
الفنون



تصمیم



األفراد والمجتمعات



اكتساب اللغة



لغة اإلشارة األمریكیة والكالسیكیة
المعیار أ: عرض اللغة

أنا. عرض وفھم واستخراج المعلومات من النص الموقع.
المعیار ب: التعبیر عن اللغة

أنا. إنتاج نص موّقع (استخدم اللغة المرئیة والعالمات والمیزات غیر الیدویة) للتعبیر عن الخبرات ونقل المعاني واألفكار.
المعیار ج: تبادل اللغة

أنا. إنشاء والحفاظ على تبادل موقع.

السنة 1 اللغات الكالسیكیة
المعیار أ: فھم اللغة

أنا. تذكر مجموعة من المفردات
ثانیا. تحدید وترجمة الوقوع والنحو المناسب من التعقید

ثالثا. صف كیف تبني اللغة الكالسیكیة المعنى في اللمات والعبارات والحروف.

المعیار ب: فھم النصوص
أنا. ترجمة مقاطع قصیرة من اللغة الكالسیكیة في ضوء اصطالح لغة االستجابة

ثانیا. تفسیر المعنى المذكور للنصوص في اللغة الكالسیكیة.
المعیار ج: تحلیل النصوص

أنا. فھم محتوى وھیكل ومعنى نص معد مبسط أو ترجمة نص كالسیكي
ثانیا. التعرف على وجھات النظر الثقافیة المعبر عنھا في النصوص المعدة

ثالثا. تقدیم ردود مستنیرة.
المعیار د: ربط الثقافات والمجتمعات

أنا. التحقیق في الثقافات والمجتمعات التي تم فیھا تطویر اللغة الكالسیكیة واستخدامھا
ثالثا. لخص الروابط بین اللغة والثقافة.

السنة 3 اللغات الكالسیكیة
المعیار أ: فھم اللغة

أنا. تذكر مجموعة من المفردات
ثانیا. تحدید وترجمة الوقوع والنحو المناسب من التعقید

ثالثا. صف كیف تبني اللغة الكالسیكیة المعنى في الكلمات والعبارات والجمل.

المعیار ب: فھم النصوص
أنا. ترجمة مقاطع من اللغة الكالسیكیة في ضوء سیاق المقطع ولغة لغة االستجابة

ثانیا. تفسیر المعنى المعلن والضمني للنصوص في اللغة الكالسیكیة.
المعیار ج: تحلیل النصوص

أنا. تحلیل محتوى وھیكل ومعنى وأھمیة النصوص المعدة المبسطة
ثانیا. وصف وجھات النظر الثقافیة المعبر عنھا في النصوص المعدة

ثالثا. بناء استجابات مستنیرة ومتماسكة.
المعیار د: ربط الثقافات والمجتمعات

أنا. التحقیق في الثقافات والمجتمعات التي تم فیھا تطویر اللغة الكالسیكیة واستخدامھا
ثانیا. شرح كیف أن المجتمع الكالسیكي أو الثقافة أو اللغة لھا (أو لم تؤثر) على المجتمعات أو الثقافات أو اللغات األخرى

ثالثا. تقدیم األفكار والحجج حول الروابط بین اللغة والثقافة.



اللغة واألدب



الریاضیات



التربیة البدنیة والصحیة



علوم



بین التخصصات



مشروع مجتمعي


