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 فنون اللغة اإلنجليزية 
 طرق وممارسات تعليمية  المناهج الدراسية المشمولة 

الصف 
 السادس

 معايير فنون اللغة اإلنجليزية 
 ج، و -أ 6-4 •
• 6.5i 

• 6.6a-j 

• 6.7b-d, f-l 

• 6.8b,ز 

 و -أ6.9 •

 استراتيجيات التمايز المقدمة
يختار الطالب أنشطة القراءة المختارة إلثبات   •

 فرجينيا معرفتهم بمعايير 
اختيار الموضوع لوحدة الكتابة التفسيرية )مقال   •

 البطل( وكتابة اإلضافات

فرص البحث وقراءة السير الذاتية و السير الذاتية و  •
 غير الروائية 

المعلمون يقيّمون بيانات ما قبل االختبار لدعم الطالب   •
 في إجراء فحص إضافي للمعايير

 سرعة الفردية وردود فعل الطالب •
استراتيجيات التفكير البصري لدعم القراءة والتفكير   •

 النقدي 

 معايير القراءة
• 6.4a, b, c, f 
• 6.5g, k 

• 6.6a-c 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
 التعليم المتبادل  •
 هجاء النمو وقراءة الكلمات  •

 تحليل مورفيم )مفردات(  •

 نهاية أنشطة اختيار الوحدة •

 قراءة كتاب نادي االختيار •

 مالحظات الطالب الفردية وإعداد األهداف •

 معايير فنون اللغة اإلنجليزية  الصف السابع
 ه -أ7-3 •
• 7.6a ، ج، د، ز، ح، ي 

 ج  7.9 •

 استراتيجيات التمايز المقدمة
يمكن للطالب اختيار مواضيع محو األمية اإلعالمية  •

 للبحث المستقل وتحليل الموارد

الكتابة ومهارات التفكير ردود الفعل الفردية لتوسيع  •
 النقدي 

 أنشطة اإلرشاد لوحدة محو األمية اإلعالمية •

 معايير فنون اللغة اإلنجليزية  الصف الثامن 
• 8.3a,b,d-f 

• 8.6d-i 

 1-أ 8-9 •

 استراتيجيات التمايز المقدمة
ردود الفعل الفردية لتوسيع الكتابة ومهارات التفكير  •

 النقدي 
 Lexileالقراءة مستوى عرضت مختلف اختيار  •

 تعليم المجموعة الصغيرة  •

 سرعة فردية  •

 اختيار الموضوع لتقييم كتابة الوحدة •

 

 الرياضيات
 طرق وممارسات تعليمية  المناهج الدراسية المشمولة 

الصف 
 السادس

 المعايير 6الرياضيات 
• 6.5  a 
• 6.8  a,b 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
• IXL   استراتيجيات متعددة لحل،  ملحقات، وتظهر

والتدريس المتبادل، والتجمعات االستراتيجية، 
،  Nearpodوالعثور على خطأ بلدي، ملحقات 
 تحديات مهمة الرياضيات اختياري
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 المعايير الموسعة  6الرياضيات 
 )أ( 6.5 •
 bأ.6-8 •

• 7.1 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
استراتيجيات متعددة  مشكلة تمديدات األسبوع، وتظهر  •

 تعليمات مجموعة صغيرة، IXLلحل، ملحقات 

 المعايير 7الرياضيات  الصف السابع
• 7.11 
•  712 

•  7.13 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
• IXL   منطقة التحدي، مشاكل التحدي    -ملحقات

 المقدمة
 الدريم   •

 تعليم المجموعة الصغيرة  •

 7 الصف ما قبل الجبر لمعايير
• 8.2 
• 8.9 

• 7.11/8.14 

• 7.12/8.17 

• 6.14/7.13/8.18 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
• IXL  التمديدات، مشاكل التحدي المقدمة 
 الدريم  •

 ملحقات القريبة  •

 المعايير تكثيف الجبر األول 
• AII.3 
• AII.7 )k( 

• AII.3 

 ب( -)أ  1ثانيا -ألف  •

 )ج(  1 -ثانيا  -ألف  •

 )أ، هـ( 7 -ثانيا  -ألف  •

 األول )أ( -ثانيا  -ألف  •

 استراتيجيات التمايز المقدمة
،  IXLتعيينات ملحق مكثفة )اختياري(، ملحقات  •

NSR، Nearpod ،  ،دروس الفيديو، محطات
ورشة عمل الرياضيات، ردود الفعل على الواجبات  

المكتوبة، أسئلة مهمة األداء، العثور على الخطأ،  
تصحيح مقابل تحليل غير صحيح، الذي ال ينتمي، هل  

 تفضل

 8ما قبل الجبر لمعايير الصف  الصف الثامن 
•  

 استراتيجيات التمايز المقدمة
التدريب العملي على المشروع )كائنات الحياة الحقيقية   •

،  IXLإلى صافي والعرض التقديمي(، ملحقات  
Nearpod ، ،محطات، استخدام غرف االختراق

 لوحات االختيار، تحليل األخطاء
 للعمل بشكل مستقل. دروس الفيديو المقدمة  •

 الجبر األول المعايير
•  

 استراتيجيات التمايز المقدمة
التدريب العملي على المشروع )كائنات الحياة الحقيقية   •

،  IXLإلى صافي والعرض التقديمي(، ملحقات  
Nearpod ، ،محطات، استخدام غرف االختراق

 لوحات االختيار، تحليل األخطاء
 للعمل بشكل مستقل دروس الفيديو المقدمة  •

 هندسة مكثفة المعايير 
 3-زاي •

 استراتيجيات التمايز المقدمة
دروس الفيديو المقدمة للعمل بشكل مستقل؛ يعمل   •

الطالب في مجموعات في غرف فرعية لتعليم وتعلم  
 IXLبعضهم البعض. ممارسة التمديد 

 

 الموسيقي
 تعليمية طرق وممارسات  المناهج الدراسية المشمولة 
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 المعايير الفرقه 
• MI.11 
• MI.12 

• MI.13 

• MI.14 

• MI.15 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
 معلم مضاف لدروس المجموعة الصغيرة  •
 دروس خاصة مع المعلم  •

 الممارسة الفردية مع األقران  •

 عرض المعلمين لتقنيات محددة  •

 وقت إضافي إلكمال العمل  •

 المعايير جوقه 
•  

 المقدمةاستراتيجيات التمايز 
•  

 المعايير اوركسترا 
•  

 استراتيجيات التمايز المقدمة
•  

 

 العلوم
 طرق وممارسات تعليمية  المناهج الدراسية المشمولة 

الصف 
 السادس

 معايير  6العلوم 
• 6.5 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
 سرعة الفردية وردود فعل الطالب.  •

مجموعات دعم مجموعات صغيرة تستخدم القنوات   •
 في الفرق  

االختيار في التقييمات التكوينية اعتمادا على تفضيل  •
 الشخصية. 

نهج متعددة للدروس التي أعطيت على سبيل المثال.   •
النمذجة الخرسانة، الرسم البياني التجريدي، وسائل 

 اإلعالم السمعية والبصرية والتفاعلية، الخ. 

 عند الحاجة  teachingواحد إعادة الواحد على  •
  

 معايير 7علوم الحياة   الصف السابع

• LS5 b-c 

• LS 3 ج -أ 

• LS 2 ب -أ 

 

 استراتيجيات التمايز المقدمة

 العلوم العادلة التحقيق البحوث المستقلة.  •

 VJASفرصة  •

  -اختيار تنسيق التقييم )الكتابة، الكالم، الرسم(  •
 المستويات البيولوجية للتنظيم 

اختيار الطالب؛ أي   -التفريق وفقا للفائدة  •
 استكشاف العلوم والتكنولوجيا 

 تعليمات المجموعة الصغيرة & يدعم •

 -مشروع القياس العضي الخلوي  •

اختيار للعمل بشكل مستقل، أزواج، أو   •
 مجموعات صغيرة.

بما   ELنحن تشمل مجموعة متنوعة من يدعم  •
في ذلك ... يدعم البصرية، ويدعم الصوت  

  vocabوالتعليم (، cc's)قراءة بصوت عال، 
صريحة )الكلمات الجذرية، كلمة ذات صلة،  

 وزيادة الوعي الكلمة(.  

 لوحات االختيار للممارسة  -الخاليا العضيات  •
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على   نشر العروض التقديمية للفئة كدروس ذاتية •
Canvas . 

 

 معايير  8العلوم الفيزيائية  الصف الثامن 
• PS 5 
• PS3a, b 

 
 

 استراتيجيات التمايز المقدمة

 باحث مستقل في معرض العلوم  •

 VJASفرصة  •

 في التغييرات(  Gizmosنشاط اإلرشاد )مختبر  •

أنشطة االختيار، وقطع وتمديد في وحدة ما،   •
 Gizmos -قياس 1هدف 

تصوير  -تحويل الطاقة اختيار المهمة في  •
أو  ( flipgridالتجربة الخاصة )قماش مقابل  
 الممارسة نشرة عبر المستندات

  Nearpodالفردية "الذاتي" باستخدام الدروس  •
 ومجموعة صغيرة في القناة.  

إعطاء الفرص لشرح أكثر عمقا المنطق لماذا   •
 اإلجابات صحيحة وغير صحيحة. 

للتغييرات  استخدام البحوث لتوسيع على الفضول •
 في المادة.

 واحد على واحد إعادة تُعيد قبل إعادة االستعادة.   •
 

 

 

 الدراسات االجتماعية
 طرق وممارسات تعليمية  المناهج الدراسية المشمولة 

الصف 
 السادس

 معايير التاريخ األميركي
 

 المهارات 
• USI.1: A   –  تحديد وتحليل المصادر األولية

 والثانوية 
• USI.1  :تفسير المعلومات الجغرافية لتحديد   -ب

 االتجاهات
تفسير األدلة لتحديد   -. ج1الواليات المتحدة  •

 خصائص الناس واألماكن واألحداث. 
• USI.1 :استخدام األدلة الستخالص النتائج   -دال

 وتقديم التعميمات
مقارنة وتباين وجهات النظر  -. هـ1الواليات المتحدة  •

 ة التاريخية والثقافية والسياسي
• USI.1: F- تحديد السبب والنتيجة 
شرح االتصاالت عبر الزمان   -. ز1الواليات المتحدة  •

 والمكان. 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
أنشطة االختيار للطالب: يستطيع الطالب االختيار من   •

بين مجموعة متنوعة من األنشطة المختلفة المتعلقة  
 بالمناهج الدراسية

مرئيات بما في ذلك التحليل المرئي على سبيل المثال   •
 ال الحصر  

 مفردات صريحة  •

 اضافية متقدمة ممارسة المفردات للغمر االسبانية •

 إطارات الجمل لتوليد األفكار •

 توفير فرص للحوار الناقد •

 تعليم مجموعة صغيرة / غرف استراحة •

 أنشطة التحقيق الطالبي: الصحافة التاريخية  •

 المنظور أخذ •

 تحليل المصدرين االبتدائي والثانوي •

 مهارات وامتدادات الخريطة •
 

 أمثلة:   -أنشطة اإلرشاد لتعزيز التعلم 
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استخدام نموذج صنع القرار  -. ح1الواليات المتحدة  •
 لتحديد تكاليف وفوائد االختيار المتخذ.

التحقيق والبحث لتطوير  -. ي1الواليات المتحدة  •
 المنتجات شفوياً وكتابياً. 

 
 المحتوي
USI.6 -  الثورة األمريكية 
USI.7 -   األمة الجديدة 
USI.8 - التوسع غربا 
USI.9 -  الحرب األهلية 

 
 
 
 

 ملحقات المصدر األساسي والثانوي •

 تحليل عنصر أثري = مصدر أساسي  •

 التوسع غربا  -دراسات الموقع  •
مشاريع االختيار حول الحرب الثورية والحرب   •

 األهلية واإللغاء

 تصميم ملحقات الخاصة بك  •

 فيديو فليبغريد  •
 

 التاريخ األميركي، ومعايير التربية المدنية واالقتصاد  الصف السابع
 

 المهارات: 
CE.1 
.أ تحليل وتفسير األدلة من المصادر األولية 1 •

البيانية والرسوم البيانية والثانوية، بما في ذلك الرسوم 
 والرسومات السياسية.

• 1.c  تحليل المعلومات إلنشاء الرسومات التخطيطية
والجداول والمخططات والرسوم البيانية وجداول  

 البيانات.
بناء حجج مستنيرة قائمة على األدلة من   -هـ 1 •

 مصادر متعددة. 
 
 

 المحتوي: 
 شرح المبادئ األساسية للحكم.  2-م
 الغرض من دستور الواليات المتحدة. وصف  3-م

 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
•  

 توفير الفرص لألنشطة المفتوحة ذاتية التوجيه.

توفير الفرص لتطوير عمق واتساع المعرفة في مجال   •
 معين. 

إعطاء الطالب خيارات من األنشطة في تعلم   •
 المحتوى. 

وى  توفير مواد القراءة األكثر تحديًا استناًدا إلى مست •
Lexile  .الخاص بالطالب 

 توفير فرص التعلم المستقل.  •

 معايير الجغرافيا العالمية  الصف الثامن 
• WG 1- مهارات الجغرافيا العالمية 
• WG 2-  الجغرافيا الفيزيائية 

 من منطقة  WGخصائص -3 •

• WG 5- )أمريكا الشمالية )الواليات المتحدة وكندا 

• WG 6 -  أمريكا الالتينية 

• WG 11-   شرق آسياجنوب 

• WG 12 -  شرق آسيا 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
• Newsela  التكيفي مستوى القراءةLexile 
 شارات في لوحة العمل إلظهار مستويات اإلتقان •

 أنشطة اإلرشاد للطالب الذين يتقنون المحتوى   •

للسماح للطالب   Nearpodالطالب يسيرون دروس  •
 بالتحكم في تعلمهم 

 يماتمجالس االختيار للتقي •

 فرص التعبير اإلبداعي   •

 

 الفنون البصرية والمسرحية
 طرق وممارسات تعليمية  المناهج الدراسية المشمولة 
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الصف 
 السادس

 أهداف التعلم العجالت االستكشافية
 

استخدام وتسجيل كراسة الرسم وأنا لوحة    6.2 •
لتسجيل الخطوات من عملية صنع الفن، بما في ذلك:  

الذهني، ورسم أولي، والتخطيط، وتعكس،  العصف 
نقد األقران، والصقل، والتفصيل، لخلق األعمال  

 الفنية. 
شرح العالقة بين عمليات صنع الفن والمنتجات    6.2 •

 النهائية.
 استخدام عناصر الفن ومبادئ التصميم:  6.12 •
تطبيق مجموعة متنوعة من التقنيات بما في   6.14 •

ي الرسومات  ذلك اإليماءة والخط المستمر ف
 المالحظةية.

استخدام النمذجة أو التجميع لخلق أعمال فنية  6.16 •
 ثالثية األبعاد.

 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
 

وفردية للطالب الذي تصميم مناهج دراسية متخصصة  •
يسعى إلتقان المفاهيم التي ال تكون الطبقة العامة 

 جاهزة لها.  
 

 التدريس والتوجيه على أساس واحد   •
 

توفير الفرص لقيادة الصف وعرض المهارات   •
 القيادية  

 
 

 معايير الفن األول الصف السابع
استخدام وتسجيل كراسة الرسم وباد لتسجيل    7.2 •

عملية صنع الفن، بما في ذلك: العصف  الخطوات من 
الذهني، ورسم أولي، والتخطيط، وتعكس، نقد 

 األقران، والصقل، والتفصيل، لخلق األعمال الفنية.
شرح العالقة بين عمليات صنع الفن والمنتجات    7.2 •

 النهائية.
صياغة وتبرير ودراسة الردود الشخصية على  7-4 •

ثر بها تحديد الطرق التي يمكن أن تؤ( cالفن.
المعتقدات االجتماعية والثقافية على االستجابات  

وصف الردود الشخصية على  ( bلألعمال الفنية.
التحليل والتفكير  ( cالصفات البصرية لألعمال الفنية.

 في أغراض الفن ومعناه. 
 استخدام عناصر الفن ومبادئ التصميم:  7.12 •
استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات   7-13 •

بما في ذلك المنظور، لخلق وهم الفضاء التركيبية، 
 داخل مستوى الصورة. 

 

 استراتيجيات التمايز المقدمة
تصميم مناهج دراسية متخصصة وفردية للطالب الذي  •

يسعى إلتقان المفاهيم التي ال تكون الطبقة العامة 
 جاهزة لها.  

 

 التدريس والتوجيه على أساس واحد   •
 

المهارات  توفير الفرص لقيادة الصف وعرض  •
 القيادية 

 

 معايير  7الصحافة اإلعالمية 
•  

 استراتيجيات التمايز المقدمة
•  

 معايير الفن الثاني الصف الثامن 
أ( خطة  -تطبيق الخطوات من عملية إبداعية. 8.2 •

لعملية اإلبداعية والتفكير فيها، وذلك باستخدام كراسة 
الرسم/ المجلة الرقمية أو التقليدية. ب( تطوير  

واستخدام محفظة فنية رقمية أو تقليدية كمورد لبناء  
 األفكار إلنشاء أعمال فنية.

 استراتيجيات التمايز المقدمة
تصميم مناهج دراسية متخصصة وفردية للطالب الذي  •

يسعى إلتقان المفاهيم التي ال تكون الطبقة العامة 
 جاهزة لها.  

 

 التدريس والتوجيه على أساس واحد   •
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لثقافية  استكشاف وفهم التأثيرات التاريخية وا  8.6 •
أ( وصف كيف تتأثر األعمال الفنية بالعوامل -للفن.

االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ب( وصف كيف 
(  cيمكن أن يتأثر المجتمع والسياسة واالقتصاد بالفن.
مقارنة وتباين األعمال الفنية وفقاً للوسط، والفترة 

الزمنية، والثقافة، واألسلوب، والفنان. د( تحديد 
لفنانين وأهميتهم في المجتمعات التاريخية مساهمات ا

 والمعاصرة. 
 استخدام عناصر الفن ومبادئ التصميم:  8.12 •
الجمع بين مجموعة متنوعة من التقنيات  7-13 •

 التركيبية لخلق الوهم الفضاء داخل الطائرة الصورة. 
تقنيات الرسم المالحظة والتعبيرية إلظهار   7-14 •

ثال، أعاله، أسفل،  وجهات نظر متعددة )على سبيل الم
 األمامي، الخلفي(.

 

توفير الفرص لقيادة الصف وعرض المهارات   •
 القيادية 

 

 معايير 8الصحافة 
•  

 استراتيجيات التمايز المقدمة
•  

 

 


