
CONNECTICUT COMMON CORE STANDARDS (CCSS) 
 كونيتيكتالمعايير األساسية المشتركة لوالية 

 مدخل موجه للعائالت
 

 

 "المعايير".... ما هي؟

 يستطيع القيام به في كل صف مدرسي. الذي الذي يجب أن يعرفه الطالب وماهي التي تحدد ما  المعايير 

  معاييرهناك الكثير من CCSS   كونيتيكتالمشتركة مع المعايير التعليمية السابقة لوالية. 

  مجموعة من المعايير المشتركة المصصمة لكي تعمل على تهيئة الطالب للمرحلة  0202منذ يويليو والية أخرى  54و كونيتيكتتتبنى كل من والية

 الجامعية وسوق العمل  بشكل أفضل.
 

تلك المعايير؟ كونيتيكتلماذا تبنت والية   
  تتوافق معايير CCSS   لقرن الحادي والعشرين.والمهنية في اة يتوقعات الجامعالمع  
  لقد تم تصميم معاييرCCSS   على غرار أساليب التعليم في أفضل البلدان أداءا. 

 

أطفالنا؟على مساعدة المعايير الجديدة عمل كيف ست  

  في مجتمع ذو إقتصاد معولم. للنجاحأطفالنا  إعدادستعمل المعايير على 
  ويحلوا المشاكل بشكل فعال. لكي يطبقوا معرفتهمستعمل المعايير على إعداد أطفالنا 
  المتسق على مهارات رفيعة المستوى في الرياضيات والقراءة والكتابة والتحدث واالستماع عبر مواضيع مختلفةهذه المعايير أطفالنا على التركيز تساعد  

فنون اللغة اإلنجليزية والقراءة والكتابة والرياضيات في معاييرافكار رئيسية   

 الرياضيات القراءة والكتابة في الدراسات االجتماعية فنون اللغة اإلنجليزية

  21 من كي الى الصف القراءة

  تعلم أساسيات القراءة للمقدرة على التركيز على
 فهم النص عبر العديد من المواضيع.

 قيدا  مع كل مرحلة صفية عقراءة نصوص أكثر ت 
  الموازنة في القراءة فيما بين النصوص الخيالية

 والالخيالية )معلومات(
 للحصول على األدلة واإلجابة  القراءة عن كثب

  ةعن األسئل

  أقرأ، أكتب، تحدث، واستمع على مستوى في
 جميع المواضيع.

 ن المعرفة عن العالم من خالل القراءة ع بناء
 كثب للعديد من المواضيع والقضايا. 

  الجامعية والمهنية وومعايير  معاييرالان
المواطنة في القرن الحادي والعشرين تتطلب 

فهم النصوص المعقدة والقيام بالمهمات 
  المعقدة. 

 

 من الروضة حتى الصف الثامن 

  بناء قاعدة قوية عن األعداد الصحيحة والجمع
 والطرح والضرب والقسمة والكسور. 

  مهارات البناء الفهم العميق، وليس مجرد
 جرائيةاإل

 الحساب، في( والراحة السرعة) الطالقة تطوير 
 التناسبي والتفكير والنسب القياس،

  :21من كي الى الصف الكتابة 

  باستخدام  المناقشة: اتخاذ موقف من قضية ما
 .أدلة من ما تمت قرائته

  :شرح موضوع باستخدام أدلة من التوضيحية
 ما تمت قرائته

  :رواية قصة باستخدام األدوات األدبيةالسرد 
 

"المواضيع التقنية" هي المواضيع التي تتطلب 

درجة عالية من المعرفة اإلجرائية )كيفية العمل(، 

لك الفنون التعليم الرياضي، الصحة، ويشمل ذ

مواضيع التعليم التقني والمهني، تقنيات المعلومات 

الم.واالتصاالت، وجميع لغات الع  

21الى  9الصفوف من   

 لتركيز على استخدام الرياضيات واالحصاء ا
من أجل تحليل المشاكل، فهما، وتحسين عملية 

 اتخاذ القرار.
 متعددة جديدةال حاالتعلى ال الرياضيات تطبيق 

 الجامعات طالبكما يفعل  ، حلولال
 .بانتظام ونوالموظف

واللغة  21من صف كي الى الصفالتحدث واالستماع 

21من الصف كي الى الصف   

 حث من أجل بناء المعرفة وتقديم المعرفة الب
 لآلخرين.

 المفردات األكاديمية 
 ص التحدث وطرح األسئلة والدخول في فر

 .مناقشات
 

معيار القراءة في العلوم والمواضيع مثال على 

:11و 11التقنية للصفوف   

 المعلومات من متعددة مصادر وتقييم دمج 

 مثل) متنوعةط وسائ أو صيغ من خالل تقدم

 أجل من( والمادة الفيديو، البيانات، جدول

 .ما مشكلة حل أو مسألة معالجة

ممارسة الرياضيات لير يمعا  

الناجحين()سلوك وعادات طالب الرياضيات    

 على سبيل المثال:

 فهم المشاكل والمثابرة على حلها. 
 المتكرر االستنتاج في االنتظام عن بحثلا. 

( يرجى زيارة موقع جمعية المعلم الوالد الوطنية للحصول هلى المواد باللغات CCSS) كونيتيكتالمعايير األساسية المشتركة لوالية للمزيد من المعلومات عن 
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