم  ،ابحث عن مكان في منزلك للجلوس  ،أو قم بالمشي في الخارج.
●قائمة  5أصوات مختلفة تسمعها.
ً
موجزا للصوت وارسم صورة
●اختر صوت واحد من قائمتك .اكتب وصفًا
لتتماشى معه

منح معلمك للتو  1000دوالر إلنفاقه على المواد الالزمة لصفك .تطلب منك مساعدتها في تحديد كيفية إنفاق
المال .فكر في المستلزمات األكثر فائدة للفصل .باستخدام القائمة أدناه  ،كيف توصيها بإنفاق األلف دوالر؟
العالمات = LEGOs = $ 245 $
دوالرا
رحلة ميدانية للفصل إلى حديقة الحيوانات = 350
ً
دوالرا
للوح األبيض ( 10عبوات) = 40
ً
مجموعة كتب العلوم =  400دوالر
دوالرا
كتاب مصور = 12
ً
دوالرا
فئة الحيوانات األليفة = 150
ً
دوالرا
توريد الطعام لمدة شهر للحيوانات األليفة = 55
ً
دوالرا
كرسي Beanbag = 45
ً
دوالرا
مقعد تذبذب = 25
ً
دوالرا
طاولة عالية = 120
ً

كيف تنجو الحيوانات؟
اختر حيوانًا .ارسم نموذ ًجا لهذا الحيوان
وضمن كيف يساعد كل من هياكل الحيوان
ّ
(أي المخالب واألسنان والعينين واألجنحة واألقدام) في بقاء الحيوان .صف وظيفة كل
من هذه الهياكل .ما يتم استخدامها ل؟
كيف يمكننا استخدام هياكل وأجزاء الحيوانات إللهام االختراعات الجديدة؟ انظر إلى
تراكيب حيوان .فكر في وظيفة أو فائدة هذا الهيكل .صمم اختراعًا جديدًا يحاكي هذه
الوظيفة

الرد على القراءة
اقرأ كتابًا لمدة  20دقيقة يوميًا .احتفظ بسجل للكتب التي قرأتها بتضمين التاريخ وعنوان
الكتاب .ضع في اعتبارك استخدام االستراتيجيات التالية أثناء القراءة:

ما هي القواعد التي تجعل البلد أفضل؟

● إعادة التفكير والتفكير.
تم اختيار أسرتك للتو ليعيش طالب من بلد آخر في منزلك لمدة عام واحد .اكتب عن ثالثة قواعد أو عادات أو
تقاليد تعتقد أنها تساعد في تشكيل مقاطعتنا لتكون مكانًا أفضل.

● تحقق  -هل فهمت ما قرأت للتو؟
● ما هي األحداث الهامة التي تحدث في القصة؟ استجابة القراءة

ابحث عن الكلمات التي تحتوي على بادئة أو الحقة في المجالت والصحف والكتب واإلعالنات
واألدلة والكتيبات .اكتب الكلمات التي تحتوي على بادئة أو الحقة وكسر الكلمة .ثم استخدم كل كلمة
أخيرا.
في جملة .على سبيل المثال  ،الفرح  ،الفرح الكامل ؛ كان الصبي سعيدًا ألن الربيع قد وصل
ً

● ابحث عن أهم جزء في الكتاب .لماذا كانت مهمة؟ اكتب إدخال دفتر يومية يشرح
أفكارك.

ابتكر قطعة فنية بها الشروط التالية:
¼من الفن باللون األحمر.
⅜من الفن باللون األزرق.
⅛الفن أصفر.
¼للفن باللون األخضر.
(استخدم ألوان مختلفة إذا أردت)!

اكتب انعكا ًسا لقطعتك الفنية.
●ماذا تالحظ؟ ماذا كنت أتساءل؟
●أي لون يغطي أعظم منطقة؟ كيف علمت بذلك؟
●أي لون يغطي أقل مساحة؟ كيف علمت بذلك؟
●هل توجد مساحة متساوية من األلوان؟ كيف علمت بذلك؟
كل شيء عن االعاصير
استخدم هذه المقاالت من Gale Kids Infobits
https://tinyurl.com/galetornadofacts
https://tinyurl.com/moretornadofacts
و

تحليل الكلمة
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كلمة

لمعرفة الحقائق والمعلومات حول
األعاصير .عند االنتهاء من قراءة المقاالت  ،انتقل إلى هذا الرابط قم بعمل إعصار

جملة

في زجاجة لتتعلم كيفية صنع إعصار خاص بك في زجاجة!

موسيقى :أصوات حول العالم من حولك

دراسة الكلمات
لصق كلمة البحث

إنشاء كتاب هزلي!

حدد أمثلة على الكلمات الملصقة في نصوص مختلفة  ،بما في ذلك الصحف واإلعالنات والكتب واألدلة
والكتيبات .اكتب الكلمات وقم بتجميع الكلمات التي تحتوي على مورفيم مشترك (ملصق أو جذر).

عبّر عن أفكارك وأفكارك ومعرفتك للجمهور من خالل إنشاء كتابك الهزلي باستخدام هذا النموذج.

● ابحث عن مكان في منزلك للجلوس  ،أو قم بالمشي في الخارج.
● قائمة  5أصوات تالحظها.

هل أنت مستعد لقبول التحدي؟

انعكاس :اختر صوتًا واحدًا كل يوم واستجب للمطالبات التالية .استخدم جمل كاملة.

هل يمكنك هزيمة جميع الرؤساء الخمسة والعشرين في تقييم محو األمية الرقمية هنا؟

1.هل الصوت موسيقي أم غير موسيقي؟ كيف علمت بذلك؟

مثال

مستوى أعلى

2.هل الصوت حي أو غير حي؟ كيف علمت بذلك؟

Re
Rewrite
Reread
Rethink

3.هل الصوت له نبض ثابت أم أنه غير منتظم؟ كيف علمت بذلك؟

Un
Uncover
Unlock
Unsafe

تقييم المهارات الالزمة لتشغيل الكمبيوتر
(مبتدىء)

4.هل يتغير الصوت بمرور الوقت؟ كيف؟
5.صف ما تقدره عن الصوت.

6.ماذا تتساءل عن الصوت؟
7.اشرح كيف يمكنك إعادة إنشاء الصوت باستخدام األدوات المنزلية.

.اختياري :ارسم صورة تمثل الصوت

مراجعة المستهلك للصف الرابع

اكتب مراجعة المفضلة لديك:
●كتاب.
●التطبيق.
●الرياضة.
●لعبة.
تأكد من مراعاة جمهورك .شارك األسباب الداعمة لرأيك.

 JCPSتحتاج إلى مدرسة جديدة

أظهر إبداعك كمبتكر ناشئ! قم بتغيير كتابك أو قصتك المفضلة إلى شيء جديد.

وقت العلم!

●إنشاء نهاية جديدة.
●أخبر القصة من منظور شخصية مختلفة.

لقد تم منحك الفرصة لتصميم مدرسة جديدة لطالب المرحلة االبتدائية .رسم نموذج للمدرسة التي

●كيف ستكون القصة في وقت أو موقع مختلف؟ كيف يمكنك مشاركة ابتكارك الجديد مع اآلخرين؟ ابتكر
شيئًا لتذهب إليه في حقيبة الظهر الرقمية التي تعرض عملك كمبتكر ناشئ .كن مبدعا!

تختارها .تأكد من تسمية مدرستك وتحديد التميمة.

استجابة للفيضانات المستمرة  ،يوصي مجلس المدينة جميع السكان بوضع خطة شخصية للفيضانات.
ضع خطة لعائلتك .يجب أن تتضمن خطتك ثالثة عناصر رئيسية:
1ـ

بعض األفكار:

ماذا يمكنك أن تفعل في منزلك والمناطق المحيطة به للحد من آثار الفيضانات؟

 2ـ ما هي العناصر األساسية التي تحتاجها لمجموعة أدوات الطوارئ؟

●اصنع فيديو أو أغنية.

3ـ تطوير مسار إخالء من منزلك إلى مكان آمن.

●رسم خريطة.
●كتابة مسرحية أو كتاب هزلي.
●ما هي األفكار األخرى التي لديك؟

المصورون الصحفيون في المجتمع المحلي
كيف يمكننا كمصورين سرد قصة مجتمعنا؟

يوميات الغذاء

●

التقط ثالث إلى خمس صور لمواضيع أو مواضيع تتعلق بمجتمعك .مقابلة أفراد المجتمع المحلي أو

شخص بالغ تعرفه عن هذه المواضيع .استخدم هذه المقابالت والصور لتطوير كتيب عن مجتمعك.

●

احتفظ بمذكرات طعام لمدة أسبوع .سجّل كل وجبة ووجبة خفيفة وعدد أكواب الماء التي تشربها.
(نحتاج إلى  8أكواب من الماء يوميًا).
جربي طعا ًما جديدًا واحدًا على األقل هذا األسبوع .خذ ثالث قضمات قبل إبداء رأيك النهائي .اكتب
عن تجربتك  -هل هذا الطعام هو شيء ترغب في تجربته مرة أخرى؟

سجل الكتاب
اقرأ كتابًا لمدة  20دقيقة يوميًا .احتفظ بسجل للكتب التي قرأتها بتضمين التاريخ وعنوان الكتاب.

ضع في اعتبارك استخدام االستراتيجيات التالية أثناء القراءة:
●وأنت تقرأ  ،فكر فيما تقوله وتفعله الشخصية.
الرد على القراءة

●

قارن الشخصية بشخصية أخرى في قصة أو فيلم أو برنامج تلفزيوني .كيف هم على حد
سواء؟ كيف هم مختلفون؟

الرياضيات :هندسة
انظر حول منزلك أو حيك للحصول على أمثلة لهذه المصطلحات الهندسية.
ارسم أو اكتب عن كل مثال تجده.
●نقطة

●زاوية

●الخط

●قمة الرأس

●الزاوية اليمنى ●خطوط عموديه
●خطوط متوازية ●التماثل
●رباعي األضالع ●البنتاغون
●مسدس
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Clever Portal Link To Learning Apps and Resources

دراسة الكلمات
اصنع وكسر الكلمات الملصقة
حدد أمثلة لكلمة ملصقة في نصوص مختلفة  ،بما في ذلك الصحف واإلعالنات والكتب واألدلة
والكتيبات .اكتب كلمة ملصقة وكسرها بمقطع مقطعي  ،وملصقة وكلمة الجذر .استخدم كلمة اللصاقة في
جملة
disagree
dis - a - gree
dis-agree

E.g., unbelievable
Un- be - liev - a - ble
Un-believ-able

عندما نظرت إلى التذكرة الفائزة  ،شعرت أنه من غير المعقول أن تكون مليونيرا ً.
يختلف شون وأندرو حول الفيلم الذي يجب أن يشاهدوه.

أمثلة على الكلمات الملصقة :ال أوافق  ،أو يسيء الفهم  ،أو لعبة ما بعد التخرج  ،أو السكة األحادية  ،أو
الدراجة الهوائية األحادية  ،أو المخترع  ،أو عازف الجيتار  ،مع سبق اإلصرار  ،أو الهاجس  ،أو التحول،
أو سوء المعامل  ،أو النقد الزائد ،أو النشاط المفرط ،أو التراجع ،إلخ.

إذا كنت مسؤوال ً عن مدرستنا...
وقت العلم!
كانت السيدة برايس والسيدة سميث تخططان إلقامة حفلة في مكتبهما لالحتفال بنهاية المدرسة .اشتروا
مجموعة من البالونات وفجروها .تساءلوا ماذا يوجد داخل البالون .قالت السيدة برايس أنه ال يوجد شيء
داخل البالون .اختلفت السيدة سميث .قالت " ،يجب أن يكون هناك شيء وإال فلن ينفجر ".أي مدرس تتفق
معه؟

باستخدام معرفتك بالمادة  ،ارسم نموذ ًجا واكتب شر ًحا لما يحدث داخل البالون.

أظهر مقدرتك كمنتج متعاون
مراجعة المستهلك للصف الخامس
اكتب مراجعة :لماذا يجب أن يلعب شخص ما هذه اللعبة  ،أو يشاهد هذا العرض  ،أو يذهب إلى هذا
المطعم  ،أو يقرأ هذا الكتاب؟
●لعبة فيديو أو لعبة
●مطعم

●اكتب رسالة إلى معلمك أو مدير المدرسة إلقناعهم بتنفيذ أفكارك.
أو

●إعداد خطاب إلقناع زمالئك في الدراسة أن فكرتك الجديدة هي األفضل.

كم يزن؟
"كيبتون" لديه مقياس رقمي .يضع الخطمي على الميزان ويقرأ  7.2غرام .كم تتوقع أن تزن 10
أعشاب من الفصيلة الخبازية؟ لماذا ا؟

اصنع قائمة باألعمال المنزلية التي يمكنك أن تساعد أسرتك بها في جميع أنحاء المنزل .اطلب من أفراد
عائلتك وأصدقائك أن يكونوا في فريق عمل روتيني .قم بتعيين األعمال المنزلية ألزواج الشركاء  ،وتحقق
منها من القائمة عند االنتهاء.

اكتب إدخال دفتر يومية بالصور والتسميات التوضيحية :كنت متعاونًا منت ًجا عندما...
فمثال…

●برنامج تلفزيوني

ماذا ستغير ولماذا؟ هل يمكنك تغيير الجدول الزمني أو وجبات الغداء أو الواجبات المنزلية أو أي
شيء آخر؟ لماذا تجعل تغييراتك مدرستنا أفضل؟

الرياضيات :استكشاف الحجم
ابحث عن مجموعة متنوعة من الحاويات في المطبخ يمكنها حمل الماء .تقدير الذي سيحتفظ بأقل كمية
من الماء .قم بمحاذاة الحاويات حسب تقديراتك من الحجم األقل إلى الحجم األكبر .امأل الحاوية األولى.
ثم صب الماء في الوعاء التالي .ماذا تالحظ؟ ماذا كنت أتساءل؟ كرر هذه العملية وقارن نتائجك

بتقديراتك.
أو
الرياضيات :قياس الحجم
ابحث عن مجموعة متنوعة من الصناديق حول منزلك .تقدير أي أصغر حجم (أي الذي سيحتفظ بأقل
قدر؟) .اصطف الصناديق الخاصة بك وفقًا لتقديراتك من الحجم األقل إلى الحجم األكبر .قم بقياس
طول وعرض وارتفاع كل صندوق وحساب الحجم .الحجم = الطول × العرض × االرتفاع .ماذا
تالحظ؟ ماذا كنت أتساءل؟

كن معالجا ً لمشكلة المجتمع
حدد مشكلة أو قضية مثيرة للقلق في مجتمعك .اكتب بيانًا حول هذه المشكلة وقم بتصميم وتنفيذ خطة عمل

ترفع الوعي و  /أو توفر ًحال للمشكلة.
"كيبتون" يزيل أعشاب من الفصيلة الخبازية من الميزان .ثم يضع  10حبوب هالمية ويقرأ
المقياس  12.0جرا ًما .كم تتوقع أن يزن  1هالم؟ لماذا ا؟

●كتاب
ثم يقوم "كيبتون" بإزالة حبوب الهالم ووضع  10ممحاة وردية جديدة تما ًما .يقرأ المقياس 312.4
جرام .كم تتوقع أن تزن  1000ممحاة وردية؟ لماذا ا؟

●المتجر

تأكد من مراعاة جمهورك .شارك األسباب الداعمة لرأيك.
علوم الكمبيوتر

قم بإنشاء شعار  Googleالخاص بك باستخدام التعليمات البرمجية.
انتقل إلى هذا الرابط للبدء:
http://bit.ly/GLogo2020
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الكثير من الملح؟ الكثير من السكر؟
احتفظ بمذكرة للطعام لمدة أسبوع .سجّل كل وجبة ووجبة خفيفة وعدد أكواب الماء التي
تشربها( .نحتاج إلى  8أكواب من الماء يوميًا).
انظر إلى الصوديوم (الملح) ومحتوى السكر في طعامك مقارنة بالبدل اليومي على ملصق الطعام .هل
تأكل الكثير من الملح والسكر؟ اذكر بعض الطرق التي قد تقلل من األمالح والسكريات في أسفل يوميات
طعامك.

اقرأ كتابًا لمدة  20دقيقة يوميًا .احتفظ بسجل للكتب التي قرأتها بتضمين التاريخ وعنوان الكتاب .ضع في
اعتبارك استخدام االستراتيجيات التالية أثناء القراءة:
● وأنت تقرأ  ،فكر فيما تقوله وتفعله الشخصية.
الرد على القراءة
● تظاهر بأنك المؤلف وتغيير النهاية إلى القصة بنا ًء على ما تقوله وتفعله الشخصية الرئيسية.

16مارس هو يوم حرية المعلومات!
تعرف على الحرية الفكرية هنا .اقرأ قائمة الكتب المحظورة.

اختر كتابا ً من القائمة ،وأنشىء خطة لعمل منافسة في مدرستك.

علم
أقنعة :ماذا وراء القناع؟
تستخدم ثقافات العالم المختلفة أقنعة ألغراض مختلفة — لتعزيز الجمال والمظهر  ،أو توفير الحماية
أو اإلخفاء  ،أو عرض القوة  ،أو اإلشارة إلى التحول .فكر في طرق "ارتداء األقنعة" في حياتك

مشى الدكتور كولمان بالخارج مع شاي مثلج بارد .أصبح شايها المثلج دافئًا بسرعة .باستخدام ما
تعرفه عن نقل الطاقة  ،قم بإنشاء نموذج لكوب يحافظ على الشاي باردًا في يوم صيفي حار .يجب أن
يشتمل نموذجك على ما يلي:

●
● المدخالت في نموذج النظام
● المخرجات من نموذج النظام
● أي تفاعالت تحدث في النظام

الخاصة و "الوجوه" المختلفة التي تضعها لنفسك ولآلخرين.

جميع مكونات النموذج معنونة

ً
موجزا لمعناه.
قم بإنشاء قناع يمثل فنيا ً أحد هذه "الوجوه"  ،واكتب شر ًحا

مشروع الرسم
تود ألكسيس طالء الجدران الخارجية األربعة لوحدة تخزين كبيرة مستطيلة الشكل في فنائها الخلفي.
يبلغ طول وحدة التخزين  80قد ًما  ،والعرض  50قد ًما  ،واالرتفاع  30قد ًما .تبلغ تكلفة الطالء الذي
دوالرا للغالون  ،ويغطي كل غالون  420قد ًما مربعة من المساحة .حدد كمية الطالء
اختارته 28
ً
التي يحتاج الكسيس إلى شرائها .حدد مقدار المال الذي تحتاجه لطالء جميع الجدران الخارجية .تأكد
من شرح منطقك.

كلمات مهمة
تنمية العقول والهيئات الصحية
ما هي أهدافك الصحية الشخصية؟ وضع خطة عمل العقل والجسم صحية .تدرب على خطتك لبضعة أيام
 ،وتتبع تقدمك  ،وانطباعات دفتر اليومية عن شعورك .تأكد من تهنئة نفسك لعيش نمط حياة صحي!

هذا ما حدث لي أيضا!

اقرأ لمدة  20دقيقة على األقل كل يوم وتابع تقدمك من خالل تتبع الصفحة التي تبدأها وتنتهي بها.
أجب عن األسئلة التالية لكل يوم تقرأه:

 2ـ فكر في كيفية تخطي البشر للتحديات البيئية واستخالص أمثلة من البشر للتغلب على هذه
التحديات وشرح سبب ضرورة التغلب على هذه التحديات.

●
●

كيف يساعد اختيار الكلمات المؤلف في إنشاء رسالة أو نغمة لتطوير منظور الشخصية؟

األغاني في قائمة التشغيل الخاصة بي
قم بدور أمين قائمة التشغيل لخدمة بث الموسيقى (،Soundcloud ،Pandora ،Spotify
إلخ).

استنادًا إلى كتاب قرأته للتو  ،شارك قصة عن نفسك تتعلق بحدث أو شخصية كانت موجودة في الكتاب.
اربط تجربتك بما ال يزيد عن أربع حاالت حدثت داخل النص.

يمكنك الكتابة أو التوضيح أو القصة المصورة أو إنشاء رواية مصورة  /فيلم كوميدي أو فيلم لمشاركة
تجربتك.

كيف تشكل بيئتنا لنا؟
 1ـ قم بإنشاء قائمة باألسئلة حول كيفية تأثير بيئتنا علينا وناقش اإلجابات المحتملة مع شخص ما
في منزلك.

ما هي الكلمات األكثر إثارة لالهتمام أو القوية من  3إلى  5مما تقرأه اليوم؟ لماذا ا؟

أغان إما أن تتوافق مع فصول محددة من
مؤخرا  ،اختر ما ال يقل عن 7
باستخدام رواية قرأتها
ً
ٍ
الكتاب أو أنشيد لشخصيات معينة وأنشئ قائمة التشغيل .ثم قم بكتابة ما يشرح لماذا اخترت إقران
األغاني بالفصول و  /أو الشخصيات المحددة.
توسيع نفوذك :إنشاء قائمة التشغيل في خدمة البث أو عن طريق إنشاء قائمة تشغيل اليوتيوب.

بيتزا! بيتزا!
لقد أنشأت وصفة بيتزا حائزة على جوائز .أحب أصدقاؤك البيتزا  ،واآلن تريد إقناع مدير الكافتيريا في
مدرستك باستخدام وصفتك .يحتاج االقتراح إلى تضمين تكلفة إطعام  12طالبًا و  60طالبًا و 240
طالبًا .للمساعدة في إقناع مدير الكافتيريا  ،يجب عليك شرح جميع الرياضيات المستخدمة إلنشاء البيتزا.
حدد تكلفة تحضير بيتزا باستخدام وصفتك .ثم استخدم هذه المعلومات لمساعدتك في تحديد تكلفة إطعام
 12و  60و  240طالبًا.

موسيقى
ابحث عن قطعة واحدة أو أغنية كل يوم (على سبيل المثال  ،التدريب من الفصل ؛ التكوين
الشخصي أو االرتجال ؛ االستماع على  Spotifyأو  YouTubeأو الراديو أو التلفزيون أو
الوسائط األخرى).
 )1تحديد العنوان  ،الملحن  ،المؤدي  ،األجهزة  ،إلخ.
 )2اكتب ما ال يقل عن  4إلى  6جمل تصف بالتفصيل ما تسمعه باستخدام مفردات الموسيقى من
بنك الكلمات أدناه.
بنك الكلمات( :استخدم  3على األقل في ردك).
لحن (لحن)
االنسجام (مزيج من النوتات المختلفة التي لعبت في نفس الوقت)
اإليقاع (مدى سرعة أو بطء نبض الموسيقى) اإليقاع (كم تدوم المالحظات الفردية) ديناميات
(الجهارة أو الهدوء)
جرس (الصوت الفريد آللة أو صوت)

اختياري :انقر على الرابط التالي الستكشاف بعض مواقع تعلم الموسيقى:
http://bit.ly/musicalexplorer
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جزيرة اللياقة
تهانينا! تم اختيارك كمتسابق في برنامج الواقع الجديد جزيرة اللياقة! أثناء العرض  ،ستنافس في المهام
الجسدية التي تتطلب القوة والتحمل .يريد منتجو البرنامج التلفزيوني التأكد من أنك في حالة بدنية عالية.
يجب عليك إرسال خطة تمرين حول كيفية االستعداد لهذا العرض .النشاط البدني الذي يريد البرنامج أن
تركز عليه هو الجري وركوب الدراجات والرقص .ضع خطة تمارين رياضية تدعم نظا ًما غذائيًا صحيًا
يوميًا يحتوي على  2000سعر حراري خالل أسبوع .تأكد من توثيق الطعام والسعرات الحرارية التي
تستهلكها وممارسة الرياضة والسعرات الحرارية المحروقة أثناء التمرين .استخدم الرسم البياني المقدم
للمساعدة.

اكتب اقتراح
يعاني واحد من كل طفلين أمريكيين من مشاكل صحية مزمنة (مثل الربو والسكري وحساسية الطعام
والسمنة وما إلى ذلك) .اكتب اقترا ًحا لمدير المدرسة ومجلس اتخاذ القرار القائم على المدرسة
) (SBDMمع توصيات محددة لجعل مدرستك أكثر أمانًا وصحة للطالب .قم بتضمين ثالث توصيات
على األقل مع تفاصيل حول كيفية إجراء التغييرات.

ما الذي يجعل شيئ ًا مه ًما تاريخيًا؟
أقنعة :ماذا وراء القناع؟

ابتكر

تستخدم ثقافات العالم المختلفة أقنعة ألغراض مختلفة — لتعزيز الجمال والمظهر  ،أو توفير
الحماية أو اإلخفاء  ،أو عرض القوة  ،أو اإلشارة إلى التحول .فكر في طرق "ارتداء األقنعة" في

حياتك الخاصة و "الوجوه" المختلفة التي تضعها لنفسك ولآلخرين.

األيائل  ،األيائل  ،في كل مكان!

●
ابتكر بتحويل األشكال األساسية إلى أشكال باستخدام منظور خطي من نقطة واحدة!

قم بإنشاء قائمة باألسئلة حول سبب تقديرنا لألشياء من الماضي ومناقشة اإلجابات

المحتملة مع شخص ما في منزلك.

انقر هنا لمشاهدة الفيديو خطوة بخطوة.

ً
موجزا لمعناه.
قم بإنشاء قناع يمثل فنيا ً أحد هذه "الوجوه"  ،واكتب شر ًحا

●

ابحث عن أقدم شيء في منزلك واشرح لماذا قد يتم تقييم هذه القطعة األثرية (أو ال)

أثناء إجازته  ،علم ريان عن أعداد األيائل التي أعيد إدخالها في والية كنتاكي .أخبرنا حارس الحديقة
أن األيائل يأكل الجوز  ،وقد ارتفع من  1800إلى  4500فرد في  7سنوات  ،وينتشر إلى واليات
أخرى .الكائنات الحية األخرى التي رأيناها شملت العشب والديدان واألرانب والغزالن واألشجار
والطيور.
باستخدام الكائنات المذكورة أعاله  ،قم بتطوير نموذج لتوضيح تدفق الطاقة في هذا النظام البيئي.
اشرح كيف يمكن أن تؤدي إعادة إدخال األيل إلى تغيير تدفق الطاقة في النظام البيئي.

ولماذا قررت عائلتك االحتفاظ بها.

تنمية العقول والهيئات الصحية
ما هي أهدافك الصحية الشخصية؟ وضع خطة عمل العقل والجسم صحية .تدرب على خطتك لبضعة
أيام  ،وتتبع تقدمك  ،وانطباعات دفتر اليومية عن شعورك .تأكد من تهنئة نفسك لعيش نمط حياة
صحي!

تنبيهات األخبار!
شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية والوطنية حول فيروس كورونا . COVID-19
اكتب تحليالً حيث تقارن وتتباين كيف يقدم مؤلفان  /مذيعا أخبار مختلفان على األقل معلومات أساسية
من خالل التأكيد على أدلة مختلفة أو تفسير الحقائق بشكل مختلف ثم مناقشة أي منفذ تجده أكثر

مصداقية بسبب الطريقة التي يقدمون بها المعلومات.
وسع نفوذك :قم بإنشاء عرض  TikTokأو  Snapchatأو غيرها من وسائل التواصل
االجتماعي التي تنقل النقاط الرئيسية لحجتك عن المنفذ الذي تجده أكثر مصداقية.

المهندسون يجعلون األمور ممكنة
التحقيق في عالم الهندسة .ما أنواع الهندسة الموجودة؟ ما هي مشاريع المهندسين؟ كيف
يبدو "يوم في حياة المهندس"؟
كيف يساعد عملهم الناس في حياتهم اليومية؟
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لقطة سيرة ذاتية
خذ قطعة ورق بحجم عادي وطيها حتى تشكل  3لوحات (مثل الرسالة التي سترسلها بالبريد) .عد من
األمام والخلف  ،يجب أن يكون لديك  6لوحات .اللوحة األولى هي غالف السيرة الذاتية الخاصة بك .في
هذه اللوحات  ،اكتب عن أربعة أحداث مهمة مهمة لتاريخك الشخصي أو العائلي .ستجري مقابلة مع
شخص آخر حول أحد هذه األحداث  ،لذا تأكد من اختيار حدث واحد على األقل يعرفه شخص آخر .لكل
من هذه األحداث الثالثة  ،اكتب قصة (قصة) تصف ما حدث .تأكد من وصفه من البداية إلى النهاية .تأكد
من تضمين التفاصيل! وضح كل حدث بصورة صغيرة مرسومة باليد .ابحث عن شخص يتذكر هذا
الحدث (على سبيل المثال  ،أحد أفراد األسرة أو صديق سيكون على دراية بالحدث الذي وصفته) .اطلب
من الشخص الذي اخترته أن يخبرك بنسخته من القصة .تدوين المالحظات ومقارنة أوجه التشابه
واالختالف في ما يتذكرونه.

يريد جيمس ودييجو بناء  3منحدرات مختلفة لممارسة حيل التزلج والتزلج .تم بناء المنحدر A
بالكامل ويبلغ طوله  6أقدام وعرضه  4أقدام وطوله  1.5قدم .لم يتم بناء المنحدر  Bو  Cحتى
اآلن وهم بحاجة إلى مساعدتك .حدد انحدار المنحدر  Aحتى تتمكن من مساعدة جيمس ودييجو
على إكمال المنحدر  Bو  C.حدد ارتفاع المنحدرات  Bو  C.حدد انحدار (المنحدر) لكل
ً
معقوال للمنحدرات  Bو C؟ اشرح منطقك.
منحدر .ما الذي قد يكون ارتفاعًا
المعلومات الداعمة :يحتوي  Ramp Bعلى لوحات طولها  8أقدام وعرضها  4أقدام .يجب بناء
المنحدر  Cبألواح يبلغ طولها  12قد ًما وعرضها  6أقدام.

ذكريات
تحليل الذاكرة التي تجعلك تبتسم.
اكتب فقرتين على األقل تصف هذه الذاكرة وافحص لماذا تعتقد أن دماغك اختار االحتفاظ بهذه
الذاكرة بدالً من اآلخرين .ما رأيك هذا يقول عن كيفية عمل دماغك؟ كيف تعتقد أن أدمغتنا تخزن
وتستعيد المعلومات للذكريات؟

اكتب اقتراحا ً
يعاني واحد من كل طفلين أمريكيين من مشاكل صحية مزمنة (مثل الربو والسكري وحساسية الطعام
والسمنة وما إلى ذلك) .اكتب اقترا ًحا لمدير المدرسة ومجلس اتخاذ القرار القائم على المدرسة
) (SBDMمع توصيات محددة لجعل مدرستك أكثر أمانًا وصحة للطالب .قم بتضمين ثالث توصيات

على األقل مع تفاصيل حول كيفية إجراء التغييرات.

فرحة بيكر
لقد طورت اهتما ًما ببدء شركة خبز حيث تكون ملفات تعريف ارتباط رقائق الشوكوالتة من
اختصاصك .اكتب خطة عمل تصف كيف تخطط لبيع ملفات تعريف االرتباط  ،وفي خطتك  ،تأكد
من وصف وصفة كعكة الشوكوالتة المذهلة  ،ونسبة رقائق الشوكوالتة إلى الخليط  ،ومقدار تكلفة
صنع ملف تعريف االرتباط الخاص بك  ،كيف تخطط لترميز ملف تعريف االرتباط للمبيعات .في
ً
عميال.
يوم االفتتاح  ،تقدم خص ًما ألول 50
صف في خطتك النسبة المئوية المعقولة حتى تتمكن من دفع تكاليف الموظفين وتكاليف بدء العمل.

موسيقى

ELA
ثقافات العالم
تستخدم ثقافات العالم المختلفة أقنعة ألغراض مختلفة — لتعزيز الجمال والمظهر  ،أو توفير الحماية أو
اإلخفاء  ،أو عرض القوة  ،أو اإلشارة إلى التحول .فكر في طرق "ارتداء األقنعة" في حياتك الخاصة و
"الوجوه" المختلفة التي تضعها لنفسك ولآلخرين .قم بإنشاء قناع يمثل فنيا ً أحد هذه "الوجوه"  ،واكتب
ً
موجزا لمعناه.
شر ًحا

مؤخرا  ،اختر قس ًما  /مشهدًا من المؤامرة التي تحتوي على شخصيات
األدبي :باستخدام رواية قرأتها
ً
متعددة .أعد كتابة هذا القسم من
وجهة نظر أول شخص لشخصية مختلفة .تأكد من استخدام الكلمات والمشاهد ونغمة مشابهة للقصة
األصلية .وسع تأثيرك :استخدم  Screencastifyو  Google Slidesلقراءة مصورة إلعادة
كتابتك ونشرها على قناة . YouTube
معلوماتية :شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية والوطنية حول فيروس كورونا .COVID-19

اكتب تحليالً تقارن وتتباين حيث تختلف العديد من المنافذ اإلخبارية في مسائل الواقع أو التفسير وتجادل
أي منفذ تجده أكثر مصداقية  ،وتأكد من دحض االدعاءات المتعارضة .وسع نفوذك :قم بإنشاء عرض
Tik Tokأو  Snapchatأو غيرها من وسائل التواصل االجتماعي التي تنقل كيف تدحض حجة
مضادة بأن منفذًا إخباريًا آخر أكثر مصداقية.

كيف تخلق السلطة الصراع؟
ضع القواعد في منزلك ومدرستك وفي مكان آخر (مثل الكنيسة أو الرياضة أو منزل صديق) .ناقش
مع شخص ما  )1سبب وجود هذه القواعد  )2 ،ما هي السلطة التي يمتلكها الشخص (األشخاص)
إلنشاء القواعد  ،و  )3ما هي النزاعات التي تنشأ بسبب هذه القواعد.
أعد كتابة  2إلى  3قواعد واشرح سبب وجود هذه المجموعة الجديدة من القواعد  ، )1و  )2لماذا
يجب أن تتمتع بالقدرة على إنشاء هذه القواعد الجديدة  ،و  )3ما هي التعارضات التي قد تنشأ
بسبب القواعد الجديدة.

ابحث عن قطعة واحدة أو أغنية كل يوم (على سبيل المثال  ،التدريب من الفصل ؛ التكوين الشخصي
أو االرتجال ؛ االستماع على  Spotifyأو  YouTubeأو الراديو أو التلفزيون أو الوسائط
األخرى).

تحديد العنوان  ،الملحن  ،المؤدي  ،األجهزة  ،إلخ.

)1
 )2اكتب ما ال يقل عن  4إلى  6جمل تصف بالتفصيل ما تسمعه باستخدام مفردات الموسيقى من

بنك الكلمات أدناه.
بنك الكلمات (استخدم  3على األقل في ردك).
لحن (لحن)
االنسجام (مزيج من النوتات المختلفة التي لعبت في نفس الوقت)
اإليقاع (مدى سرعة أو بطء نبض الموسيقى) اإليقاع (كم تدوم المالحظات الفردية)
ديناميات (الجهارة أو الهدوء)
جرس (الصوت الفريد آللة أو صوت)
اختياري :انقر على الرابط التالي الستكشاف بعض مواقع تعلم الموسيقى :
http://bit.ly/musicalexplorer

الصحة
ما هي أهدافك الصحية الشخصية؟ تطوير خطة عمل "العقل السليم والجسد" .تدرب على خطتك لبضعة

أيام  ،وتتبع تقدمك  ،ودفتر التأمالت حول شعورك .تأكد من تهنئة نفسك لعيش نمط حياة صحي!

PSA

الكتب المفضلة

اكتب اقتراح

فكر في أحد كتبك المفضلة .فكر في المؤامرة والشخصيات بعناية  ،ثم تخيل نهاية قصة بديلة يمكن
تصديقها للشخصيات .يمكنك الكتابة أو القصة المصورة أو إنشاء رواية مصورة  /فيلم كوميدي أو فيلم أو
عرض نهايتك البديلة.

يعاني واحد من كل طفلين أمريكيين من مشاكل صحية مزمنة (مثل الربو والسكري وحساسية الطعام
والسمنة وما إلى ذلك) .اكتب اقترا ًحا لمدير المدرسة ومجلس اتخاذ القرار القائم على المدرسة

هل يتساءل الطقس الدافئ هذا الشتاء عما يحدث؟ باستخدام معرفتك بتغير المناخ  ،قم بإعداد إعالن
الخدمة العامة ) (PSAحتى تتمكن مدينتنا من فهم ما يحدث بشكل أفضل.

)(SBDM

مع توصيات محددة لجعل مدرستك أكثر أمانًا وصحة للطالب .قم بتضمين ثالث

توصيات على األقل مع تفاصيل حول كيفية إجراء التغييرات.

الفنون البصرية

ELA

قم بإنشاء أربعة رسومات ثابتة  11 × 8بوصة  ،كل منها باستخدام إحدى تقنيات التظليل األربعة:
الفقس  ،الفقس المتقاطع  ،المزج  ،والتنقير .اختر  3إلى  5أشياء من جميع أنحاء غرفتك أو منزلك
ورتبها على سطح مستو .أضف مصدر إضاءة إلنشاء ظالل قوية على جانب واحد من األشياء الخاصة

الكتابة اليومية :اكتب ثالث فقرات على األقل حيث تقارن وتتباين بين شيئين تعرفهما (على سبيل المثال ،
خدمات وسائل التواصل االجتماعي  ،والحلوى  ،والرقائق  ،واألبطال الخارقين) ثم تناقش  ،بنا ًء على
تقييمك  ،أي شيء متفوق .التوليف :استخدم الكتابة التي قمت بها لتحليل االتجاهات في تقييماتك وأسلوبك
في الجدل .اشرح األشياء التي تفضلها  ،واألدلة التي تستخدمها  ،وما يقوله هذا عن ذوقك الشخصي.

بك .اآلن ارسم وظل!

2019-20 Extended Closure - Choice Board Portal, ARABIC

القراءة اليومية المستقلة :اقرأ لمدة  20دقيقة على األقل كل يوم وتابع تقدمك من خالل تتبع الصفحة التي
تبدأها وتنتهي بها .أجب عن األسئلة التالية لكل يوم تقرأه:
●ما هو أهم شيء يحاول المؤلف قوله في هذا القسم من النص؟
●

توقف فرن إيفان عن العمل خالل أبرد جزء من العام  ،وهو حريص على إصالحه .قرر استدعاء
بعض المتخصصين في الميكانيكا واألفران لمعرفة ما قد يكلفه إصالح الفرن .يقرر مقارنة التكاليف
على أساس رسوم الخدمة وتكاليف العمالة فقط .أعطت كل شركة نفس الوقت لتقدير الفرن.
●تتقاضى الشركة "أ"  35دوالرا للساعة.
دوالرا للساعة لكل
دوالرا للخروج إلى المنزل  ،ثم 25
●تتقاضى الشركة  Bرسوم خدمة تبلغ 20
ً
ً
ساعة إضافية.
دوالرا لكل ساعة إضافية.
دوالرا للخروج إلى المنزل ثم 20
●تتقاضى الشركة  Cرسوم خدمة 45
ً
ً
حدد الفترات الزمنية التي يجب على إيفان التفكير في استخدامها لكل شركة أ  ،الشركة ب  ،والشركة
ج .ادعم قرارك باالستدالل والتمثيل  ،مثل الرسوم البيانية والجداول والمعادالت.

باستخدام التحويالت  ،قم بإنشاء تصميم للنسيج يمثلك كشخص ليتم استخدامه في Project
Runway.كيف ستدمج التحوالت لتحريك التصميم الخاص بك حول النسيج؟ ما مجموعة التحوالت
التي تم استخدامها إلنشاء التصميم الخاص بك؟ شاهد الموسم  ، 10الحلقة  9من Project
Runwayللسياق.

تقديم اقتراح
ً
أمواال أكثر مما كان متوقعًا نتيجة
كبيرا  ،وحققت الشركة
حقق مشروع في شركة كبيرة نجا ًحا ً
لذلك .أعطاك رئيسك مهمة ابتكار طرق مختلفة لتوزيع المكافآت على الموظفين الخمسة الذين عملوا
مباشرة في المشروع .هناك ما مجموعه
8000دوالر متاحة للتوزيع .ستتم مشاركة طريقة توزيع األموال مع الشركة بأكملها  ،لذلك من
المهم أن يشعر الموظفون أن التوزيع عادل.

ELA

إنشاء لوحة العمل!

وقت العلم!

شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية حول  COVID-19 / Coronavirus.اكتب نص
إعالن الخدمة العامة ) (PSAلطالب المدارس الثانوية موضحا حقائق مهمة حول الفيروس
وتوصيات للبقاء بصحة جيدة وتقليل انتشار الفيروس .تأكد أنك:
●إنشاء هدف مركز.
●توقع احتياجات جمهورك.
●دمج معلومات الخلفية ذات الصلة من النصوص.
●دعم األطروحة من خالل الحقائق والتعاريف والتفاصيل الملموسة واالقتباسات واألمثلة المختارة
بشكل جيد.
●استخدم لغة دقيقة ومفردات خاصة بالمجال.
●

قم بإنشاء لوحة عمل لتقديم مقطع دعائي للكتاب على العنوان الذي تختاره.

حدد المواقف التي يحتاج فيها األفراد إلى الحماية من التصادمات أو الصدمات ثم اقتراح "بناء" حلول
وقائية .قم بإعداد مقترح رسمي للمستثمرين المحتملين باستخدام أفضل حلين لك مع وصف مكتوب ،

قالب القصة المصورة

رسم تخطيطي  /رسم  ،وخطة لجعل الجمهور يرغب في استخدام حلولك.
.1

1.تقديم اقتراح مع طريقتين مختلفتين على األقل لرئيسك لالختيار من بينها .صف مزايا وعيوب
كل طريقة .ثم قدم توصياتك وقدم حجة في دعمها.
2.لكل من األساليب التي تقترحها  ،أي من الموظفين الخمسة من المرجح أن يشتكي من أن
الطريقة غير عادلة؟ كيف تبرر الطريقة لهذا الموظف؟

التصميم
تريد شركة عصير تصميم حاوية جديدًا  ،وقد تم تكليفك بإنشائه .يجب أن يبدو مختلفًا عن معظم
منشورا أو مخرو ً
طا أو هر ًما أو مزي ًجا من أكثر من
الحاويات بحيث يبرز للعمالء  -يمكن أن يكون
ً
نوع واحد من األشكال أو أي شكل هندسي ثالثي األبعاد يمكنك وصفه .يجب أن يكون حجمه 16
أونصة سائلة.

هل التنمية تعني التقدم؟
اكتب اقتراح

ELA
"الكتب مرايا :أنت ترى فيها فقط ما لديك بالفعل بداخلك".
-كارلوس رويز زافون في ظل الريح

1.

ضع قائمة بالتطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا خالل السنوات الثماني إلى العشر
الماضية .ما هي اآلثار اإليجابية والسلبية لها

يعاني واحد من كل طفلين أمريكيين من مشاكل صحية مزمنة (مثل الربو والسكري وحساسية الطعام
والسمنة وما إلى ذلك) .اكتب اقترا ًحا لمدير المدرسة ومجلس اتخاذ القرار القائم على المدرسة

)1

فكر في رواية حديثة قرأتها للصف أو للمتعة واشرح كيف أن هذا الكتاب يشبه المرآة .بأي طرق تتصل
بهذا الكتاب؟ كيف يمكن للمراهقين اآلخرين االتصال؟ دعم ردك من خالل ذكر أحداث معينة في النص
وكيفية ارتباطها بحياتك الخاصة .تأكد أنك:
●إنشاء هدف مركز.
●دمج معلومات الخلفية ذات الصلة من النص.
●دعم األطروحة من خالل الحقائق والتعاريف والتفاصيل الملموسة واالقتباسات واألمثلة المختارة
بشكل جيد.
●استخدم لغة دقيقة ومفردات خاصة بالمجال.
●

أنت و  )2عائلتك و  )3على المجتمع؟

)(SBDM

مع توصيات محددة لجعل مدرستك أكثر أمانًا وصحة للطالب .قم بتضمين ثالث

بمجرد الحصول على التصميم الخاص بك  ،ستحتاج إلى االستعداد للشركة :نموذج أولي للحاوية أو
صورة توضح كيف ستبدو وما هي أبعادها والحسابات التي تثبت أن الحاوية ستحتوي على 16
أونصة سائلة.

توصيات على األقل مع تفاصيل حول كيفية إجراء التغييرات.

.1

2.

اختر التأثير اإليجابي األكثر أهمية واشرح كيف يعني هذا التطور الجديد التقدم لـ

 )1أنت  )2عائلتك  ،و  )3على المجتمع .اختر التأثير األكثر سلبية واشرح لماذا ال

يوجد تقدم في التطوير.
يجب أن يكون عملك الرياضي واض ًحا قدر اإلمكان .تذكر أنك تشرح تصميمك لألشخاص الذين قد ال
يشعرون باالرتياح تجاه الرياضيات .تأكد من توضيح مصدر نتائجك.

موسيقى
ابحث عن قطعة واحدة أو أغنية كل يوم (على سبيل المثال  ،التدريب من الفصل ؛ التكوين الشخصي
أو االرتجال ؛ االستماع على الراديو أو التلفزيون أو وسائل اإلعالم األخرى).
)1تحديد العنوان  ،الملحن  ،المؤدي  ،األجهزة  ،إلخ.
)2باستخدام المفردات الموسيقية  ،صف ما تسمعه بالتفصيل .اكتب من  2إلى  3جمل لكل فئة تقييم
أدناه.
فئات التقييم
نغمة النغمة (جرس  ،رنين  ،تناسق) تجويد (فردي وضمن المجموعة) تقنية التفسير (اإليقاع ،
الديناميكيات  ،النمط  ،التعبير) (التعبير  /اإللقاء  ،الدقة)
إيقاع (الدقة  ،استقرار النبض)
التوازن (المزج  ،اللحن مقابل التناغم)
اختياري :انقر على الرابط التالي الستكشاف بعض مواقع تعلم
الموسيقى:http://bit.ly/musicalexplorer
2019-20 Extended Closure - Choice Board Portal, ARABIC

وجبات خفيفة صحية للجميع
ال توفر آلة البيع في مدرستنا خيارات صحية للطالب .تعتمد مدرستنا على الربح من آلة البيع لألنشطة
المدرسية  ،كيف يمكننا أن نوفر آالت البيع بالوجبات الخفيفة الصحية التي ستجلب رب ًحا لمدرستنا؟

سوء الفهم الثقافي

الدراسات االجتماعية
باستخدام معرفتك بالطرق التي واجهت بها مجموعات مختلفة التمييز في الواليات المتحدة وعملت من
أجل توسيع الحقوق والحريات  ،قم بإنشاء كتاب لألطفال يروي قصة نضال إحدى هذه المجموعات
وما حققوه تجاه المزيد من القبول والمساواة.

سا منطقيًا الختيار المنتجات الجديدة
صمم عرضًا تقديميًا لمجلس إدارة المدرسة يوضح اقترا ًحا وأسا ً

آللة البيع لزيادة الربح والجاذبية لجميع الطالب.

●

ما الشيء الذي يسيء الناس فهمه لثقافتك؟ ماذا يمكنك أن تفعل لمساعدة الناس على الفهم؟ تثقيف

اآلخرين حول ثقافتك أو مجتمعك من خالل إنشاء قطعة أثرية لحقيبة الظهر الرقمية الخاصة بك.

اكتب تأمالً مكتوبًا يشرح كيف تمثل األداة الخاصة بك ثقافتك وتجسد واحدًا أو أكثر من مهارات

نجاح حقيبة الظهر .كن مبدعا!
بعض األفكار األثرية:
●كتابة مقال أو قصة.
●إنشاء فيديو أو أغنية.
●اصنع طعام واشرح كيف يمثل ثقافتك.
●ابتكر قطعة فنية أو مجوهرات أو أزياء واشرح كيف تمثل ثقافتك.
●ما هي األفكار األخرى التي لديك؟

Science

Resilience Cafe

Cultural Misunderstandings

ELA

Does the warm weather this winter have you wondering what is
happening? Using your knowledge of climate change, develop a
PSA so our city can better understand what is occuring. Be sure to
include the following:
●
Examples of how the relationships between Earth’s
systems (i.e., hydrosphere, atmosphere, cryosphere,
geosphere, and biosphere) are being modified due to
human activity
●
Geoscience data and its associated impacts
●
What a citizen can do to reduce their impact

There may be times in your life when you have endured
some struggles that have made you more resilient. Think
about people in the past, in your community, or on
television that you believe demonstrate characteristics of
resiliency. Create a podcast script to record sharing about
this person and why you can relate to his or her ability to
become more resilient.

What is one thing people misunderstand about your culture? What can
you do to help people understand? Educate others about your culture
or community by creating an artifact for your Digital Backpack.
Compose a written reflection explaining how your artifact represents
your culture and exemplifies one or more Backpack Success Skills. Be
!creative
A few artifact ideas:
●
Write an essay or story.
●
Create a video or song.
●
Make a food and explain how it represents your culture.
●
Create a piece of art, jewelry, or fashion and explain how it
represents your culture.
●
?What other ideas do you have

شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية حول  COVID-19 / Coronavirus.اكتب نص
إعالن الخدمة العامة ) (PSAلطالب المدارس الثانوية موضحا حقائق مهمة حول الفيروس وتوصيات
للبقاء بصحة جيدة وتقليل انتشار الفيروس .تأكد أنك:
●إنشاء هدف مركز.
●توقع احتياجات جمهورك.
●دمج معلومات الخلفية ذات الصلة من النصوص.
●دعم األطروحة من خالل الحقائق والتعاريف والتفاصيل الملموسة واالقتباسات واألمثلة المختارة
بشكل جيد.
●استخدم لغة دقيقة ومفردات خاصة بالمجال.

وظيفة بدوام جزئي

إنشاء إعالن خدمة عامة

ما هو ثمن الحرية؟

ELA

لقد حصلت للتو على وظيفة بدوام جزئي في دار تمريض محلية .طلب منك المدير إنشاء سلسلة من
فصول التمارين القصيرة للمقيمين .البعض في الكراسي المتحركة  ،وبعضهم يستخدمون المشي ،
والبعض يمكن أن يقف ويتحرك .قم بإنشاء فصل دراسي للسكان عن طريق اختيار أغنية مناسبة
وكتابة الحركات التي يقومون بها .المكافأة :قم بتسجيل مقطع فيديو عن نفسك تقوم بتدريس الفصل

اقرأ هذه المقالة من معارضة وجهات النظر في سياق الذكاء االصطناعي (AI).
عامة )( (PSAعلى سبيل المثال  ،البودكاست أو الفيديو أو العرض التقديمي) للترويج للذكاء
االصطناعي أو للتحذير من مخاطر الذكاء االصطناعي.
قم بإنشاء إعالن خدمة

.1

لصديق أو أحد أفراد األسرة.

الجبر 2
تخيل أنك تكتب كتابًا لألطفال وترغب في مساعدة القراء على فهم األحجام أو المقادير النسبية لبعض
األشياء من خالل مقارنتها بالكائنات األكثر شيوعًا التي قد يكونون على دراية بها .اختر العديد من
الكائنات أو الكميات ذات الصلة التي تريد مقارنتها  ،مثل أحجام الحيوانات  ،واختر كائنًا أو أكثر
الستخدامها لمقارنتها .إليك بعض األسئلة التي يجب التفكير فيها:

سيكون منتجك النهائي عبارة عن عرض يوضح كيف سيبدو هذا الجزء من كتاب األطفال (بما في
ذلك الرسوم التوضيحية والنصوص التي توضح كيف يتم تمثيل جميع األشياء التي تقارنها) ،
صا ألسبابك لشركة النشر التي توضح كيف أنت تعلم أن حساباتك صحيحة.
وملخ ً
اجعل تفسيراتك سهلة المتابعة قدر اإلمكان  ،ألن جمهورك قد ال يكون مرتا ًحا للرياضيات.

2.أنشئ قائمة بفوائد حرياتك الحالية.

فكر في رواية حديثة قرأتها للصف أو للمتعة والشرح
كيف يشبه هذا الكتاب مرآة .بأي طرق تتصل بهذا الكتاب؟ كيف
قد يتواصل المراهقون اآلخرون؟ دعم ردك من خالل ذكر أحداث معينة في
النص وكيفية ارتباطه بحياتك الخاصة .تأكد أنك:
●إنشاء هدف مركز.
●دمج معلومات الخلفية ذات الصلة من النص.
●دعم األطروحة بالحقائق والتعاريف المختارة ذات الصلة والمختارة
التفاصيل أو االقتباسات أو األمثلة

3.قم بإنشاء قائمة بما تريد القيام به للحصول على مزيد من الحرية.
4.ضع خطة عمل توضح السعر الذي ترغب في دفعه لزيادة حرياتك.

الهندسة
تريد شركة عصير تصميم حاوية جديدًا  ،وقد تم تكليفك بإنشائه .يجب أن يبدو مختلفًا عن معظم
منشورا أو مخرو ً
طا أو هر ًما أو مزي ًجا من أكثر من
الحاويات بحيث يبرز للعمالء  -يمكن أن يكون
ً
نوع واحد من األشكال أو أي شكل هندسي ثالثي األبعاد يمكنك وصفه .يجب أن يكون حجمه 16

أونصة سائلة.

●كم عدد العناصر المطلوبة لتمثيل كل شيء تريد مقارنته؟
●إذا قمت بقياس كائن إلى أحجام مختلفة  ،فكم سيكون حجمه لتمثيل كل شيء تريد مقارنته؟

1.حدد الحرية ألنها تنطبق عليك كمراهق وكشخص بالغ تريد أن تصبح.

"الكتب مرايا :أنت ترى فيها فقط ما لديك بالفعل بداخلك".
-كارلوس رويز زافون في ظل الريح

بمجرد الحصول على التصميم الخاص بك  ،ستحتاج إلى االستعداد للشركة :نموذج أولي للحاوية أو
صورة توضح كيف ستبدو وما هي أبعادها والحسابات التي تثبت أن الحاوية ستحتوي على  16أونصة

موسيقى
ابحث عن قطعة واحدة أو أغنية كل يوم (على سبيل المثال  ،التدريب من الفصل ؛ التكوين
الشخصي أو االرتجال ؛ االستماع على الراديو أو التلفزيون أو وسائل اإلعالم األخرى).

)1تحديد العنوان  ،الملحن  ،المؤدي  ،األجهزة  ،إلخ.
)2باستخدام المفردات الموسيقية  ،صف ما تسمعه بالتفصيل .اكتب من  2إلى  3جمل لكل فئة
تقييم أدناه.
فئات التقييم

سائلة.

نغمة النغمة (جرس  ،رنين  ،تناسق) تجويد (فردي وضمن المجموعة) تقنية التفسير (اإليقاع ،
الديناميكيات  ،النمط  ،التعبير) (التعبير  /اإللقاء  ،الدقة)

يجب أن يكون عملك الرياضي واض ًحا قدر اإلمكان .تذكر أنك تشرح تصميمك لألشخاص الذين قد ال

إيقاع (الدقة  ،استقرار النبض)

يشعرون باالرتياح تجاه الرياضيات .تأكد من توضيح مصدر نتائجك.

التوازن (المزج  ،اللحن مقابل التناغم)
اختياري :انقر على الرابط التالي الستكشاف بعض مواقع تعلم الموسيقى :
http://bit.ly/musicalexplorer

2019-20 Extended Closure - Choice Board Portal, ARABIC

التصميم والنموذج
كيف يمكننا أن نتخيل الكثير من المساحات الفارغة والشركات الشاغرة لتحسين مجتمعاتنا في لويزفيل؟
تصميم ونمذجة غرض محسّن لقطعة فارغة أو أعمال شاغرة تفيد المجتمع المحيط .لتمديد المشروع ،
ما هي المساحة الخالية  /األعمال الشاغرة من قبل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي فقد؟ ما تم كسبه؟

Vapingفي عام 2020

أقنعة :ماذا وراء القناع؟
تستخدم ثقافات العالم المختلفة أقنعة ألغراض مختلفة — لتعزيز الجمال والمظهر  ،أو توفير الحماية أو
اإلخفاء  ،أو عرض القوة  ،أو اإلشارة إلى التحول .فكر في طرق "ارتداء األقنعة" في حياتك الخاصة و

"الوجوه" المختلفة التي تضعها لنفسك ولآلخرين.
ً
موجزا لمعناه.
قم بإنشاء قناع يمثل فنيا ً أحد هذه "الوجوه"  ،واكتب شر ًحا

اقرأ مقاالت حول  vapingوقم بإنشاء حجة ضد vaping.
وكافية من المقاالت.

ELA
تضمين أدلة ذات صلة

E-Cigarettes
More than 150 teens have fallen ill from vaping.
The Vaping Panic is a Major Setback for Public Health
Vaping is an urgent threat to public health

شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية حول  COVID-19 / Coronavirus.اكتب نص إعالن
ما هي قيمة التصويت؟
قم بإنشاء  6إلى  8أسئلة حول التصويت يمكنك طرحها على شخصين في منزلك مؤهلين للتصويت .الخدمة العامة ) (PSAلطالب المدارس الثانوية موضحا حقائق مهمة حول الفيروس وتوصيات للبقاء
بصحة جيدة وتقليل انتشار الفيروس .تأكد أنك:
ضع في اعتبارك طرح أسئلة حول ما يلي
●إنشاء هدف مركز.
عندما صوتوا أو لم يصوتوا
●توقع احتياجات جمهورك.
●دمج معلومات الخلفية ذات الصلة من النصوص.
ما هي الحواجز التي يرونها في العملية االنتخابية لدينا
●دعم األطروحة من خالل الحقائق والتعاريف والتفاصيل الملموسة واالقتباسات واألمثلة المختارة بشكل
لماذا يصوت الناس
جيد.
أسئلة أخرى خاصة بخبرتهم بنا ًء على مقابلتك  ،قم بإجراء مناقشة حول ما يمكن لمدينتك
●استخدم لغة دقيقة ومفردات خاصة بالمجال.

:

●
●
●

●

وواليتك القيام به لتحسين التصويت.

من أجل تحديد مدى فعالية األلواح الشمسية في أوقات مختلفة من السنة  ،من المهم أن تعرف

تخيل أنك تكتب كتابًا لألطفال وترغب في مساعدة القراء على فهم األحجام أو المقادير النسبية لبعض
األشياء من خالل مقارنتها بالكائنات األكثر شيوعًا التي قد يكونون على دراية بها .اختر العديد من الكائنات
أو الكميات ذات الصلة التي تريد مقارنتها  ،مثل أحجام الحيوانات  ،واختر كائنًا أو أكثر الستخدامها
لمقارنتها .إليك بعض األسئلة التي يجب التفكير فيها:

مقدار ضوء النهار في موقع معين .لتكون قادرة على إجراء حسابات سهلة  ،غالبا ما تكون

●كم عدد العناصر المطلوبة لتمثيل كل شيء تريد مقارنته؟

ال يكفي أن يكون لديك جداول بيانات  ،وهي متاحة بسهولة عبر اإلنترنت.

●إذا قمت بقياس كائن إلى أحجام مختلفة  ،فكم سيكون حجمه لتمثيل كل شيء تريد مقارنته؟
سيكون منتجك النهائي عبارة عن عرض يوضح كيف سيبدو هذا الجزء من كتاب األطفال (بما في ذلك
صا ألسبابك
الرسوم التوضيحية والنصوص التي توضح كيف يتم تمثيل جميع األشياء التي تقارنها)  ،وملخ ً
لشركة النشر التي توضح كيف أنت تعلم أن حساباتك صحيحة .اجعل تفسيراتك سهلة المتابعة قدر اإلمكان
 ،ألن جمهورك قد ال يكون مرتا ًحا للرياضيات.

ساعات النهار

ابحث عن وظيفة مناسبة تعمل كنموذج رياضي لساعات ضوء النهار في موقع من اختيارك.

تشير دراسة عام  2019إلى أن  55بالمائة من البالغين يعتمدون على وسائل التواصل االجتماعي للبقاء
شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية حول  COVID-19 / Coronavirus.اشرح كيف على اطالع على األخبار .اكتب حجة تحدد فيها ما إذا كان يجب أن تكون شركات الوسائط االجتماعية
تعلمت عن التطور والتغيرات في السمات والسبب والنتيجة واألنماط واالستقرار والتغيير وأنظمة جسم مسؤولة عن التحقق من دقة النشر  ،أو ما إذا كانت هذه المسؤولية تقع على القارئ.
اإلنسان ترتبط بما قرأته  /شاهدته .فكر في األسئلة التالية في شرحك:
تأكد أنك:
●ما هو الدليل التطوري على أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان؟
●لماذا يسمح ارتفاع معدل الطفرة للفيروس باالنتشار؟
●ما هي العوامل التي يبدو أنها تجعل الفيروس جيدًا في تخطي الحواجز التي تصيب
●
البشر؟

●تقديم مطالبة.
●االعتراف وتمييز المطالبة من المطالبات المضادة (أي المطالبات البديلة أو المتعارضة).
●توقع معرفة واهتمامات الجمهور.
●تقديم معلومات أساسية ذات صلة.
●الحفاظ على تركيز واضح.

استخدم النموذج للعثور على ساعات النهار في عيد ميالدك.

●دعم المطالبات باالستدالل المنطقي واألدلة ذات الصلة (مثل الحقائق والتفاصيل واألمثلة).
●استخدم الكلمات والعبارات لتوضيح العالقة بين المطالبات والمطالبات المضادة
●
واألسباب واألدلة.

موسيقى

سوء الفهم الثقافي

ابحث عن قطعة واحدة أو أغنية كل يوم (على سبيل المثال  ،التدريب من الفصل ؛ التكوين الشخصي
أو االرتجال ؛ االستماع على الراديو أو التلفزيون أو وسائل اإلعالم األخرى).
)1تحديد العنوان  ،الملحن  ،المؤدي  ،األجهزة  ،إلخ.
)2باستخدام المفردات الموسيقية  ،صف ما تسمعه بالتفصيل .اكتب من  2إلى  3جمل لكل فئة تقييم
أدناه.
فئات التقييم
نغمة النغمة (جرس  ،رنين  ،تناسق) تجويد (فردي وضمن المجموعة) تقنية التفسير (اإليقاع ،
الديناميكيات  ،النمط  ،التعبير) (التعبير  /اإللقاء  ،الدقة)
إيقاع (الدقة  ،استقرار النبض)
التوازن (المزج  ،اللحن مقابل التناغم)
اختياري :انقر على الرابط التالي الستكشاف بعض مواقع تعلم الموسيقى:
http://bit.ly/musicalexplorer

2019-20 Extended Closure - Choice Board Portal, ARABIC

●

مسألة مدارسنا!

ما الشيء الذي يسيء الناس فهمه لثقافتك؟ ماذا يمكنك أن تفعل لمساعدة الناس على الفهم؟ تثقيف
اآلخرين حول ثقافتك أو مجتمعك من خالل إنشاء قطعة أثرية لحقيبة الظهر الرقمية الخاصة بك .اكتب
تأمالً مكتوبًا يشرح كيف تمثل األداة الخاصة بك ثقافتك وتجسد واحدًا أو أكثر من مهارات نجاح حقيبة

حدد أحد التحسينات التي تعتقد أن المدارس تحتاج إلى إجرائها من أجل إعداد الطالب بشكل أفضل

الظهر .كن مبدعا!

للحياة بعد المدرسة الثانوية.

بعض األفكار األثرية:
●كتابة مقال أو قصة.
●إنشاء فيديو أو أغنية.
●اصنع طعام واشرح كيف يمثل ثقافتك.
●ابتكر قطعة فنية أو مجوهرات أو أزياء واشرح كيف تمثل ثقافتك.
●ما هي األفكار األخرى التي لديك؟

يشعر بعض الناس أن نظام المدارس العامة ال يعد الطالب بشكل مالئم للعالم الحقيقي.

اكتب رسالة إلى مجلس المدرسة تصف فيها هذا التحسين وتشرح سبب الحاجة إليه.

اختر أحد األقسام التالية في دليل برامج تشغيلKY:
" ●قواعد الطريق"
" ●التواصل مع السائقين اآلخرين"
" ●الحفاظ على الشكل"
" ●إشارات وإشارات المرور"
أنشئ تجربة تعليمية لمشاركة المعلومات حول هذا الموضوع مع زمالئك:
)1إنشاء شريط كوميدي باستخدام هذا القالب.
)2إنشاء اختبار كتابي الممارسة بما في ذلك اإلجابات.
)3إنشاء عرض تقديمي من(  Google Slideأو ملصق).
)4إنشاء مشاركة مدونة أو نسخة لمدونة.
)5قم بإنشاء فيديو أو نسخة ولوحة مصورة لمشروع فيديو.

ELA
األلعاب األولمبية 2020

انت لوحدك
بعد المدرسة الثانوية  ،ستتمتع بحرية أكبر في اختيار الخيارات التي لها تأثير على صحتك البدنية
والعقلية الحالية والمستقبلية .ستكون مسؤوالً عن شراء طعامك الخاص  ،وإيجاد فرص للنشاط البدني
 ،وإدارة الضغوط .ضع قائمة بأهم جوانب الصحة البدنية والعقلية بالنسبة لك والتي ستكون أصعب

في إدارتها بنفسك.

ً
صا لتسوق الطعام وإعداده وممارسة الرياضة واالسترخاء  /إدارة
ضع
جدوال أسبوعيًا يبني فر ً

1.

إنشاء  6إلى  8أسئلة حول موضوع (على سبيل المثال  ،التكنولوجيا  ،الثقافة  ،الحكومة ،

من المقرر أن تقام األلعاب األولمبية في طوكيو عام  .2020تم رفض رياضتين  -الكاراتيه وتسلق
األلعاب الرياضية  -كألعاب رياضية أولمبية .هل تعتقد أنه يجب تضمين هذه الرياضات؟ اكتب خطابًا
لمشاركته مع اللجنة األولمبية للدفاع عن موقفك بشأن تحديد ما إذا كان ينبغي  /يجب عدم تضمين هاتين

السكن الفندقي

االتصاالت العالمية  ،االقتصاد  ،واألحداث الجارية).
2.قم بإجراء مقابلة مع شخص ما في منزلك.
تفكيرا حول كيفية تأثر منظورهم بخبرتهمs.
3.اكتب
ً

ساعات النهار

Gritz-Charlston

هو فندق فاخر مكون من  300وحدة .يتم
دوالرا في اليوم للغرفة .مقابل كل زيادة
شغل جميع الغرف عندما يتقاضى الفندق 80
ً

x

كيف تؤثر التجربة على المنظور؟

الرياضتين في دورة األلعاب األولمبية لعام .2020

اإلجهاد.

x

غرف شاغرة .تبلغ تكلفة كل
دوالر في سعر الغرفة اليومي  ،هناك
قدرها
دوالرا في اليوم للخدمة والصيانة .ما الذي يجب أن يتقاضاه الفندق
22
مشغولة
غرفة
ً
يوميًا لتحقيق أقصى قدر من الربح؟

إذا كنت تقوم بإنشاء خطة عمل استنادًا إلى هذه المعلومات لـ Gritz-Charlston

شاهد و  /أو اقرأ القصص اإلخبارية المحلية حول  COVID-19 / Coronavirus.بناء على هذه
المعلومات  ،اكتب حجة لصالح أو ضد إغالق المدارس.
تأكد أنك:
●تقديم مطالبة.
●االعتراف وتمييز المطالبة من المطالبات المضادة (مطالبات بديلة أو متعارضة).
●توقع معرفة واهتمامات الجمهور.
●تقديم معلومات أساسية ذات صلة.
●الحفاظ على تركيز واضح.
●دعم المطالبات باالستدالل المنطقي واألدلة ذات الصلة (مثل الحقائق والتفاصيل واألمثلة).
●استخدم الكلمات والعبارات لتوضيح العالقة بين المطالبات والمطالبات المضادة
●
واألسباب واألدلة.

خطاب أن أقول  ...شكرا لك

الرياضيات العليا

من أجل تحديد مدى فعالية األلواح الشمسية في أوقات مختلفة من السنة  ،من المهم أن تعرف

ناتاليا لديها عدوى في األذن .يصف الطبيب دورة المضادات الحيوية .يطلب من ناتاليا تناول 250

مقدار ضوء النهار في موقع معين .لتكون قادرة على إجراء حسابات سهلة  ،غالبا ما تكون

مجم من المضادات الحيوية كل  12ساعة لمدة  20يو ًما.

ال يكفي أن يكون لديك جداول بيانات  ،وهي متاحة بسهولة عبر اإلنترنت.

تشعر ناتاليا بالفضول وترغب في معرفة مقدار الدواء في جسمها على مدار الـ  20يو ًما .تقوم
ببعض األبحاث على اإلنترنت وتكتشف أنه في نهاية  12ساعة  ،ال يزال حوالي  ٪ 4من الدواء في

الجسم.
،

فما هي المعلومات األساسية التي قد تحتاج إلى التخطيط لها؟ (حساب التفاضل والتكامل)

ابحث عن وظيفة مناسبة تعمل كنموذج رياضي لساعات ضوء النهار في موقع من اختيارك.

أ .ما هي كمية الدواء في الجسم مباشرة بعد الجرعة األولى والجرعة الثانية والجرعة الثالثة
والجرعة الرابعة؟

استخدم النموذج للعثور على ساعات النهار في عيد ميالدك.

ب .متى ستكون الكمية اإلجمالية للمضاد الحيوي في جسم ناتاليا هي األعلى؟ ما هذا المبلغ؟
ج .أجب على سؤال ناتاليا األصلي :اشرح مقدار الدواء الذي سيكون في جسمها في نقاط مختلفة

نهاية سنتك الدراسية العليا هي الوقت المثالي للتوقف والتأمل في مدى تقدمك خالل السنوات األربع
الماضية .كما تفكر  ،فكر في شخص معين كان له تأثير مؤثر عليك (أي شخص شجعك  ،ساعدك ،
جعلك على توقعات عالية  ،كان ً
مثاال جيدًا  ،إلخ) .اكتب رسالة إلى ذلك الشخص توضح كيف كان لها
تأثير إيجابي و  /أو غيرت حياتك .في رسالتك  ،يجب عليك:

●تحديد غرض واضح.
●استخدم مجموعة متنوعة من التقنيات (مثل الحوار والوصف والحكاية والمثال  ،وما إلى ذلك)
للتعبير عن تأثير الشخص على حياتك.

●

●اشرح أهمية تأثير هذا الشخص على حياتك.
●استخدم الكلمات الملموسة والتفاصيل الحسية.

.

.a

قواعد الطريق
اختر أحد األقسام التالية في دليل برامج تشغيلKY:

دخول مجاني للكلية للجميع

" ●قواعد الطريق"

تستمر تكاليف التعليم الجامعي في الزيادة سنة بعد أخرى .هل تعتقد أن كل شاب راغب في االلتحاق بكلية
لمدة عامين على األقل يجب أن يحصل على تعليم مجاني؟ لما و لما ال؟ كيف تعتقد أن المجتمع يمكن أن
يخلق طريقة لجعل هذا ممكنًا؟
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" ●التواصل مع السائقين اآلخرين"
" ●الحفاظ على الشكل"
" ●إشارات وإشارات المرور"

أنشئ تجربة تعليمية لمشاركة المعلومات حول هذا الموضوع مع زمالئك:
)1إنشاء شريط كوميدي باستخدام هذا القالب.
)2إنشاء اختبار كتابي الممارسة بما في ذلك اإلجابات.
)3إنشاء عرض تقديمي من(  Google Slideأو ملصق).
)4إنشاء مشاركة مدونة أو نسخة لمدونة.

على مدار  20يو ًما
د .إذا كنت طبيبة ناتاليا  ،فما التوصيات التي ستقدمها لها بنا ًء على الرياضيات أعاله؟

تأثير انساني

في عام Vaping 2020
اقرأ مقاالت حول  vapingوقم بإنشاء حجة ضد vaping.
وكافية من المقاالت.

تضمين أدلة ذات صلة

E-Cigarettes
More than 150 teens have fallen ill from vaping.
The Vaping Panic is a Major Setback for Public Health
Vaping is an urgent threat to public health

تبادل األفكار قائمة بالطرق التي يؤثر بها البشر على األنظمة الطبيعية هنا في

لويزفيل .اختر واحدة من قائمتك للبحث.
من خالل بحثك  ،ضع خطة لتقديمها إلى رئيس البلدية حول كيفية التخفيف من اآلثار التي

تركها البشر على هذا النظام الطبيعي.

المؤلف الخاص بك مسلسل تلفزيوني

موجه الكتابة  -جميع المسارات

اعثر على وصفة مفضلة  ،واطهي الطبق  ،وشاركه مع اآلخرين  ،وقم بإجراء مقابالت معهم حتى

تبحث شبكة تلفزيونية عن أفكار لمسلسل تلفزيوني جديد .اكتب اقترا ًحا لرئيس الشبكة يشرح فكرتك عن
تتمكن من كتابة تعليق
البرنامج التلفزيوني الجديد .قم بتضمين المعلومات التالية في اقتراحك:

عندما كانت الصحف اليومية سائدة  ،اعتاد الناس على التعبير عن آرائهم بكتابة رسالة إلى
المحرر  ،والتي غالبًا ما يتم نشرها .ومع ذلك  ،عندما عبرت عن رأيك بهذه الطريقة  ،كان
عليك توقيع اسمك على رسالتك .اليوم  ،يمكن ألي شخص أن يقول أي شيء عن أي شخص

.

●عنوان العرض

.

بشكل مجهول بسبب وسائل التواصل االجتماعي
في كثير من األحيان  ،ال توجد رقابة ويمكن للناس أن يقولوا أشياء مؤذية  ،أو تكذب األكاذيب دون
خوف من الوقوع .هل تعتقد أنه يجب أن يكون هناك قانون ال يمكنك من خالله نشر أي شيء ما لم
يتوافق اسمك مع المنشور؟ لما و لما ال؟

●نوع أو نوع العرض (على سبيل المثال  ،تلفزيون الواقع  ،كوميديا  ،دراما  ،إلخ).
●الجمهور المستهدف ولماذا سيكون جذابا له
●الموقع المحتمل وكيف سيعزز الموقع العرض

●

●قائمة بالمناصب الوظيفية الالزمة لإلنتاج (اذكر  10وظائف على األقل).
●قائمة المعدات الالزمة إلنتاج العرض (اذكر  10قطع من المعدات على األقل).

الوباء مقابل الوباء
السالمة المنزلية
باستخدام هاتفك الخلوي  ،قم بإنشاء إعالن خدمة عامة مدته  30ثانية

)(PSA

حول موضوع أمان مرتبط بالبيئات المنزلية (على سبيل المثال ،

هل فيروس كورونا هو وباء أم وباء؟ اسرد وشرح  3أمثلة لكل منها .وفر طرقًا لمنع انتشار العدوى.

يرجى دعم أسبابك بحد أدنى  4مراجع من مصادر موثوقة.

هل بإمكانك توقع المستقبل؟
قبل مائة عام  ،لم يكن هناك ميكانيكا سيارات  ،ولكن كان هناك الكثير من الحدادين لصنع حدوات

الحصان .اآلن هناك حاجة أقل للحدادين وهناك حاجة كبيرة لميكانيكا السيارات.
هل يمكنك التفكير في وظيفة أخرى قد تكون عفا عليها الزمن تقريبًا في  100عام؟ ما نوع الوظائف
التي تعتقد أنه قد تكون هناك في المستقبل غير موجودة اآلن؟

أهمية تغيير البطاريات في كاشف الحريق).

وظائف خطيرة
هناك بعض الوظائف الخطرة .صدقوا أو ال تصدقوا  ،عمال الصيد وقطع األخشاب لديهم وظيفة أكثر
خطورة من الناحية اإلحصائية من رجال االطفاء أو ضباط الشرطة .ومع ذلك  ،يمكن أن تؤدي أي من

هذه الوظائف إلى الموت في الظروف الخاطئة.
ما رأيك يجبر شخص ما على العمل في وظيفة خطرة؟ هل تعتقد أنه من أجل المال أو الهيبة أو إثارة

الغش في الموت بشكل يومي؟ اكتب مقال يشرح وجهة نظرك.

تأكد من كتابة السيناريو الخاص بك أوال.
تأكد من تضمين مصدر بيانات واحد على األقل.

غني ثقافيا
وصف الطرق التي كان للثقافة تأثير على حياتك وما تعلمته عن نفسك والمجتمع نتيجة لذلك .كيف أثرى
تاريخك الثقافي و  /أو تحداك؟ يمكن تعريف الثقافة على نطاق واسع .غالبًا ما يستمد الفهم الثقافي من

مسألة مدارسنا!
يشعر بعض الناس أن نظام المدارس العامة ال يعد الطالب بشكل مالئم للعالم الحقيقي .حدد أحد
التحسينات التي تعتقد أن المدارس تحتاج إلى إجرائها من أجل إعداد الطالب بشكل أفضل للحياة بعد

المدرسة الثانوية.

الخلفية العرقية والعادات والقيم واألسرة المباشرة والمجتمع و  /أو البيئة االجتماعية.
اكتب رسالة إلى مجلس المدرسة تصف فيها هذا التحسين وتشرح سبب الحاجة إليه.
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التخطيط للمستقبل  -إنشاء استئناف!
يحتاج طالب المدرسة الثانوية إلى الحصول على سيرة ذاتية للتحضير للمستقبل .تخبر السيرة الذاتية
أصحاب العمل في المستقبل بمهاراتك ونقاط قوتك وخبراتك .قم بإنشاء مسودة أولية لسيرتك الذاتية
تبرز قدراتك ومهاراتك وتعليمك وخبراتك التي تجعلك فريدًا في الوظيفة التي تتقدم لها .احتفظ بتنسيق

بسيط من صفحة واحدة عند هذه النقطة.

الشراهة أو التمثال!

أنت في فريق تسويق يعمل مع Netflix.
بالتشويق.

مهمتك التالية هي الترويج لحملة تسويقية جديرة

أنشئ ملخ ًصا يتضمن ما يلي :يظهر Netflix

أنك تخطط للتسويق  ،ولماذا هو العرض التالي

الجدير بالنهم  ،ومن هو السوق المستهدف  ،وكيف ستقوم بالترويج للعرض في هذا السوق.

