مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
المدارس االبتدائية
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل
المنهج الدراسي
•سوف يستكشف طالب كل صف دراسي
عا مشوقًا لتكوين المعرفة
موضو ً
والمفردات اللغوية.
•سوف يتيح تدريس القراءة للطالب
الفرصة للتدرب والممارسة على الفهم
والصوتيات والطالقة.

•تتضمن موضوعات كل وحدة من وحدات
مهارات اللغة اإلنجليزية الغوص إلى
أعماق أكبر في العلوم والدراسات
االجتماعية والفنون الجميلة.

الرياضيات
•سوف تتيح دروس الرياضيات للطالب
الفرصة للمزيد من التدرب والممارسة على
مفاهيم مستوى الصف والمهارات وهي
"كذلك" تدعمهم في جوانب التعلم غير
المكتمل.

التعلم االجتماعي العاطفي
•تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة.
•الحركة والوعي  تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم
•تعلم وتطبيق سلوكيات مالئمة وتطوير أدوات من أجل فهم أفضل ألنفسنا
واآلخرين ،وكيف تعمل العالقات السليمة.

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة
من البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء
كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز ،فهناك شيء للجميع .شركاؤنا
المجتمعيون ينتظرونك بحماسة
في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات التعليمية
الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصفان السابع والثامن
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات
•سوف يستكشف طالب كل صف دراسي
عا مشوقًا لتكوين المعرفة والمفردات
موضو ً
اللغوية.
•سوف يمارس الطالب مهاراتهم في القراءة
للوصول إلى الطالقة وبناء القدرة على الفهم.

•سوف تتيح دروس الرياضيات للطالب الفرصة
للمزيد من التدرب والممارسة على مفاهيم
مستوى الصف والمهارات ،وهي “كذلك”
تدعمهم في جوانب التعلم غير المكتمل.

الغوص إلى أعماق الفنون والعلوم
والدراسات االجتماعية
تتضمن موضوعات كل وحدة من وحدات مهارات اللغة
اإلنجليزية الغوص إلى أعماق أكبر في العلوم والدراسات
االجتماعية والفنون الجميلة.

التعلم االجتماعي العاطفي
•تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة.
•احترام أجسامنا عن طريق جدولة وقت لتجديد الطاقة والنشاط
•تحليل التأثيرات ،وفهم وإدارة العواطف ،وصنع القرار ،وتسوية الخالفات

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة
من البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء
كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز ،فهناك شيء للجميع .شركاؤنا
المجتمعيون ينتظرونك بحماسة
في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات التعليمية
الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
المدارس الثانوية
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات،
والعلوم والدراسات االجتماعية

جميع المقررات يقودها معلم(ة) وتفاعلية وتمنح الطالب الفرصة لالنخراط
في أعمال مستوى الصف والتعامل مع التعلم غير المكتمل واكتساب العالمات
(الوحدات الدراسية أو الساعات المعتمدة) التي فاتتهم.
•تتمحور مقررات مهارات اللغة اإلنجليزية حول وحدة تتضمن موضوعات وتتميز بمجموعة متنوعة
من النصوص ،وفرص المناقشة ،والكتابة ،والعرض.
•تتمحور مقررات الرياضيات حول مشروعات "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
سا قويًا
  "STEMالتي تتضمن مفاهيم حرجة ومهارات ،وفي الوقت ذاته ترسخ أسا ًللمقرر التالي.
•مقررات العلوم تستكشف الكون من خالل فهم أعمق للكائنات الحية وغير الحية ،والطاقة،
واألنظمة ،والمنهجية العلمية.
•تتضمن مقررات الدراسات االجتماعية تجارب قائمة على المشروعات
•تربط التاريخ بقضايا المجتمع والعالم الحالية.

الفنون والتربية البدنية والصحة ،وأكثر
•سوف يتمكن الطالب من دراسة مقررات اختيارية من خالل التعليم عن بُعد.
•المقررات سوف يقودها معلم(ة) في الدراسة بالحضور الشخصي أو عبر اإلنترنت
من أجل تجارب تعلم جديدة واستيفاء متطلبات التخرج.

التعلم االجتماعي العاطفي
•تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة.
•احترام أجسامنا عن طريق جدولة وقت لتجديد الطاقة والنشاط
•تحليل التأثيرات ،وفهم وإدارة العواطف ،وصنع القرار ،وتسوية الخالفات

اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من
البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو
األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة
في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية
االحتياجات التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الحضانة قبل مرحلة المدرسة
ماذا تتوقع؟

الموسيقى في العالم
اللغة والقراءة والكتابة:

•اكتشف كلمات جديدة وأنت تستكشف الموسيقى
من حولنا
•تدرب ومارس نظم القافية وأنت تغني األغاني
وتستخدم أصواتًا جديدة
•نصفق بأيدينا ونضرب بأقدامها لنتدرب ونطبق
الحروف واألصوات

الرياضيات

•ابتكر أنما ً
طا (نماذج) بسيطة أثناء عزف
الموسيقى
•عد األعضاء في الفرقة ()20-0
•صنّف األصوات واآلالت في فئات مختلفة

الغوص إلى أعماق الفنون والعلوم
والدراسات االجتماعية
تتضمن موضوعات كل وحدة من وحدات مهارات اللغة
اإلنجليزية الغوص إلى أعماق أكبر في العلوم والدراسات
االجتماعية والفنون الجميلة.

التعلم االجتماعي العاطفي
•نحصل على أصدقاء جدد
•نشارك مشاعرنا باستخدام كلماتنا
•نعمل معًا فريقًا واحدًا

الشراكات العائلية
•سوف تتم دعوة العائالت لمشاركة اهتماماتها ومواهبها الموسيقية طوال مدة برنامج
"متعلمو الصيف"
•سوف تتم دعوة العائالت إلى حفل موسيقي في نهاية الصيف ليستمعوا إلى موسيقيينا
الواعدين

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
رياض األطفال
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج
الدراسي
ً
مذهل؟
قارات العالم :ما الذي يجعل العالم مكانًا

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية:

تعلم كلمات لكل قارة وشعوبها وأماكنها.

•استكشف كيف تزودنا الرسوم التوضيحية والصور
والكلمات بالمعلومات

•محور تركيز الطالقة :ما األصوات التي يمكنك

لتكون
سماعها في كل كلمة؟ كيف تنضم الحروف معًا ّ
الكلمات؟

•العلوم :ما الكائنات الحية وغير الحية التي يمكن
العثور عليها في كل قارة؟ كيف هو الطقس في كل
قارة؟

•الدراسات االجتماعية :استكشف العالم

بالخرائط ،والثقافات ،والتقاليد .ما التقاليد المفضلة

ألسرتك؟ كيف تتغير األشياء بمرور الوقت؟

•الفنون :كيف تتشابه اآلالت واإليقاعات واأللحان
في العالم ،وكيف تختلف؟

الرياضيات

•محور تركيز الرياضيات  :كيف يمكن لألرقام أن
تساعدنا في استكشاف العالم؟ كم عدد القارات؟ كم عدد
األشخاص الذين يعيشون في كل قارة؟
•اذكر األعداد.
•رتب األرقام من صفر إلى .20
•عد لتخبرنا بعدد األشياء من  1إلى .100

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية
ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع
بالحياة والتركيز والمشاركة طوال اليوم
•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :التدرب على
ضبط النفس ،وحل المشكالت ،وسبر غور المشاعر ،والصداقة ،وتحمل
المسؤولية

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من
البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو
األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة
في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية
االحتياجات التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف األول
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
قصص سندريال لماذا يُعجب الناس في كافة أنحاء العالم بسندريال؟

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية:
تتشارك العديد من الثقافات في شتى أرجاء العالم
صا متشابهة .ما الذي يشتركون فيه؟
قص ً
•استكشف صفات الشخصية (األمانة ،العمل الجاد،
التسامح ،التعاطف) وانظر كيف تخبرنا أفعال
الشخص عن صفاته.
•محور تركيز الطالقة :كيف نكتب ونقرأ أصوات
اللين (التشكيل) الممدودة؟ ابحث عن الكلمات المكونة
من كلمتين أصغر وأنت تقرأ.

•العلوم :كيف نرى الطاقة في كل ما حولنا؟
انتبه للحركة ،والتغيرات في درجات الحرارة،
واحتياجات الكائنات الحية؟
•الدراسات االجتماعية :كيف تغيرت العلوم
والتكنولوجيا بمرور الوقت؟ ما الذي تخبرنا به
القصص والحكايات عن المجتمعات والثقافات/
الحضارات؟
•الفنون :كيف يمكن للموسيقى أن تحكي لنا قصة؟
كيف يستخدم الفنانون الخيال البتكار أو تحويل
قصص الحياة اليومية؟

الرياضيات
•حل المسائل بالجمع والطرح.
•تمثيل الجمع والطرح بالنماذج.
•التعامل مع األرقام من  11حتى  19لفهم القيمة
المكانية

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :التدرب على ضبط النفس،
وحل المشكالت ،وسبر غور المشاعر ،والصداقة ،وتحمل المسؤولية

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من البرامج
واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة في
"مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف الثاني
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل
المنهج الدراسي
األكل السليم :كيف يمدنا الطعام بالمغذيات؟

•العلوم :كيف نرى الطاقة في كل ما حولنا؟
انتبه للحركة ،والتغيرات في درجات الحرارة،
واحتياجات الكائنات الحية؟
•الدراسات االجتماعية :استكشف تاريخ الغذاء في
سينسيناتي! هل تحب  Skylineأو  Graeter’sأو
La Rosa’s؟ كيف توفر الحدائق المجتمعية الغذاء
في سينسيناتي؟ لماذا يُطلق علينا “”Pokopolis؟
•الفنون :كيف تغذينا الموسيقى والفنون وتجعالنا
نشعر بشعور جيد عندما نكون محزونين أو غاضبين؟

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية :
من أي يأتي الطعام؟ كيف يحافظ الطعام على وظائف
الجسم؟
•استكشف كيف تقوم المجتمعات بزراعة الغذاء وكيف
يهضمه الجسم لتزويدنا بالمغذيات.
•محور تركيز الطالقة :كيف نكتب ونقرأ الكلمات
مع فرق (مجموعات أصوات اللين (التشكيل)؟ ما
أنواع المقاطع اللغوية التي نقابلها ونحن نقرأ؟

الرياضيات
•تكوين فهم للقيمة المكانية.
•استخدام القيمة المكانية للجمع والطرح.

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :التدرب على ضبط النفس،
وحل المشكالت ،وسبر غور المشاعر ،والصداقة ،وتحمل المسؤولية

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من
البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو
األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة
في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف الثالث
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
الفنانون يبدعون الفنون :من هو الفنان؟

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية  :كيف
يستخدم الفنانون خيالهم إللهامنا وتحدينا؟ تعرف على تأثير
الفنانين وأعمالهم علينا.
•تعرف على أعمال وحياة الفنانين ماريان أندرسون وألفين
آيلي والكثير غيرهما
•محور تركيز الطالقة :كيف نكتب ونقرأ الكلمات مع
فرق (مجموعات أصوات اللين (التشكيل)؟ ما أنواع المقاطع
اللغوية التي نقابلها ونحن نقرأ؟

•العلوم :كيف نرى الطاقة في كل ما حولنا؟
انتبه للحركة ،والتغيرات في درجات الحرارة،
واحتياجات الكائنات الحية؟
•الدراسات االجتماعية :استكشف تاريخ
الغذاء في سينسيناتي! هل تحب  Skylineأو
 Graeter’sأو La Rosa’s؟ كيف توفر
الحدائق المجتمعية الغذاء في سينسيناتي؟ لماذا
يُطلق علينا “”Pokopolis؟
•الفنون :كيف تغذينا الموسيقى والفنون وتجعالنا
نشعر بشعور جيد عندما نكون محزونين أو غاضبين؟

الرياضيات
•حل المسائل بالضرب والقسمة.
•تمثيل الضرب والقسمة.
•فهم العالقة بين الضرب والقسمة.

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :التدرب على ضبط النفس،
وحل المشكالت ،وسبر غور المشاعر ،والصداقة ،وتحمل المسؤولية

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من البرامج
واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة في
"مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف الرابع
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
صناعة الخرافات واألساطير :كيف يمكننا التعلم من الخرافات والحكايات؟

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية:
كيف يستخدم الناس من مختلف الثقافات الخرافات
واألساطير في فهم العالم؟ ما الذي تشترك فيه الخرافات
واألساطير من مختلف الثقافات؟

•العلوم :الحرارة والكهرباء تتحركان في كل ما
حولنا؟ ما أنواع المادة التي تساعدهما على
الحركة؟ كيف تؤثر التغيرات في الحرارة على
بيئة الكرة األرضية؟
•الدراسات االجتماعية :وحوش على
الخرائط! من هو Frogman of Loveland
(ضفدع الفالند)؟ استكشف كيف تتيح الخرافات
واألساطير للمجموعات الثقافية تفسير عالمنا.
•الفنون :كيف يمكن للموسيقى والفنون مساعدتنا
على فهم خرافات وأساطير الزمن البعيد؟

•دراسة الكلمات :كيف تؤثر األساطير اإلغريقية
والرومانية في الكلمات اإلنجليزية؟

الرياضيات
•استخدم عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة
باألعداد الصحيحة لحل المسائل.
•استخدم فهم القيمة المكانية وخصائص العمليات
إلجراء عمليات حسابية متعددة األرقام.

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :حل المشكالت ،العالقات
مع األقران ،سبر غور المشاعر ،التفهم /التعاطف العاطفي

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من البرامج
واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة في
"مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف الخامس
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
كسر الحواجز:
كيف يمكن للرياضة التأثير على األفراد والمجتمعات

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية :
كيف أنشأت الرياضات الفرص للرياضيين لكي يتحدّوا
الحواجز والعقبات ويحطموهما؟ كيف تجمع الرياضة
الناس معًا وتلهم األمل؟
•استكشف كيف تحدى األفراد والفرق على مدار التاريخ
حواجز العرق ونوع الجنس والثقافة وكذلك الحواجز المادية.
•دراسة الكلمات :ما أجزاء الكلمة؟ كيف ترتبط الكلمات؟

•العلوم :ما مدى سرعة هذه النغمة (طبقة الصوت)؟
إلى أي مسافة يمكن أن تكون وال تزال تسمع األلعاب
النارية [لفريق] الريدز؟ استكشف حركة الضوء
والصوت وكيفية قياسهما.
•الدراسات االجتماعية :هل تساءلت يو ًما
ما مدى شعبية رياضتك المفضلة في أنحاء
العالم؟ أي الرياضات ظهر ً
أول؟ ما األثر
االقتصادي للرياضة على المجتمع؟ هل تعلم
أن الكثير من الرياضات نشأ من شعائر دينية؟
•الفنون :كيف يتشابه اإلبداع والتعبير الرياضي
مع اإلبداع الفني؟

الرياضيات
•استخدم الكسور المتكافئة كاستراتيجية لجمع وطرح الكسور.
•طبق وزد الفهم السابق للضرب والقسمة لضرب وقسمة
الكسور.

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :حل المشكالت ،العالقات مع
األقران ،سبر غور المشاعر ،التفهم /التعاطف العاطفي

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من
البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو
األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة
في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف السادس
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
الشجاعة في األزمات:

كيف يمكن للتحديات في بيئة عدائية أن تلهم البطولة؟

•محور تركيز المعرفة والمفردات
اللغوية :ما الذي يجعل البطل ً
بطل؟
كيف تلهم المواقف الصعبة الناس فيواجهوا
المخاطر نيابة عن اآلخرين؟
•افحص كيف يمكن لألعمال البطولية
تأثيرا إيجابيًا
لشخص أو مجموعة أن تؤثر
ً
على تجارب وحياة اآلخرين.
•دراسة الكلمات :هل بعض الكلمات
أكثر رسمية من كلمات أخرى؟ متى
نستخدمها؟

•العلوم :هل تساءلت يو ًما ماذا يقبع تحت حقول الجليد في القارة
القطبية الجنوبية؟ هلم لتستكشف عالم الجيولوجيا المذهل ونحن
نتعلم كيف يمكن للصخور والمعادن والتربة أن تفك شفرة الماضي!
•الدراسات االجتماعية :استخدم الخرائط للمساعدة في
إخبارنا بقصة رحلة شاكلتون إلى القارة القطبية الجنوبية
(القطب الجنوبي) .استكشف كيف كان للجغرافيا واالقتصاد
من أثر في نشر الدين في العالم .كيف ساعدت األفكار
الجديدة في أن تؤدي إلى قيام الثورات العلمية والثقافية؟
ي أو فنان أن يكون ً
بطل؟ كيف ساعد
•الفنون :هل يمكن لموسيق ّ
الفنانون أنفسهم واآلخرين في األوقات العصيبة من خالل أعمالهم؟

الرياضيات
•مشروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
( :)STEMاعمل على تحسين مدرستك.

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة
والتركيز والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :حل المشكالت ،العالقات مع
األقران ،سبر غور المشاعر ،التفهم /التعاطف العاطفي

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من البرامج
واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة في
"مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف السابع
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
بيت في النجوم:

هل ينبغي أن نصنع بيتًا في الفضاء؟
•العلوم :هل يمكن أن نعيش على المريخ؟ لنكتشف
ذلك ونحن نغوص إلى أعمال المقارنة بين الغالف
الجوي وعمليات انتقال الطاقة الحرارية ودورة الماء
في الكرة األرضية وفي المريخ لتحديد هل يمكن
لإلنسان حقيقة أن يحيا على المريخ.
•الدراسات االجتماعية :كيف يتقارن استكشاف
الواليات المتحدة في بداياتها وإعمارها واستيطانها
باستكشاف الفضاء وإعمار العوالم األخرى؟
•الفنون :كيف يمكن إيصال الفنون والموسيقى عبر
اللغات والثقافات والعوالم؟ كيف تدعم التطورات
التكنولوجية هذا الجهد؟

•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية:
ما رأيك “أنت” حول بعثات الفضاء وإعمار العوالم
األخرى؟
•استكشف مجموعة متنوعة من النصوص والوسائط
لتأييد رأيك ،ثم تقديم ُحجتك.
•دراسة النوع األدبي :كتابة الجدلية وتقديمها
شفاهةً

الرياضيات

مشروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
(:)STEM
كيف تكون البرودة بردًا ال يُطاق؟

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة

•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة والتركيز
والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :حل المشكالت ،العالقات مع
األقران ،سبر غور المشاعر ،التفهم /التعاطف العاطفي

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من البرامج
واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة في
"مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف الثامن
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية في كل المنهج الدراسي
االختراع

هل تتحقق االختراعات باإللهام والوحي أم بالكالل والسعي؟
•محور تركيز المعرفة والمفردات اللغوية:
ما األدوار التي يضطلع بها اإلبداع والعمل الجاد في
ابتكار االختراعات؟
•استكشف مجموعة متنوعة من النصوص والوسائط
للتأمل في كل من اإللهام والمثابرة.
•دراسة النوع األدبي :كتابة الجدلية وتقديمها
شفاهةً

•العلوم :استكشف االختراعات وكيف تطور اإلنسان في بيئته
على مدى األزمان.
•الدراسات االجتماعية :ما االختراعات من كافة أرجاء
العالم التي جعلت االستكشاف ممكنًا؟ ما االختراعات التي
كان لها أكبر األثر على العالم في آخر  200سنة؟ كيف
أثرت التكنولوجيا على طريقة استمرارنا في الحياة وقتالنا
في الحروب؟ هل جعلت التكنولوجيا العالم أقرب إلى بعضه
ضا زادت من االنقسام؟
ضا ولكن أي ً
بع ً
•الفنون :هل كان الموسيقيون والرسامون أكثر إرشادًا
وتوجي ًها من خالل الهبّات الفجائية من اإللهام؟ أم هل اإلعداد
المثابر هو الذي يجعلهم عظماء؟

الرياضيات

مشروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
(:)STEM
أال أونا ،أال دُوي ،أال تريه!

التعلم االجتماعي العاطفي
•لقاءات الصباح  :تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة

•الحركة والوعي :تدريب أجسامنا وعقولنا لتسمح لنا باالستمتاع بالحياة والتركيز
والمشاركة طوال اليوم

•محور تركيز التعلم االجتماعي العاطفي :حل المشكالت ،العالقات مع
األقران ،سبر غور المشاعر ،التفهم /التعاطف العاطفي

خيارات اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من البرامج
واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن أو األبطال
والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك بحماسة في
"مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف التاسع
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية
األصوات األمريكية
ماذا يعني أن تكون أمريكيًا؟
فكر كيف تؤثر التقاليد والتجارب على مسألة الهوية
هذه عبر مجموعة متنوعة من الوسائط والنصوص.

الجبر

مشروعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات (:)STEM
صمم هاتفًا ذكيًا أو صمم سقفًا ً
مائل
خطط جهد إعادة تدوير و زرع الحبوب

العلوم الفيزيائية

ابحث في البُنى والخواص
للمادة ،والطاقة ،والموجات.
الحظ وحلل التفاعالت الكيميائية،
وتفاعالت القوة ،والطاقة ،والموجات.

تاريخ العالم الحديث
التعلم القائم على المشروعات يربط التاريخ بالحاضر عبر
استكشاف القضايا الحالية في المجتمع وفي أنحاء العالم .سوف
يتضمن محور التركيز العدالة االجتماعية ومشاركة المواطنين
في االرتقاء بالمجتمعات.

الفنون والتربية البدنية ،وأكثر

•سوف يتمكن الطالب من دراسة مقررات اختيارية من خالل
التعليم عن بُعد.
•المقررات سوف يقودها معلم(ة) في الدراسة بالحضور
الشخصي أوعبر اإلنترنت من أجل تجارب تعلم جديدة
واستيفاء متطلبات التخرج.

التعلم االجتماعي العاطفي
•تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة.
•احترام أجسامنا عن طريق جدولة وقت لتجديد الطاقة والنشاط
•تحليل التأثيرات ،وفهم وإدارة العواطف ،وصنع القرار ،وتسوية الخالفات

اإلثراء

الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة
من البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية
والفن أو األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون
ينتظرونك بحماسة في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف العاشر
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية

كل ما يلمع:
ما الذي تظهره مقتنياتنا عنا؟
تأمل واستكشف مصادر
السعادة من خالل مجموعة متنوعة من الوسائط والنصوص.
هل يمكن للمال واألشياء أن تجعلنا سعداء حقًا؟

الهندسة
مشروعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات (:)STEM
ابن سقفًا
صمم تابلت أو ِ

األحياء

اكتشف التنوع والتعقيد
والروابط بين كل الحياة على األرض وأنت
تبحث في سلوكيات
وخصائص الكائنات الحية.

تاريخ الواليات األمريكية
المتحدة

التعلم القائم على المشروعات يربط التاريخ بالحاضر عبر
استكشاف القضايا الحالية في المجتمع وفي أنحاء العالم .سوف
يتضمن محور التركيز العدالة االجتماعية ومشاركة المواطنين
في االرتقاء بالمجتمعات.

الفنون والتربية البدنية ،وأكثر

•سوف يتمكن الطالب من دراسة مقررات اختيارية من خالل
التعليم عن بُعد.
•المقررات سوف يقودها معلم(ة) في الدراسة بالحضور
الشخصي أو عبر اإلنترنت من أجل تجارب تعلم جديدة
واستيفاء متطلبات التخرج.

التعلم االجتماعي العاطفي
•تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة.
•احترام أجسامنا عن طريق جدولة وقت لتجديد الطاقة والنشاط
•تحليل التأثيرات ،وفهم وإدارة العواطف ،وصنع القرار ،وتسوية الخالفات

اإلثراء

الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة من
البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية والفن
أو األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون ينتظرونك
بحماسة في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
الصف الحادي عشر
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية
حياة عادية ،حكايات غير عادية:
ما الذي تظهره القصص والحكايات عن
حالة اإلنسان؟
تأمل في قوة السرد وأسباب
اختيار الناس لمواصلة هذه التقاليد.

الجبر 2
مشروعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات (:)STEM
صمم استادًا
تكاليف التصنيع

الكيمياء
استكشف دراسة المادة وكيف تتفاعل من أجل فهم لماذا
وكيف تقع األحداث في العالم الطبيعي .افحص سلوك المادة
في حاالت عالم الواقع لتحديد األنماط والتنبؤ بالنتائج.

الحكومة األمريكية
التعلم القائم على المشروعات يربط التاريخ بالحاضر عبر
استكشاف القضايا الحالية في المجتمع وفي أنحاء العالم .سوف
يتضمن محور التركيز العدالة االجتماعية ومشاركة المواطنين
في االرتقاء بالمجتمعات.

الفنون والتربية البدنية ،وأكثر

•سوف يتمكن الطالب من دراسة مقررات اختيارية من خالل
التعليم عن بُعد.
•المقررات سوف يقودها معلم(ة) في الدراسة بالحضور
الشخصي أو عبر اإلنترنت من أجل تجارب تعلم جديدة
واستيفاء متطلبات التخرج.

التعلم االجتماعي العاطفي

•تخصيص وقت كل صباح لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة.

•احترام أجسامنا عن طريق جدولة وقت لتجديد الطاقة والنشاط
•تحليل التأثيرات ،وفهم وإدارة العواطف ،وصنع القرار ،وتسوية الخالفات

اإلثراء

الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة
من البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية
والفن أو األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون
ينتظرونك بحماسة في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية االحتياجات
التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
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مدارس سينسيناتي العامة  -برنامج

SUMMER SCHOLARS
[متعلمو الصيف]
طالب السنة النهائية
ماذا تتوقع؟

مهارات اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات،
والعلوم والدراسات االجتماعية
جميع المقررات يقودها معلم(ة) وتفاعلية وتمنح الطالب الفرصة لالنخراط في أعمال مستوى
الصف والتعامل مع التعلم غير المكتمل واكتساب العالمات (الوحدات الدراسية أو الساعات
المعتمدة) التي فاتتهم.
•تتمحور مقررات مهارات اللغة اإلنجليزية حول وحدة تتضمن موضوعات وتتميز بمجموعة
متنوعة من النصوص ،وفرص المناقشة ،والكتابة ،والعرض.
•تتمحور مقررات الرياضيات حول مشروعات "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات -
سا قويًا للمقرر التالي.
 "STEMالتي تتضمن مفاهيم حرجة ومهارات ،وفي الوقت ذاته ترسخ أسا ً
•مقررات العلوم تستكشف الكون من خالل فهم أعمق للكائنات الحية وغير الحية ،والطاقة،
واألنظمة ،والمنهجية العلمية.
•تتضمن مقررات الدراسات االجتماعية تجارب قائمة على المشروعات
•تربط التاريخ بقضايا المجتمع والعالم الحالية.

الفنون والتربية البدنية والصحة ،وأكثر
•إذا كنت تحتاج إلى دراسة مقرر من أجل التخرج فسوف تتمكن من الحصول عليه.
•سوف يتمكن الطالب من دراسة مقررات اختيارية من خالل التعليم عن بُعد.
•المقررات سوف يقودها معلم(ة) في الدراسة بالحضور الشخصي أو عبر اإلنترنت من
أجل تجارب تعلم جديدة واستيفاء متطلبات التخرج.

التعلم االجتماعي العاطفي
•التفقدات الصباحية لتوطيد عالقات قوية ومجتمع ثقة
•الوعي والحركة:جدولة وقت لتجديد الطاقة والنشاط مع موارد موجهة في نظام
إدارة التعلم ()Schoology
•فرص من أجل :تحليل التأثيرات ،وفهم وإدارة العواطف ،وصنع القرار ،وتسوية
الخالفات

اإلثراء
الصيف هو المرح! فاستمتع به معنا في فترة ظهيرة وعصرية مذهلة
من البرامج واألنشطة اإلثرائية! وسواء كان شغفك هو الكتابة اإلبداعية
والفن أو األبطال والكنوز فهناك شيء للجميع .شركاؤنا المجتمعيون
ينتظرونك بحماسة في "مدرستك"  .انتبه...استعد...انطلق إلى المرح!

خدمات التعافي
•تدخالت موجهة
•يقدمها متخصصو تدخالت أو مقدمو خدمات مرتبطة
•تُقدم شخصيًا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ومصممة لتلبية
االحتياجات التعليمية الفردية

مدارس سينسيناتي العامة  -الموقع اإللكتروني للتعلم عن بُعد
https://distancelearning.cps-k12.org

