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تحياتنا من المركز                       
 !اإلعالمي بالمكتبة

 

 

ي شهر أبريل سنحتفل بالشعر! سيتعرف كل صف 
ز
ف

ز وأنواع مختلفة من الشعر، كما   عىل شعراء مختلفي 

سيألف الطالب قصائدهم. لدينا العديد من الكتب 

ي المكتبة مثل "
ز
" Shel Silversteinعن الشعر ف

، عىل سبيل المثال ال الحرص، "Jack Prelutskyو"

ي سيستمتع طالبنا بها ويجدون فيها اإللهام.  
والت 

احرص عىل أن تبحث عن إبداعات طالبك الشعرية 

ل بعد اكتمالها!  ز ي سأرسلها إل الميز
 ألنتز

 ستعقد رابطة أولياء األمور  
ز   اجتماعها التالي   (PTA) والمعلمي 

  مساء    6:30الساعة  أبريل 4يوم 
ي مكتبة مدرسة مارتن رود االبتدائية

 .فز

ي )سيبدأ   وجر عات حملة ببر ! أبريل 7يوم  (Pierogiاستالم تبر

ي  مساء   4:30إل  3سيكون االستالم من الساعة 
وسيكون فز

ال بد من استالم األشياء  مسار حافلة مارتن رود االبتدائية. 
يرجى التواصل مع   حيث إنها مجمدة.  خالل الوقت المحدد 

Jen Hinderliter   إذا كانت لديك أية ) ز هيندرليي  )جي 
 . 3017-228 (716)مشكالت عىل الرقم 

 

  ...نظرة خاطفة لألمام
ي كذبة أبريل! يوم عدم توافق  —أبريل  1

 المالبس فز
 مالبس زرقاء/رمادية لالفتخار بستيلر  ارتد  —أبريل  8

 إجازة من المدرسة  —عطلة الربيع   —أبريل  18إىل  11من 
 مرحًبا بعودتكم!  -ستئناف المدرسة  ا —أبريل   19
اء   —أبريل   22  ارتِد مالبس زرقاء/خرصز

 لالحتفال بيوم األرض!                 
 NYSتقييم الرياضيات بوالية  —أبريل   28و 27

 يوم ارتداء البيجاما —  29أبريل 

 ُركن المديرة                   

،  عزيزي ولي األمر أو الوصي

 إن أمطار أبريل تجلب زهور مايو!!! 

. لقد انتقل طالبنا من وكم سيكون رائعا أن نرى الزهور مرة أخرى!! شكًرا لكم، يا أولي اء األمور والطالب، عىل عملكم الرائع خالل هذا العام الدراسي
ي وضعناه

ة. وتمتع طالبنا بالمرونة طوال العام ونهضوا لمواجهة كل التحديات الت  ا أمامهم. ارتداء الكمامات إل عدم ارتدائها دون أي صعوبات كبي 
يا "ا  ي الكافيي 

ي بدًءا من عطلة الربيع، سنلغز
ي الحضور فز

يا. ونحن نخطط لالستمرار فز ي الكافتي 
ة وسيتناول جميع الطالب الطعام فز لجانبية" الصغي 

. أخبار رائعة!!!!  ة المتبقية من العام الدراسي  جميع الفعاليات المدرسية للفي 

ي نهاية أبريل. هذه فرصة رائعة   5إل  3ستشارك الصفوف من 
ي تقييم الوالية للرياضيات فز

ي هذا العام  فز
ي الرياضيات فز

لطالبنا إلظهار كل ما تعلموه فز
 . ي

 الدراسي الماصز

ز وتستمتعوا بالطقس األدفأ!!   نمتتز لكم أن تبقوا آمني 
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ي 
 
 نجوم الصف الثان

 

ي  
ا عىل الجميع!! يتطلع فريق الصف الثانز

ً
شهر أبريل سعيد

ي 
ي سنشهدها فز

ات الت  إل طقس الربيع واألنشطة والتغيي 
ي 
األماكن المفتوحة. ونحن نخطط ألن يكون الطالب فز

األماكن المفتوحة قدر اإلمكان ليستمتعوا بالطقس األكير  
ا! 
ً
 دفئ

ي صفوفنا  
هناك الكثي  مما يمكن أن نتحمس بشأنه فز

ي الصفوف 
ي الرياضيات، سنتعلم فز

الدراسية هذا الشهر! فز
ت الدراسية كيفية عد العمالت المعدنية وكيفية معرفة الوق 

عىل ساعة الحائط. باإلضافة إل ذلك، سينتهي كل صف  
ي  
ا بحثية. فز

ً
وع بحث ويكون الطالب قد كتبوا أوراق من مشر

ي القراءة، سنواصل التعلم عن أنماط التهجئة  
هذا الشهر فز

لألصوات المتحركة الطويلة. كما سنعمل عىل تلخيص  
ي القصة. 

 النص وفهم وجهة نظر الشخصية فز
 

 

 الرابع الرائع الصف 

ي انتظار الطقس  
ا عليكم! نتمتز أن يكون الجميع فز

ً
 فصل ربيع سعيد

ئ الذي نأمل أن يحل علينا قريًبا.    الدافز

 

ي تقييمات مادة آداب اللغة  
 لقد قام طالبنا بعمل رائع واجتهدوا فز

ية )   ز ي أبريل، سنواصل  NYS( بوالية ELAاإلنجلي 
 الخاصة بهم. فز

 خدام أدلة السياق لفهم الكلمات غي  المعروفة دراسة الشعر واست  
ز مفرداتنا واستخدام كلمات   ي تحسي 

ا فز
ً
ي النص. وسنستمر أيض

 فز
ي كالمنا وكتابتنا.   

 جديدة فز

 

ي دراسة الزوايا واألشكال والمساحة والمحيط.  
ي الرياضيات، بدأنا فز

 فز
ل حت  يستطيع طفلك أن يريك كيفية قياس  ز ي الميز

 جهز المنقالت فز
 لدينا عىل  NYSالزوايا وتصنيفها. إن تقييم الرياضيات بوالية   
ي العمل   

ا. تذكر أن تستمر فز
ً
 األبواب، وسنجهز طالبنا لذلك أيض

ب.     عىل إتقان قواعد الرصز

 

 ستكون وحدات العلوم لدينا مليئة بطرق التعرف عىل الضوء 
جرى الكثي  من التجارب واألنشطة  

ُ
  العملية. تأكد والصوت. وست

ي مادة العلوم.   
 من أن تسأل طالبك عما فعله فز

 جنود الصف الثالث                 
 
ي الصف الثالث  

 مرحًبا بكم يا عائالت طالب الصف الثالث! لقد عمل طالبنا فز
 بجد هذا العام. استمتع الطالب بتعلم كيفية زراعة النباتات بطرق مختلفة   
 يتعلق األمر باألكل عىل )رحلة ميدانية من المزرعة إل الطاولة(. سنقوم وكيف 
ي أبريل إل الحدائق النباتية.  

اضية فز  برحلة ميدانية افي 
 
ي الرياضيات،  
  ( والمحيطA = LxWيتعلم الطالب عن المساحة ) سفز
 (P = S + S + S + S باإلضافة إل الوقت والقياس. سيتم إجراء اختبار ) 
ي التدرب عىل الجمع 28و  27الرياضيات بالوالية يومي  

 أبريل. يرجى االستمرار فز
ب/القسمة كل ليلة.    والطرح والرصز

 
ي مادة  
 ، كان الطالب يركزون عىل الشعر والتعابي  االصطالحية والسببELAفز
 ووجهة نظر المؤلف وما إل ذلك. وخضع الطالب الختبار الوالية والنتيجة  
ي  
 دقيقة عىل األقل كل ليلة.  30مارس. يرجى مواصلة القراءة لمدة   31و  30فز
 
ي الدراسات االجتماعية، سوف نتعرف عىل كينيا. ووحدتنا التالية بعد كينيا  
 فز
ي مجتمعاتنا.  

 ستكون حول إحداث فرق فز
 
ي العلوم  
 ندرس دورات الحياة. سفز
 
 
 

 
 

 الصف الخامس المدهش      
ي العمل عىل الوحدة الخاصة  

ز والعلماء! سيستمر الطالب فز نداء إل جميع المحققي 
يائية والكيميائية  ز ات الفي  ز اآلن عىل المخلوطات والحلول والتغيي  كي 

بالمادة، مع الي 
. سُيطلب من الطالب استخدام ما تعلموه من   ز  وكيفية تفاعل هذين المفهومي 

ي تتعلق  
ي المعامل الت 

العروض التقديمية، والقراءات، ومقاطع الفيديو لحل المسائل فز
ز الكعك وتحديد أي من المحطات   ات الكيميائية عند خيى بالمساحيق الغامضة، والتغي 
ي سؤال طفلك عما  

ات كيميائية. استمر فز يائية أو تغيي  ز ات في  السبعة تظهر عليها تغيي 
ي المدر 

ي الصف الخامس عملهم  تعلمه خالل يومه فز
سة! سينهي طلبة الرياضيات فز

ي استكشاف الكسور االعتيادية. سيطبق  
ية وسيبدأون فز بتعلم استخدام الكسور العشر

كة لجمع وطرح الكسور   كة والمضاعفات المشي  الطالب معرفتهم بأكيى العوامل المشي 
ب  واألعداد المختلطة ذات المقامات المختلفة. سيستخدم الطالب مهارا ت الرصز

ي عند التعامل مع الكسور االعتيادية. 
ز األول والثانز ي الفصلي 

ي تعلموها فز
والقسمة الت 

ي األسبوع  2الوحدة 
ي مادة   5فز

 .  الشعرلطالب الصف الخامس تدور حول  ELAفز
مثل   عنارص الشعر"ما الذي يدفعك لتحقيق هدف؟" سندرس السؤال األساسي هو 

  ختارات من الشعر الشدي والشعر الحر. سيكونالقافية والتكرار والموضوع ضمن م
، باإلضافة إل تحديد  عبارات حروف الجر تحديدهو   هدف التعلم النحوي للطالب

ي المختلفة( المتماثالتوتعريف 
، مثل كلمة  )الكلمات ذات األحرف المتشابهة والمعان 

"match" ي هذه الوحدة كلمة
موحambitious". من الكلمات الرئيسية فز

َ
مما  (، " )ط

ي أنه
ء يعتز ي

  سر
ً
ين  ا يتطلب قدرة وجهد   هل لديك قصيدة مفضلة أو شاعر مفضل؟  . كبي 

وع القصيدة الماسية  ELAبالتواصل مع وحدة   للشعر لدينا، سينجز الطالب مشر
ي الدراسات االجتماعية. سيختار الطالب والية لتكون موضوع البحث  

للوالية فز
اب نهاية   ي قصيدتهم. مع اقي 

ة لالهتمام حول واليتهم فز وسيذكرون حقائق ممتعة ومثي 
العام بشعة، بدأنا التخطيط لحفل حضوري ليوم االنتقال للمرحلة التالية، والذي  

ي مدرسة مارتن رود االبتدائي
ن عن المزيد من التفاصيل. ترقبوا  سيعقد فز

َ
 ة. وسُيعل

 األخبار الجديدة! 
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 النغمات الموسيقية

 يرجى قضاء بضع دقائق إلجراء  

 محادثة مع أطفالك حول 

 الموسيقى الموجودة حولنا. 

 تكلم عن أنشطة مثل الغناء والرقص  

 واالستماع وتشغيل الموسيقى. 

اشرح أو أظهر كيف تمتزج هذه األنشطة بالحياة  

اليومية لألشخاص في مجتمعنا. تتكون مجتمعاتنا  

 المحلية من أشخاص من جميع أنحاء العالم  

 يشاركون تقاليدهم مع اآلخرين بالتعبير عن 

ركات والفنون.  أنفسهم من خالل الموسيقى والح

 سنتعرف على بعض هذه البلدان والثقافات

 والتعبيرات الموسيقية. يساعدنا التعرف على 

 التقاليد األخرى على فهم وتقدير التنوع الذي هو  

 جزء من هذا العالم.

 

 من مكتب الممرضة
                      
ي اليوم.                       

 
 لقد سمعنا جميًعا أن اإلفطار هو أهم وجبة ف

ي                      
 
ي مارتن رود، يتمتع طالبنا بخيار تناول الطعام هنا ف

 
 هنا ف

ل.                        ي المب  
 
 المدرسة، إذا لم تتح لهم الفرصة لتناول الطعام ف

 ومع ذلك، فال يزال العديد من طالبنا ال يتناولون وجبة                       

 اإلفطار.                       

 إن اإلفطار يوفر الوقود الالزم ألجسامنا حتى تعمل طوال اليوم. وبدون  

 إلفطار، يصاب الشخص بالتعب ورسعة االنفعال والقلق. ويصبر وجبة ا

ا أن تركز وتدقق، وتلك من أهم مكونات التعلم! 
ً
 من الصعب جد

 األشخاص الذين يتناولون وجبة اإلفطار يتمتعون بصحة أفضل بشكل 

ي الوزن، وتزداد 
 
عام. كما أن لديهم جهاز مناعة أفضل، وتحكم أفضل ف

 رياضة واألنشطة البدنية. احتمالية ممارستهم لل

ي  
 
ي ف

***هذا مجرد تذكبر رسي    ع لحجز تلك المواعيد! إن الفحص البدن 

المدرسة إجباري بالنسبة لصفوف ما قبل رياض األطفال ورياض األطفال 

 . كما يحتاج العديد من طالبنا إىل الحصول 11و  9و 7و 5و  3و 1والصف 

  تطعيماتهم. لعىل تجديد 

ا من قائمة مهام العودة إىل احجز هذه المواعيد اآل
ً
ن وأنجز بذلك شيئ

 المدرسة! 

 

 

  أخبار من غرفة الفن 
          

اف  أ         صص هذا الشهر لالعي 
ُ
. فقد خ ي

ي الوطتز اث العرنى  بريل شهر الي 

ز باللغة العربية.          ز الناطقي  ز العرب واألمريكيي   بمساهمات األمريكيي 

ز العرب أو           ف تلك المناسبة، سوف نتعرف عىل الفناني   وعىل شر

ي قاموا         
ز باللغة العربية واألعمال الرائعة الت   به. سنتعرف عىل فنون تقليدية  الناطقي 

ز الذين وضعوا لمسة جديدة عىل تقليد          ي وكذلك الفناني   "الخط   مثل الخط العرنى

ي الجداري"          ي التقليدي وفن الكتابة عىل الجدران.   -العرنى  وهو مزي    ج من الخط العرنى

 عربًيا، فهو يستخدم  شاهد أعمال الفنان المحىلي محمد زمان. عىل الرغم من أنه ليس          

ية، لعمل فن           ز ا من لغات وطنه األم، بنغالديش، وكذلك الحروف العربية واإلنجلي 
ً
 حروف

ي بافالو يمكنك زيارته ومشاهدة لوحاته          
ي فز
 تجريدي جميل. لدى زمان استوديو فتز

ي االستوديو         
 الخاص به.  الرائعة. ومن المحتمل أن تتفاجأ بوجوده وهو يعمل فز

ا أن تقرأ عنه عىل وسائل التواصل          
ً
 إذا لم تتمكن من زيارة مكان عمله، فيمكنك أيض

ي  Buffalo Arts Studioاالجتماعي أو عىل موقع "        
ونز  " )استوديو بافالو للفنون( اإللكي 

         :  عىل الرابط التالي

        https://www.buffaloartsstudio.org/project/muhammad-zaman 

 

ي اإلبداع يا طالب مارتن رود                            
!استمروا فز

بية البدنية  أخبار من قسم البى
 

بية البدنية   أنهت صفوف الي 
وحدة عن كرة القدم تركز عىل 
 المهارات األساسية لكرة القدم. 

 

ستشمل الوحدة التالية  
استكشاف الحركات والرقصات 

ي تركز عىل التسلسل. 
 الت 

 

 األستاذ ويسكاب واآلنسة ستيكستور  

بية البدنية بمدرسة مارتن رود االبتدائية  الي 

 

http://www.buffaloartsstudio.org/project/muhammad-
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ي  
العالج الطبيعي والمهت   

             

ي يستخدمها الطفل لفهم ما يراه.            
 المهارات اإلدراكية البرصية هي المهارات الت 

 ترسل العيون معلومات مرئية إل الدماغ، ومن ثم يحتاج الدماغ إل تفسي           

ي   المعلومات وفهمها كلها.         
 فيما يىلي بعض المهارات اإلدراكية المرئية المحددة الت 

ي بيئة المدرسة.  عادة ما يشار         
 إليها وتستخدم فز

 إن ثبات الشكل يساعد الطفل عىل إدراك أن الحرف يظل كما هو   - ثبات الشكل         

ي مكان مختلف           
ب به، أو عما إذا كان مكتوًبا فز

َ
 بغض النظر عن نوع الخط الذي ُيكت

 من كتاب(. )         
 
 بدال

 
 عىل لوحة مثال

ز البرصي الجيد يمكن أن يساعد الطفل عىل االنتباه إل   - التميبر  البرصي          إن التميي 

 ث ال يوجد سوى اختالف  التفاصيل وإدراك الحروف واألرقام بشكل صحيح، حي         

ز            (. 5و Sبسيط بينهما )مثل الفرق بي 

ي العثور عىل   - الشكل من الخلفية        
ز الشكل من الخلفية يساعد الطفل فز  إن تميي 

ي الخلفية المزدحمة.         
 المعلومات الصحيحة فز

 د طفلك عىل فهم  إن مهارات التكملة البرصية يمكن أن تساع - التكملة البرصية        

ي ال ُيرى إال جزء منها.           
 األشياء الت 

ي القراءة والتهجئة لتذكر   - الذاكرة البرصية          
 تلعب الذاكرة البرصية دوًرا حيوًيا فز

 الكلمات المرئية وترتيب الحروف عند تهجئتها.          

 
(، إيمي ريباك              وا )دكتوراه عالج طبيعي ي ببر

(،   كيتى  )مساعدة طبيب عالج طبيعي
ي            

ي معتمدة(، إيمي وودىلي )طبيبة عالج مهت 
 الورا بوتسوتو )طبيبة عالج مهت 

ي معتمدة(، بريانا إيرمان    معتمدة(،            
 تارا هانلون )مساعدة طبيب عالج مهت 

ي معتمدة( )          
 مساعدة طبيب عالج مهت 

 

 

 

 مالحظات من قسم لغة التخاطب 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية كلغة جديدة )  (: ENLأخبار قسم اإلنجلبر 
ية كلغة ثانية لوالية نيويورك  ز  سيخضع طفلك الختبار إنجاز اللغة اإلنجلي 

 (NYSESLAT  من فضلك احرص عىل أن يحصل طفلك عىل قسط كاٍف من .) 
 النوم ووجبة إفطار مبكرة. 

 سيبدأ اختبار المحادثة يوم: 

 أبريل 19

 مواعيد امتحان االستماع والقراءة والكتابة: 
 مايو  20إىل  9من 

 بالنسبة لمن يحتفلون بشهر رمضان، نود أن نقول لكم رمضان مبارك وكريم عىل 
 جميع طالبنا وعائالتنا.  

 
 (، ليديا بولكا  3(، أماندا ميغان )الصف 2ألينا تايلور )الصف 

 (، ومليكة ناشر )جميع الصفوف(5(، دولة محسن )الصف 4)الصف 

 أبريلكلمات شهر 

 األرض  
 الشجرة 

 إعادة تدوير 
 سلة إعادة التدوير

 القمامة 

 التدريب عىل الكلمات

إننا نحتفل هذا الشهر بيوم  
ي 
ل  األرض! حاول أن تبحث فز ز الميز

عن أشياء يمكنك إعادة تدويرها.  
هل يمكنك تصنيفها إل فئات  
مثل الورق والبالستيك والزجاج؟  
استخدم أكيى عدد ممكن من  
الكلمات من القائمة أعاله عند  

إنجاز هذا النشاط! 

اتيجية الشهر  اسبى

 الفئات 
الفئة هي مجموعة من األشياء  
المتشابهة المرتبطة ببعضها. من  
األمثلة عىل الفئات: الطعام،  

 واأللعاب، والمالبس. 

 
 من المهم أن تكون قادًرا عىل  
ي  
تحديد الفئات. فهذا يساعد فز

ي تتحدث عنها  
 مقارنة األشياء الت 

 أو تكتب عنها. 
 

ل!  ي المب  
 
 ابحث عن   جربوا هذا ف

لك.    20إل  15 ز ي ميز
 قطعة فز

إل فئات مختلفة.  ا حاول تصنيفه
يخمن   اطلب من شخص ما أن

ي استخدمتها. ثم  
 الفئات الت 

اعكس األدوار معه وحاول مرة  
 أخرى! 

 مالحظات من            
 المدرسة مستشار         

ا من البهجة مع تحسن  
ً
 يجلب الربيع مزيد

 الطقس وتفتح األزهار. ومع ذلك، فاألمر 
اب    ال يقترص عىل المرح فحسب. فمع اقي 

موعد االختبارات الموحدة، يشعر الموظفون والطالب عىل 
ورة األداء مما قد يؤدي إل   حٍد سواء بضغط ناتج عن ضز

االختبارات صعب اإلصابة بتوتر االختبارات. إن خوض 
انه بالتوتر قد يبعث عىل البؤس. يمكن أن   بالفعل، ولكن اقي 

ي  
ي اكتساب األدوات الت 

تساعد النصائح التالية طالبك/طفلك فز
 يحتاج إليها الجتياز كل من االختبار والقلق الذي يصاحبه. 

 
. تحدث عما يمكنك توقعه أثناء االختبار. فعدم معرفة 1

 بعد  خطوات االختبار يمكن أن
 
يؤدي إل زيادة التوتر خاصة

ز المدرسي المعتاد. عندما نعرف ما يمكننا توقعه،   تغي  الروتي 
ي يمكنك  

يقل لدينا الشعور بالخوف. كلما زادت المعلومات الت 
ا  
ً
ي وقت مبكر، كان الطالب أكير استعداد

تقديمها للطالب فز
)الوقت الذي سيعقد فيه االختبار، والوقت الذي سيستغرقه 

ي يدور حولها، وما يحتاج  إل 
نهاء االمتحان، والموضوعات الت 

اتيجيات خوض  2إل إحضاره معه(.  ي اسي 
. عزز ثقته فز

اتيجيات االختبار )تحقق من إجاباتك،  مه اسي 
ِّ
االختبار. عل

ي تعرف أنها غي  
، واحذف اإلجابات الت  ز واقرأ التوجيهات مرتي 

ي مع نفسه. 3صحيحة(.  مه الحديث اإليجانى
ِّ
إن وجود   . عل

ي عقلك أثناء خوضك لالختبار يمثل تحدًيا. ومن 
أفكار سلبية فز

ي   المفيد دائًما أن تساعد الطالب عىل تحويل حديثهم السلتى
 . ي ي  4مع أنفسهم إل حديث إيجانى

. حدد مهارات التأقلم الت 
يمكن للطالب استخدامها أثناء االختبار. قد ال يتمكن الطالب 

وب أو التحدث  . لذا، تحدث من تناول مشر مع شخص كبي 
ي يمكنه عملها أثناء االختبار للتأكد من أنه 

معه عن األشياء الت 
قادر عىل الحفاظ عىل هدوئه )الضغط عىل يده، والتنفس 

 ، والتمدد، وتخيل مكان سعيد، إلخ(. 8-7-4بطريقة 
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ي االجتماعي  
ربط ولي األمر والطفل والمدرسة —ركن األخصانئ  

 
ي اجتياز االختبارات

 
 كيف تساعد طفلك عىل النجاح ف

ا لكل من األطفال وأولياء األمور. فأنت لست ملزًما بالتأكد من أن طفلك مستعد تماًما  
ً
يمكن أن يكون اجتياز االختبارات مرهق

ز عليك إجباره عىل الدراسة. بالنسبة لألطفال،   ا أنه يتعي 
ً
ي بعض األحيان تشعر أيض

للمحتوى الذي سيواجهه فحسب، ولكن فز
لم يكن االختبار حول موضوع يتفوقون فيه و/أو متحمسون له، قد يشعر األطفال بالخوف  قد تكون االختبارات مخيفة. ما 

ي طريق المدرسة والحياة، ولكن يمكن غرس مهارات وعادات دراسية فعالة مع  
ويكونون أكير عرضة للفشل. هذه كلها عقبات فز

 ومع مشاركتك الكافية، ستنتقل هذه المهارات إل مرحلة البلوغ.  —طفلك 

ي البيئة المريحة، مثل غرفة نوم الطفل، أحرصز مجموعة من الوجبات الخفيفة   ل مع طفلك عىل غرس عادات دراسية. اعم
فز

الصحية واجلس مع طفلك لتصفح مواد االختبار. ال تمسك بأيديهم وتصل بهم إل اكتشاف األشياء، ولكن كن متاًحا إذا كانت  
ي وقت مبكر. لكن   لديهم أسئلة أو واجهوا مشكلة. بصفتك ولي أمر،

يمكنك مساعدة طفلك عىل تطوير مهارات جيدة للدراسة فز
ي هذه العملية. يمكنك أن تجرب تصورات وطرق مختلفة لحل األسئلة والمشكالت  

إعطاءهم اإلجابات فحسب ال يساعد فز
ز  عندما  تأكد من أن طفلك لديه خطة جاهزة وقدم له مكافآت! مًعا، ولكن شجعهم عىل حلها بأنفسهم.   يتعلق األمر بتحفي 

. إذا لم يكن طفلك متحمًسا لهذا   ي الطفل عىل تطوير عادات دراسية ومهارات جيدة الجتياز االختبارات، عليك باالختبار التدريتى
ي النهاية لتشجيعه عىل بذل قصارى جهده. بعد االنتهاء من االختبار، راجع اإلجابات واحدة تلو  

ة فز األمر، فقدم له مكافأة صغي 
ا برى، األخ

ً
ي مع طفلك، شعر براحة أكيى عندما يواجه موقف حيث تسمح لطفلك بمعرفة أدائه. كلما أجريت هذا االختبار التدريتى

ي المدرسة. 
 يجب عليه فيه اجتياز اختبار فز

 تذكر: 

ي وساعده  • ي االختبار. اعمل معه عىل حل خالل اختبار تدريتى
ء الذي ال يشعر بالراحة تجاهه فز ي

عىل اسأل طفلك عن السر
 يوجد ما يخشاه!  فهم أنه ال 

ي االختبار!  •
ره أنها لن تكون نهاية العالم إذا لم يكن أداؤه رائًعا فز

ِّ
 ذك

 قدم له الدعم، ولكن ال تقدم له كل اإلجابات. اسمح له )وشجعه( •
 عىل اكتشاف األشياء بنفسه! 

 االختبارات: شاهد هذا الفيديو عن تعليم مهارات التأقلم وعالج التوتر عند اجتياز   •
https://www.youtube.com/watch?v=sDYx9qM_ygg 

 " )مجتمع التوتر الناتج عن االختبارات( للكاتبة جوليا كوكThe Anti-Test Anxiety Societyاطلع عىل كتاب " •
https://www.youtube.com/watch?v=YUKCtthfYEo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sDYx9qM_ygg
http://www.youtube.com/watch?v=YUKCtthfYEo

