
 

 



 

 

امن  ز  الدعم التعليمي غير المي 

امن لصفوف  ز    1ما قبل المدرسة اىل الصف قائمة التعليم غير المي 

 الموارد  الوصف 

و الكندركاردن   Pre-K Seesaw دروس Seesaw  دروس 

نت   اقرأ بصوت عاىلي مع المشاهير     Storyline One Website اقرأ بصوت عاٍل عير اإلني 
 

نت ي   Sesame Street اقرأ بصوت عاٍل عير اإلني   اقرأ بصوت عالبر

 الموسيق    Jack Hartman دروس الموسيق  

Fundations Fundations  التعرف عىل االبجدية 

ي الحساب 
شارع السمسم عد االرقام Sesame Street’s Count's Number of the Day أغانز

 لليوم    

 Columbus Symphony Orchestra Lessons أنشطة موسيقية 
ا كولومبوس السيمفونية  دروس أوركسي 

 Columbus Symphony Orchestra Kid’s Corner دروس موسيقية و نشاطات 
ي 
ا كولومبوس السيمفونز ي أوركسي 

ز
 ركن األطفال ف

ي الحساب
 Number Rock Songs  أغانز

ي الروك
 عدد أغانز

 Alphabet, Phonemic Awareness, and Nursery Rhymes القراءة و الكتابة 
ي الحضانة

ز
 األبجدية والتوعية الصوتية وقواف

 Early Learner Songs المتعلم المبكر
ي المتعلم المبكر ة 

 أغانز

iReady    1 –للكندركاردن  
Waterford   لما قبل مرحلة المدرسة  

K-1 Log in through Clever   Clever اىل تسجيل الدخول  1- K 
Pre-K Log in through Clever  Clever تسجيل الدخول اىل Pre-K 

Vizzle CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

(ULS) نظام تعليمي فريد CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

Rosetta Stone for EL’s 
ية ز  روزيتا ستون لمتعلمي اللغة اإلنجلير

CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

Edci)  1-للكندركاردن) 
 OELPA  يةاللغة لتعلم تحضير الدروس ز  اإلنجلير

Login in with Google (Use CCS Email and Password) 
CCS وكلمة المرور) ي  

ونز يد اإللكي  استخدم الير ) Google تسجيل الدخول باستخدام   

https://youtu.be/pzlrtDR84KY
https://www.storylineonline.net/
https://www.youtube.com/channel/UCoookXUzPciGrEZEXmh4Jjg
https://www.youtube.com/channel/UCVcQH8A634mauPrGbWs7QlQ
https://www.youtube.com/watch?v=5k7-u73Cu_c
http://youtube.com/watch?v=auTzqCAD970&list=PLzOAqVHCVuqueLfAreKsz0ntlOZDuXlrL
https://www.ccsoh.us/site/default.aspx?PageID=8566
http://www.csokidskorner.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVcQH8A634mauPrGbWs7QlQ
https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q
https://www.youtube.com/channel/UCtgpDqkeOToveUgh8igrvXQ
http://edcite.com/


 

 

 ST  ية ز  رابط الحساب  ST الحساب لمتعلمي اللغة االنكلير

Khan Academy Googleانقر للمتابعة عىل https://www.khanacademy.org/ 

ل ز ي الميز
ز
ل  Math at Home Link الرياضيات ف ز ي الميز

ز
 رابط الحساب ف

 دروس علوم الغموض المصغرة
 (يرجر إعطاء رابط الطالب)

● Student Link ي عيد الشكر ؟
ز
   لماذا يأكل الناس تركي ف

● Student Link  لماذا لون القرع برتقاىلي ؟ 
●  Student Link    كي ؟

ي الي 
ز
ء االحمر ف ي

 ما هي الش 

 
نت ) صفوف الكندركاردن دراسات أسبوعية عىل  االني 

-1 )  

Clever 1 -تسجيل الدخول اىل K صفوف 
ز وألعاب  ز الرسوميير المفردات لتعلم وتعزيز محتوى متفرقات قراءة المقاالت والمنظمير

 الدراسات االجتماعية
 

s نت لصفوف ما قبل الكندركاردن اىل  لية و موارد المكتبة عير االني  ز
   1المكتبة الميز

 الصفحة المقصودة لتعلم القراءة و الكتابة االبتدائية  

5 Home Library Resources-K  5 –رابط لمصادر المكتية الرئيسية من الكندركاردن  
ي   clever أو CCS ( الوصول اىل أكير من 

ز
 قم بتسجيل الدخول اىل  LitPro)من خالل التسجيل ف

 اىل جنب مع أنشطة الفهم   
ً
نت ) تتوفر امكانية القراءة بصوت عال جنبا  4,000كتاب عير االني 

– 1  K لصفوف 
Clever من خالل  Watch and Learn Library  لماقبل الكندركاردن للحصول عىل 

Get-To-Know-You Activity- Thursday نشاط التعرف عليك – الخميس 

Get-To-Know-You Activity- Friday    نشاط التعرف عليك – الجمعة  

امن لصفوف  ز   5 – 2قائمة التعلم غير المي 

 الموارد  الوصف 

iReady Clever  المسار المخصص ل   عىل الطالب تسجيل الدخول اىل

Vizzle CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

(ULS) نظام تعليمي فريد CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

ية     ز لمتعلمي االنكلير Rosetta Stone  Use CCS log-in                                             CCSاستخدام تسجيل الدخول إىل  

ية  ز  Edcite OELPA  Login in with Google (Use CCS Email and Password)تحضير دروس لمتعلمي االنكلير
CCS وكلمة المرور) ي  

ونز يد اإللكي  استخدم الير ) Google تسجيل الدخول باستخدام   

ية تالرياضيات لم  ز علمي االنكلير ST  ST Math Link                                                                            رابط الحساب 
 

https://play.stmath.com/id/#/welcome
https://play.stmath.com/id/#/welcome
https://play.stmath.com/id/#/welcome
https://www.khanacademy.org/
https://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/part_pg5.html#p5
https://mysteryscience.com/mini-lessons/thanksgiving-turkey?code=b378ccb8dca25cc3472deb2e0a4b54ff
https://mysteryscience.com/mini-lessons/thanksgiving-turkey?code=b378ccb8dca25cc3472deb2e0a4b54ff
https://mysteryscience.com/mini-lessons/orange-pumpkins?code=4f0938aee8951ad6c0a561fab78422fd
https://mysteryscience.com/trending/mystery-19/animal-traits-behaviors/468?code=OTY0NA&t=student&slide-start=7257&slide-end=7286&chapter=exploration
https://drive.google.com/drive/folders/1aLR6h23qE31O5lHr0coHEeV0NHKv4wC2
https://export.scholastic.com/en/literacy-pro/product-tour
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-plants/baby-animals-and-life-cycles/lovely-little-ladybugs.html
https://docs.google.com/presentation/d/1B0FfV13eIBx0kxw_BwfEf1zimnSibD9rSzwgJxXQ6gg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18UsXYyd4KMZ-phnSACjGf3CQxR93vIY6TIX5cR56otM/edit?usp=sharing
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
http://edcite.com/
https://play.stmath.com/id/#/welcome


 

 

Khan Academy  
 )Google ي

ز
 (انقر لالستمرار ف

https://www.khanacademy.org/  

ل ا ز ي الميز
ز
لرياضيات ف  Math at Home Link 

ل  ز  رابط الحساب من الميز

 iReady  
 مسار شخصي للقراءة والرياضيات

Clever   عىل الطالب تسجيل الدخول من خالل

ألعاب للحساب   iReady 
  

Clever عىل الطالب تسجيل الدخول من خالل   

) الحساب (  Prodigy 
 

Prodigy Math Link  
 رابط الرياضيات المعجزة

) الرموز ( ) الحساب(   Scratch  https://scratch.mit.edu/ 

Code.org مجة من  ساعة من أنشطة الير  https://code.org/hourofcode/overview 

BookFlix (InfOhio) https://www.infohio.org/resources/item/bookflix?passthru=Y 

 دروس مصغرة للعلوم الغامضة
 (يرجر إعطاء رابط الطالب) 

Student Link                                                                              رابط الطالب 

 يوفر NewsELAمقاالت عن األحداث الحالية 
Lexile من مستويات  5 بمستويات  

Newsela 
ي مجموعة نص ●

ز
 المنسقة , يمكن للطالب الوصول  NewsELA Text Set,ف

ة .   الكتابة و االختبارات الصغير
ي    NewsELAأو أنش  روابط   Cleverسجل الدخول اىل  

ز
 Googleف

Classroom     
  

نت  دراسات اسبوعية دراسات أسبوعية عىل اإلني 
Clever صفوف 2 – 5 التسجيل من خالل 

 
ز وألعاب المفردات لتعلم وتعزيز متفرقات .  ز الرسوميير قراءة المقاالت والمنظمير

 محتوى الدراسات االجتماعية
 

ي التعلم  
ز
صديقك ف Ed  :ي القراءة

ز
 للطالب التسجيل من خالل Clever ف

 يمكن للطالب قراءة أو االستماع إىل نص من األسبوع ، أو إعادة قراءة أو االستماع إىل 
ي تتماش  مع موضوع الوحدة  

الب  Rigby Readers ,نصوص من األسابيع السابقة   
 –بدء قراءة النصوص الصحيحة لصفوف الكندركاردن الوحدة الحالية ، باإلضافة إىل 

2   
 

5-2،  رائعة مقاطع فيديو معالم المدارس ال  
مقاطع فيديو توضح مهارات القراءة والكتابة ) 

( األرسوتوقعات   
 

Grade 2                                                                                              2 الصف 
Grade 3                                                                                             3 الصف 

Grade 4                                                                                              4 الصف 
Grade 5                                                                                              5 الصف 

 موسيق  ابتدائية
 

CSO Kid’s Corner (K-6)                                     CSO ( 6 - K) ركن االطفال 
CSO in the Classroom - Lesson 1 - Grade 4ي الفصل - الدرس 1 - الصف الرابع

ز
 CSO  ف

Worksheet Lesson 1 - Grade 4                     4 ورقة العمل الدرس1 -للصف 

https://www.khanacademy.org/
https://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/part_pg5.html#p5
https://sso.prodigygame.com/game/start?rid=157bf9e1-47dc-4653-a117-82702a1b5935
https://scratch.mit.edu/
https://code.org/hourofcode/overview
https://www.infohio.org/resources/item/bookflix?passthru=Y
https://mysteryscience.com/mini-lessons/thanksgiving-turkey?code=b378ccb8dca25cc3472deb2e0a4b54ff
https://newsela.com/
https://newsela.com/text-sets/2000187482
https://www.greatschools.org/gk/grades/2nd-grade/
https://www.greatschools.org/gk/grades/3rd-grade/
https://www.greatschools.org/gk/grades/4th-grade/
https://www.greatschools.org/gk/grades/5th-grade/
http://www.csokidskorner.com/
https://www.dropbox.com/s/5sxm2apdjzh2djw/CSO%20in%20the%20Classroom%20-%20Week%201%20-%20Beat%20%26%20Quarter%20Note%201.mp4?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1R955QGtRl20shGUHpw_BFVRQqgR5cmJs/view?usp=sharing


 

 

  موسيق  ابتدائية للصف 4
جاز ال لفن  مجموعة كولومبوس  

 ( برنامج الجاز)  

Lesson 1 - Birth of Jazz                                                   الدرس 1 ميالد الجاز 
Lesson 2 - Improvisation                                                    الدرس 2 االرتجال 
Lesson 3 – The Blues                                                               الدرس 3 البلوز 
Lesson 4 – Swing                                                                   الدرس 4 التأرجح 
Lesson 5 – Bebop                                                               الدرس 5 البييبوب 
Lesson 6 - The Hammond Organ                              الدرس 6 عضور هاموند 

 

لية لصفوف  ز   5 – 2موارد المكتبة الميز

 الصفحة المقصودة لتعلم القراءة و الكتابة االبتدائية  

Grades K-5 Home Library Resources 5-Kلية للصفوف ز    رابط لمصادر المكتبة الميز
ي   clever أو CCS ( الوصول اىل أكير من 4,000

ز
 قم بتسجيل الدخول اىل  LitPro)من خالل التسجيل ف

 اىل جنب مع أنشطة الفهم                          
ً
نت ) تتوفر امكانية القراءة بصوت عال جنبا كتاب عير االني   

 

Get-To-Know-You Activity- Thursdayنشاط التعرف عليك – الخميس  

Get-To-Know-You Activity (1)- Friday نشاط التعرف عليك )1( -الجمعة  
Get-To-Know-You Activity (2)- Friday  نشاط التعرف عليك )2( –الجمعة  

  6/  5-جدول صفوف ما قبل االبتدائية 

ز  الوقت   الجمعة  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنير

9:00 

 

ونية   9:15 الرحلة الميدانية االلكي 

احة الحركية  9:30  االسي 

9:45 HMH  للقراءة 

احة للطالب  10:00  اسي 

10:15 LitPro للقراءة  أوiReady 

10:30 

امن  ز  -قائمة التعلم غير المي 
 10:45 اختيار العديد من الخيارات 

11:00 

SEL Google  -معرفة نشاطمن أجل  ي  
ز
ابحث ف  11:15 

https://drive.google.com/drive/folders/1gV7M9s_E5jTdkapnX1vdKwrQ5VG7Tizx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Uii25qT_xem8YyA2_bY5DU_mOK8L9lUF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KrAn_HWQ3vlRgV87GV0SjExtePwC0iEr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Xlztek_F5_Xd5BDErkbUTHxvK7VlFDJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MFp1SUZwu8HnHJ0otFTyEV44CfQGNnG2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GboqgnJK_Cu4eN4fyhvFwOCbA5v4A036?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aLR6h23qE31O5lHr0coHEeV0NHKv4wC2
https://drive.google.com/drive/folders/1aLR6h23qE31O5lHr0coHEeV0NHKv4wC2
https://export.scholastic.com/en/literacy-pro/product-tour
https://docs.google.com/presentation/d/1y7Qp4xLYDQvB2QK_zzPw1SwQugh9db_bEs49AhVrtKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14ynPHhddBoOdPmcYezgaoRtCAhhyMi05KoWmiNF0SlU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16I-EANGBbR3qp8R8EGA5QUaOXkIXkaNZ41m4jRE_dQE/edit?usp=sharing


 

 

11:30 

 12:00 الغداء 

*STEM  و النشاطات الخاصة بعد الظهر 
 

 



 

 

امن لصفوف   قائمة  ز    12 –6التعلم غير المي 

 الموارد  الوصف 

Apex Use CCS log-in                                               CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

Vizzle Use CCS log-in                                              CCS   استخدام تسجيل الدخول إىل 

(ULS) نظام التعليم الفريد Use CCS log-in                                             CCS استخدام تسجيل الدخول إىل   

Rosetta Stone                         ية ز   استخدام تسجيل الدخول إىل Use CCS log-in                                              CCS لمتعلمي االنكلير
 
 

Edcite OELPA  ية ز  Login in with Google (Use CCS Email and Password) تحضير الدروس لمتعلمي االنكلير
) CCS  ي و كلمة المرور

ونز ي Google ) استخدام الموقع االلكي 
ز
 قم يالتسجيل ف

ST   ية ) لصفوف ز  (  8 – 6للحساب  لمتعلمي االنكلير
 

ST Math Link                                                                     رابط الحساب  ST 

IXL ية                                          ل ز متعلمي االنكلير  Use CCS log-in                                              CCSاستخدام تسجيل الدخول إىل  

Khan Academy 
                                 )Google ي 

ز
 ( انقر لالستمرار ف

https://www.khanacademy.org/  

Smithsonian   https://www.si.edu/openaccess      الوصول المفتوح اىل

القراءة الكتابة  فيديو تسليط الضوء عىل معلومات  
 (Metropolitan  مكتبة كولمبوس) 

https://youtu.be/h5Nvbgy1MWY 
ي يواجهها 

يناقش مقدمو الفيديو لمدة عش  دقائق األشكال المختلفة من المعلومات الب 
ي العالم وطرق تقييمها 

ز
. المراهقون ف  

https://teenupload.columbuslibrary.org/ 
وع متابعة عناوين أخبار أو إعالنات المنتجات كمش   Clickbait يقوم الطالب بإنشاء   

. إلثبات التعلم   

StudySync ي اللغة اإلن  مكتبة
ز
ية من كيمكن للطالب ف ز الوصول إىل مكتبة قوية من  12إىل  6صفوف لير

CORE ELA ي وحدة  
ز
الغير مدرجة ف StudySync .الخاصة بهم  مكتبة  لنصوص داخلا   

ي المكتبةالخاصة بهم 
ز
يمكن للطالب ,  يمكن للطالب اختيار قراءة النصوص المضمنة ف

Clever عير    StudySync   الوصول اىل 
 

VocabularyRoots.com ألعاب مفردات / دراسة ي الصفوف  
ز
اىل  الوصول 12-6يمكن للطالب ف  

 (https://www.vocabularyroots.com/home/) or Vocabulary.com 
 (/https://www.vocabulary.com) .لممارسة العمل مع التشكل أو المفردات

تتطلب إنشاء حسابالحسابات مجانية ولكنها قد    

Achieve3000   ز بدأت المسابقات بير CLEVER; ي الصفوف  
ز
ي تسجيل الدخول خالل ؛9-6الطالب ف

ز
ف  

ي .  
ين الثانز ي تش 

ز
٪ أو 75األنشطة ذات الدرجات  ف Lexile ز المدارس للفوز    كأسببير

 أكير ستساعد مدرستك . 

ALEKS  دروس الرياضيات الحساب.ALEKS ي  
ز
الوصول إىل 12-6الصفوف يمكن لجميع الطالب ف  

https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
http://edcite.com/
https://play.stmath.com/id/#/welcome
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
https://www.khanacademy.org/
https://www.si.edu/openaccess
https://youtu.be/h5Nvbgy1MWY
https://teenupload.columbuslibrary.org/
https://www.vocabularyroots.com/home/
https://www.vocabulary.com/


 

 

يتعلم الطالب المفاهيم من خالل العمل من خالل الدورة التدريبية الخاصة بهم عىل 
Clever   من خالل ALEKS     مسارهم الخاص . يمكن للطالب الوصول اىل  

Hooda حساب https://www.hoodamath.com/ 
نت للصفوف من للحساب ألعاب  تدرب عىل حل المعدالت  12  -6مجانية عىل اإلني   

. والنسب والنسب والعوامل وخطوط الرسوم البيانية والتحويالت   

Pic -Lit https://piclits.com/sample-pic-lits/ 
ي هذا الذي القراءة و الكتابة يمكن للطالب التدرب عىل الكتابة اليومية عىل موقع 

المجانز
ي للكتابة اإلبداعية الخاضعة لقواعد النحو

ز
يختار الطالب  يستخدم التصوير الفوتوغراف

يحتاجون إىل التسجيل لحفظ مجموعات الكتابة صوًرا للكتابة عنها  

لية  ز ز يالوظائف الميز  مساعدة المراهقير
 (. Metropolitan  ( مكتبة كولمبوس 

https://www.columbuslibrary.org/school-help/  
 بعد ساعات المدرسة 

Brainfuse             ز  المساعدة من قبل المعلمير
 ( كائها  و   رس  Columbus Metro  ( مكتبات كولمبوس

https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=C4E5023A
&ss=&r=   

لية كل يوم من الساعة لليتوفر مدرسو  ز ي الواجبات الميز
ز
 11حب   بعد الظهر 2مساعدة ف

نت ؛ مساًء ؛ ة عير اإلني  نت والمساعدة اللغوية مساعدة مبارس  . الكتابة عير اإلني   

 

Learning Chocolate  
ية  ز  موارد تعلم اللغة االنكلير

https://www.learningchocolate.com/all    مفردات عامة 
https://www.learningchocolate.com/category/us-citizenship  حكومة الواليات 

https://www.learningchocolate.com/category/grammar   القواعد 
https://www.learningchocolate.com/category/grammar   الصوتيات 
https://www.learningchocolate.com/category/grammar التقنية 

 Columbus Symphony Orchestra - Symphonic Teens الدروس الموسيقية و االنشطة 

  12 – 6الفنون المشحية لصفوف 
CAPA 
Wexner Center  
ي كولومبوس

ز
 مجموعة فنون الجاز ف
ورش عمل -مركز الفنون الثقافية   

BalletMet دروس الرقص 

 
https://www.capa.com/education/careers-in-the-arts/  
https://wexarts.org/education  
https://www.jazzartsgroup.org/education/  
https://www.culturalartscenteronline.org/classes-workshops/  
https://www.balletmet.org/academy/  

لية لصفوف  ز   12 – 6موارد المكتبة الميز

 الصفحة المقصودة لتعلم القراءة و الكتابةSالثانوية 

Grades 6-8 Home Library Resources 8 – 6 لية للصفوف ز   رابط لمصادر المكتبة الميز
Grades 9-12 Home Library Resources 12 – 9 لية للصفوف ز   رابط لمصادر المكتبة الميز

ي   clever أو CCS ( الوصول اىل أكير من 4,000
ز
 قم بتسجيل الدخول اىل  LitPro)من خالل التسجيل ف

 اىل جنب مع أنشطة الفهم(  
ً
نت ) تتوفر امكانية القراءة بصوت عال جنبا .   21- 9لصفوف كتاب عير االني   

https://www.hoodamath.com/
https://piclits.com/sample-pic-lits/
https://www.columbuslibrary.org/school-help/
https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=C4E5023A&ss=&r=
https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=C4E5023A&ss=&r=
https://www.learningchocolate.com/all
https://www.learningchocolate.com/category/us-citizenship
https://www.learningchocolate.com/category/grammar
https://www.learningchocolate.com/category/grammar
https://www.learningchocolate.com/category/grammarالتقنية
https://www.learningchocolate.com/category/grammarالتقنية
https://www.learningchocolate.com/category/grammarالتقنية
http://www.symphonicteens.com/
https://www.capa.com/education/careers-in-the-arts/
https://wexarts.org/education
https://www.jazzartsgroup.org/education/
https://www.culturalartscenteronline.org/classes-workshops/
https://www.balletmet.org/academy/
https://drive.google.com/drive/folders/1cyRBUD9EfNUz861hMo1_1JqYQoTkNPsT
https://drive.google.com/drive/folders/1cyRBUD9EfNUz861hMo1_1JqYQoTkNPsT
https://drive.google.com/drive/folders/1pcTC6CVJ9HsgilqsT1-XqGy_2pD6-Vz6
https://drive.google.com/drive/folders/1pcTC6CVJ9HsgilqsT1-XqGy_2pD6-Vz6
https://export.scholastic.com/en/literacy-pro/product-tour


 

 

 Sora لصفوف 9 – 12 للوصول من خالل تسجيل الدخول . 
 

 
 

 
 

  12 – 6عينة جدول 

الوقت   ز    الجمعة  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنير

9:00 

 

VocabularyRoots.com 9:15 

9:30 Pic-Lit 

احة للطالب ا 9:45 سي   

10:00 

StudySync 10:15  مكتبة 

امن  10:30 ز  قائمة التعليم غير المي 
 اختيار العديد من الخيارات

 10:45 

11:00 

Achieve 3000 11:15 

11:30 

 الغداء 

12:00 

ة ما بعد الظهر ي في 
ز
 * الرياضيات / العلوم / االختيارية ف

 

 
 

  

http://vocabularyroots.com/


 

 

 موارد للسكان المتخصصين للصفوف الكندركاردن – 12

 

 للطالب ذوي الحاجات الخاصة 
نت.  1منهًجا مشابًها من المستوى    Vizzle يتمتع   للطالب ذوي اإلعاقة عير اإلني  : توفر    Vizzle برنامج  

حسب الدورة وفير وصول متباين إىل مستوى تعليمي قائم عىل المعايير ومستويات وصول متباينةبت  Vizzle 
مستويات من الوصول ) االمثلة المذكورة أداناه( :   Vizzle   أو المعيار يوفر التدريبية

 
 

 من المستوى األعىل للنص وأسئلة الفهم بدون إشارات مرئية 1المستوى  ●
 نص معدل مع بعض اإلشارات المرئيةمع  2المستوى ● 
 الحد األدنز من النصوص واإلشارات المرئية 3المستوى ● 

           

 
 

ا بنا  
ً
ءولديه القدرة عىل تقديم دروس محددة مسبق  Clever من خالل      Vizzle   يتم تشغيل

ي الدورة التدريبية أو مستوى الصف الدراشي 
ز
. عىل تسجيل الطالب ف  



 

 

 
ي ذلك أنشطة االنتقال بما  12-الكندركاردن نشاط مع تعديالت لمرحلة ما قبل  40.000من أكير  

ز
 لدى  Vizzle ف

. يمكن تخصيص الدروس بناًء عىل احتياجات الطالب الفردية وتفضيالتهم  
 
 

ي بالقدرة عىل جمع البيانات تلقائًيا لتوفير طاقم دعم تعليمي ومعلمي الفصل 
و مديري المبانز Vizzle ا تتم ع تأخير  

ي المنطقة .  
و موظقز   

 
 

 لمزيد من المعلومات خطو بخطوة : 
 

 البدء للحصول عىل  Vizzle     )مستند به مقاطع فيديو وارتباطات تشعبية ( 
 

: الفيديو دعم مقاطع   Vizzle  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbPHyzpGEn8DlcJHfjfkiDkjXvhGkixWt 

   
 

 
 

ية  ز  ٌمتعلمي اللغة االنكلير
 

Rosetta Stone  
ي المحادثات الواقعيةهو برنامج لتعلم اللغة  

ز
. يركز عىل مساعدة متعلمي اللغة عىل االزدهار ف Rosetta Stone 

ي التحدث  
ز
ز عىل البدء ف باللغة المتعلمير Rosetta Stone شجع ستجاباتمن خالل الممارسة السياقية واال  

ُ
  ,ت

 من الدرس األول  
● in-Use CCS log1) -Grades (K   استخدمCCS (  1-) للكندركاردن لصفوف للتسجيل 
● in-Use CCS log5) -Grades (2   استخدمCCS( 4- 2لصفوف) لل للتسجي 
● in-Use CCS log12) -Grades (6   استخدمCCS( 9- 6لصفوف ) لل للتسجي 

 
ST Math  
عىل مستوى الويب يقوم بتدريس مفاهيم الرياضيات من كل منهج دراشي برنامج للرياضيات قائم عىل هو   ST Math 

. من خالل التعلم  الصفوف فقط من ي
ي ، يكون الطالب مجهزين بشكل أفضل لمعالجة مشاكل خالل التمثيل المرن 

المرن 
ي متناول ومة المفه اهيمفموالتعرف عىل األنماط ، وبناء ال الرياضيات غير المألوفة

ز
. بدون حواجز اللغة ، تكون المشكلة ف

 جميع الطالب ، بغض النظر عن مستوى المهارة أو الخلفية اللغوية
 
  

● ST Math Link1) -Grades (K   (  1 –رابط الرياضيات للصفوف ) الكندلركاردن 
● ST Math Link5) -Grades (2  (5- 2رابط الرياضيات للصفوف ) 
●  ST Math Link8) -Grades (6(  8-6)  رابط الرياضيات للصفوف 

 
IXLمتعلمي اللغة ل 

الموارد التعليمية توسع التعليم .   IXL برنامج تعليمي مخصص IXL  

https://docs.google.com/document/d/1HnExCy_UFzzWCWn6wNoOfPPltJYz-kiP9K67_SnKuzE/edit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbPHyzpGEn8DlcJHfjfkiDkjXvhGkixWt
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
https://play.stmath.com/id/#/welcome
https://play.stmath.com/id/#/welcome
https://play.stmath.com/id/#/welcome


 

 

اك  من . فرص للطالب ح المشكلة خطوة بخطوة ، والمزيد. مع اإلجابة عىل كل سؤال ،  ارس  دروس الفيديو التعليمية إىل رس 
ا عير المستويات بناًء عىل أدائهم ، مما يضمن تحديهم دائًما عىل المستوى الصحيح

ً
ا وهبوط

ً
.  يتحرك الطالب صعود  

● in-CS logUse C12) -Grades (6   استخدمCCS(  12 – 6لصفوف)  للتسجيل 

 
 

ز   ز و الموهوبير  المتفوقير

 قراءات موىص بها مع شخصيات موهوبة
●           Molly Rose Baxter…An Almost Perfect Girl  من قبل Rosemary Callard-Szulgit 
●           Oliver K. Brand…A Very Kind and Intelligent Boy  قبل من  Rosemary Callard-Szulgit 
●           Archibald Frisby  من قبل Michael Chesworth 
●           Matilda  من قبل Roald Dahl 
●           Weslandia  من قبل Paul Fleischmann 
●           Little Zebra is Gifted  من قبل Corinne Grandclement 
●           Harriet the Spy  من قبلLouise Fitzhugh 
●           The Great Brain  من قبل John D. Fitzgerald 
●           Ida B and Her Plans to Maximize Fun, Avoid disaster, and (Possibly) Save the 

World  من قبل Katherine Hannigan 
●           Amazing Grace  من قبل Mary Hoffman 
●           There Were Those من قبل Nathan Levy 
●           Frederick من قبل Leo Lionni 
●           The Remarkable Farkle McBride من قبل John Lithgow 
●           Rachel Parker, Kindergarten Show Off  من قبل Ann Martin 
●           Clementine  من قبلSara Pennypacker 
●           Dogs Don’t Tell Jokes  من قبل Louis Sachar 
●           Someday Angeline من قبل Louis Sachar 
●           Encyclopedia Brown series من قبل Donald J. Sobol 
●           The Mysterious Benedict Society series من قبل Trenton Lee Stewart 
●           What Do You Do With an Idea? من قبل Kobi Yamada 
●           Millicent Min, Girl Genius  من قبل Lisa Yee  

www.hoagiesgifted.org/reading_lists.htm    :موارد أخرى 
 

الموىص بهامواقع القراءة   
●Columbus Metropolitan Library ●         مكتبة كولمبوسMetropolitan 
●: Information You Can Trustipl Kidspace | ●      ipl|Kidspace   معلومات يمكنك الوثوق بها   
● Wonderopolis  
●Ed-TEDLessons Worth Sharing |  ●         دروس تستحق المشاركة 
●DOGO News     
●Smithsonian Tween Tribune Junior ●    Smithsonian Tween Tribune Junior 
●Youngzine         
●Into the Book ●    ي الكناب

 
 ف

●Storyline Online ●   نت  قصة عىل االني 
●Book Adventure ●    كتاب المغامرة 

https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5421ac510ade5b9d3c000826&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=3f216b3083f5ebdbd68728500e6d5c755d896e18b50302f57439cec9493376b5
http://www.hoagiesgifted.org/reading_lists.htm
http://www.columbuslibrary.org/
http://www.columbuslibrary.org/
http://www.ipl.org/div/kidspace/
http://www.ipl.org/div/kidspace/
http://wonderopolis.org/
http://wonderopolis.org/
http://ed.ted.com/lessons
http://ed.ted.com/lessons
https://www.dogonews.com/
https://www.dogonews.com/
http://tweentribune.com/category/junior/
http://tweentribune.com/category/junior/
http://tweentribune.com/category/junior/
http://www.youngzine.org/
http://www.youngzine.org/
http://reading.ecb.org/
http://reading.ecb.org/
http://www.storylineonline.net/
http://www.storylineonline.net/
http://www.bookadventure.com/home.aspx
http://www.bookadventure.com/home.aspx


 

 

●!Scholastic Go     
  5 –لصفوف الكندلركاردن  ●
●GUYS READ  
●Blue Ribbon Readers -Education  WPSU ●  يط األزرق -التعليم  قراء الشر
●International Children's Digital Library ●  الدولية لألطفال دجيتال مكتبة ال 
 

 
المنطق والحسابألعاب الرياضيات لتشجيع   

 جعل أكير من ذلك
ي 
ز
قم بإزالة الملوك والرافعات من عىل سطح السفينة. اآلس واحد والملكة صفر. يتناوب الالعبون عىل رسم بطاقة واحدة ف

ي محاولة إلنشاء أكير 
ز
ي خانة  5عدد ممكن من كل مرة ، ف

ز
أرقام. عندما يتم سحب كل بطاقة يتم وضعها )وال يمكن نقلها( ف

ة آالف. عندما يتم سحب البطاقة السادسة ، يمكن لالعب اختيار إحدى  اآلحاد  ات أو المئات أو اآلالف أو عش  أو العش 
أرقام هو الفائز. اجعل هذه  5البطاقات الموجودة عىل الطاولة لتجاهلها واستبدالها بالبطاقة السادسة. أكير عدد مكون من 

. قاماللعبة أسهل أو أصعب من خالل تغيير عدد األر   
 

Make 100 
ي هذه اللعبة اآلص واحد ، والملكات صفر ، والملوك والجاك أوراق

ز
جوالت. للعب ، وزع ستة  5. كل لعبة لها جامحة  ف

بان عند إضافتهما قدر اإلمكان من  ز يقي  ز من رقمير أوراق لكل العب. يختار الالعبون أي أربعة من البطاقات لعمل رقمير
درجة  يسجل الالعبون أرقامهم والمبالغ عىل ورقة التسجيل قيمة لالوراق الجامحة . ًيمكن تخصيص اي  100 إجماىلي 

ز المجموع و  ي كل جولة هي الفرق بير
ز
نقاط( 5يسجل كالهما  105و  95)عىل سبيل المثال ، مجموع  100الالعب ف  

ي كل يد للجولة 
ز
ز ف ز المتبقيتير ، وزع  5إىل  2للجوالت من  . التاليةيتم تجاهل البطاقات المستخدمة ويتم االحتفاظ بالبطاقتير

ز ، وأضفهما ، وسجل نقاطك ز من رقمير ي نهاية الجوالت الخمس ، يفوز الالعب  أرب  ع بطاقات لكل العب وقم بعمل رقمير
ز
ف

. صاحب أقل قيمة  
 

اللعب هو نفسه ، ولكن عندما تسجل ، استخدم أرقاًما موجبة للمجاميع التي  االهداف المختلفة:●
. ثم يضيف الالعب األرقام الموجبة 100األرقام السالبة للدرجات التي تقل عن و 100 تزيد عن
 واألرقام ذات اإلجمالي الكلي األقرب إلى الصفر بعد خمس جوالت يفوز. والسالبة

 
NIM 

 . ز ز العبير السماح ضع كومة الرموز )الحص ، المسواك ، الفاصوليا ، البنسات ، الحبوب الجافة ، إلخ( عىل الطاولة بير
ي دورك ، قم 

ز
ة باالختيار. ف ي اللعبة األخير

ز
ي األلعاب الناجحة ، اسمح للخارس ف

ز
ي ؛ ف

ألصغر العب باختيار االنتقال األول أو الثانز
. كل  ز ي دورك ، لكن ال يجوز لك أن تأخذ أكير من اثنير

ز
ا عىل األقل ف

ً
ز من الكومة. يجب أن تأخذ رمًزا واحد بإزالة رمز أو اثنير

. مز األخير هو الفائز من يأخذ الر   
 

:االختالفات  

 قم بتغيير عدد الرموز المميزة في كومة البداية    ●
 .اسمح لالعبين بأخذ رمز أو اثنين أو ثالثة في كل دور     ●

    اصنع الرمز المميز األخير "السم". من يأخذها يخسر اللعبة.     ●         
 

 مواقع الرياضيات الموىص بها 
● Arcademics Games     ● ألعابArcademics 
● Conceptis Puzzles         ●مفهوم األلغاز 
● nbrainFu 

http://bkflix.grolier.com/
http://bkflix.grolier.com/
http://www.guysread.com/
http://www.guysread.com/
http://www.pspb.org/blueribbon/interactives.html
http://www.pspb.org/blueribbon/interactives.html
http://en.childrenslibrary.org/
http://en.childrenslibrary.org/
http://www.arcademics.com/games/
http://www.conceptispuzzles.com/index.aspx
http://www.funbrain.com/


 

 

● PlayMonster – SET عبة الوحشل  
● inations: InteractivesIllum    إضاءات: تفاعىلي 
● Khan Academy  
● Learner Annenberg -Classroom Resources       ز  موارد الفصل الدرشي للمتعلمير
● National Library of Virtual Manipulatives ونية المكتبة الوطنية لالدوات ال  كي 
● Robert Kaplinsky -Lessons  دروس 
● Chess Kid  طفل الشطرنج 
● Dictionary for Kids MathsA قاموس لألطفال 

 
 

  

http://www.setgame.com/
http://www.setgame.com/
http://illuminations.nctm.org/Games-Puzzles.aspx
http://illuminations.nctm.org/Games-Puzzles.aspx
https://www.khanacademy.org/
https://www.learner.org/classroom-resources/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://robertkaplinsky.com/lessons/
https://www.chesskid.com/?m=chesskids
http://www.amathsdictionaryforkids.com/
http://www.amathsdictionaryforkids.com/
http://www.amathsdictionaryforkids.com/


 

 

 الرحالت الميدانية الشخصية المجتمعية

 الموارد الوصف الموقع 

Columbus Zoo & Aquarium  
أحواض السمككولمبوس حديقة الحيوانات &   

ي كولمبوس حدبقة الحيوانات& 
ز
جولة ف

 احواض السمك
Zoo Educational Resources 
 الموارد التعليمية لحديقة الحيوان

Columbus Art Museum (CMA) 
(CMA) متحف كولومبوس للفنون   

ي متحف كولمبوس للفنون 
ز
 Museums for All Columbus - CMA جولة ف

ي كل كولمبوس ال
ز
            متاحف ف

COSI  Museums for All Columbus - COSI 
ي كل كولمبوس             ال

ز
متاحف ف  

Columbus Parks and Recreation 
فيه حدائق كولمبوس            والي 

مجة المنظمة متوفرة من الساعة  مساًء  4الير
فيه 8حب   ي جميع مراكز الي 

ز
مساًء للطالب ف  

Columbus Parks and Recreation 
Programming 
فيه     برمجة حدائق كولمبوس و الي 

Columbus Metropolitan Library 
Metropolitanمكتبة كولمبوس 

 Events & Programming available برمجة متنوعة لجميع األعمار
11/22 & 11/23 

مجة متوفرة  11/23و  11/22األحداث والير  

Franklin Park Conservatory (FPC) 
فاتوري ز كونسير  حدائق فرنكلير

ز مطاردة  عائلة اجعلها تأخذ األنشطةلل الكيز
Veridan ي  غرفة   12:00 -11:00

ز
ف  

 

Museums for All  Columbus -FPC 
ي كل كولمبوس              

ز
 المتاحف ف

Ohio History Center (OHC) 
 مركز تاري    خ كولمبوس          

 Museums for All Columbus - OHC تعلم عن تاري    خ أهايو              
ي كولمبوس          

ز
 المتاحف ف

National Veterans Memorial & 
Museum (NVMM) 
ز القداىم والمتحف ي للمحاربير

 النصب التذكاري الوطبز

Learn more about veterans and 
their contributions 
ز ومساهماتهم  تعلم المزيد عن المحاربير

Museums for All Columbus - 
NVMM 
ي كل كولمبوس            

ز
 المتاحف ف

ونية المجتمعية   الرحلة الميدانية االلكي 

امن الوصف  الموقع  ز  الموارد   غير مي 

LifeTown   سيتم تزويد الطالب الذين يتلقون
ي إعخدمات تعليمية ليوم كامل 
ز
دادف  

ونية    MD صناديق التعلم الكي 
تحتوي عىل أنشطة مهارات حياتية 
متنوعة يمكنهم نقلها إىل بيئات 

             مجتمعاتهم الطبيعية
 
 

www.lifetowncolumbus.or
g 

ي االنقر فوق عالمة التبويب أ
ونز كي   

LifeTown للوصول اىل       ا 

ىل الخريطة التفاعلية ودروس ا
ونية                  التعلم اال كي   

ي تحتوي عىل 
مربعات التعلم الب 

أنشطة تعليمية عملية متنوعة 
انومواد داعمة من مك  

 Lifetown   بناء عىل قدرات 
تشمل األمثلة وجبة خفيفة من 
أطعمة لذيذة ، ولعبة / لعبة من 

من السوق ، وحرفة فنية 
ي 
. االستوديو الفبز  

 

  

https://columbuszoo.org/home
https://reservations.columbuszoo.org/Info.aspx?EventID=5
https://www.columbusmuseum.org/
https://www.columbusmuseum.org/visiting/free-and-discounted-tickets/m4a/
https://cosi.org/
https://cosi.org/m4a
https://www.columbus.gov/recreationandparks/
https://www.columbus.gov/recreationandparks/programs/Find-a-Program/
https://www.columbus.gov/recreationandparks/programs/Find-a-Program/
https://www.columbuslibrary.org/
https://drive.google.com/file/d/1S5bavCpbxQFFuoE8pxgKr93Y_-LV9R8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5bavCpbxQFFuoE8pxgKr93Y_-LV9R8J/view?usp=sharing
https://www.fpconservatory.org/
https://www.fpconservatory.org/m4a/
https://www.ohiohistory.org/
https://www.ohiohistory.org/visit/open-info/museums-4-all
https://nationalvmm.org/
https://nationalvmm.org/
https://nationalvmm.org/m4a/
https://nationalvmm.org/m4a/
http://www.lifetowncolumbus.org/
http://www.lifetowncolumbus.org/


 

 

ونية   التجربة الكي 

 الموارد  الوصف  التجربة 

ونية  ونية اىل   دروس رحلة ميدانية الرحالت الميدانية االلكي  الكي  Google ائح  رس 
, أحواض االسماك,الفضاءحدائق الحيوانات الوطنبة   

هات الوطنية ز  والمزارع ، والمتيز
 

Virtual Field Trips 
ونية   الرحالت الميدانية  الكي 

ونية   رحالت ميدانية الكي  Mis 
 دراسات أسبوعية

يديو تكميىلي أو قائم عىل االهتمامات يتعلم عن ف
األهمية التاريخية أو المعارصةاألماكن ذات   

 

Virtual Studies Weekly Field Trips 
ونيةلرحالت الميدانية األسبوعية للدراسات ا   الكي 

ي 
ز
ات الويب من حدائق الحيوان ف كامير

 جميع أنحاء البالد
ات الويب الحيوانية عىل  مجموعة متنوعة من كامير

للحيوانات بيئة يمكن للطالب اختيار  . الموقع
.  عىل مدار األسبوع ملمشاهدته  

يمكنهم كتابة مالحظات حول الوقت الذي شاهدوا فيه 
ي بيئة الحيوانات

ز
ا الويب وما يحدث ف . كامير  

 

Visit the website for live webcams 
ات الويب   قم بزيارة الموقع للحصول عىل كامير

 الحية 

 رحالت ميدانية لتعلم اكتشاف 
 

قم بالوصول إىل العديد من الرحالت الميدانية 
ونية ا ونيالحية القادمة والرحالت الميدانية ا لكي  ة لكي   

المختلفةعند الطلب مع العديد من الموضوعات   
 

Discovery Education  
 تعليم االكتشاف

ونية   رحلة ميدانية الكي  +25  
  

ونية رحلة ميدانية ا 25أكير من  لكي   https://www.weareteachers.com/b
est-virtual-field-trips/ 

متاحف علمية وتقنية + 11  
 يمكنك التجول فيها 

ونية هذه الجوالت ا هي طريقة رائعة لزيارة بعض  لكي 
 من أفضل المتاحف العلمية والتكنولوجية حول العالم

 

https://interestingengineering.com/
11-science-and-tech-museums-you-
can-tour-virtually 

ونية جوالت  لجسم اإلنسان الكي   6 
  

ة ز  البعض لديه نسخة مجانية مع نسخة متمير
 

https://www.makeuseof.com/tag/6-
virtual-tours-human-body-free-
interactive-anatomy-lessons/ 

Nova   ي ثالث رحالت
ز
ميدانيةف NOVA انضم اىل 

ونية  تسلط الضوء عىل بعض العلماء والمهندشي الكي   
 وراء العنارص .

https://www.pbs.org/wgbh/nova/ar
ticle/take-chemistry-field-trip-nova-
education/  

JLab  تدعوك وزارة الطاقة إللقاء نظرة خاطفة عىل بعض
اتنا الوطنية ي مختير

ز
ي يتم إجراؤها ف

 األبحاث الب 
 

https://education.jlab.org/vft/  

Phun! يا   ز و ه ءالفير ياء الجامح حيث  ز غالًبا ما تنقلب  ادخل إىل عالم الفير
عد فهم المفاهيم يُ  . المظاهر والمنطق رأًسا عىل عقب

ياء ز ورًيا للكشف عن سحر الفير يمكن  األساسية أمًرا رصز
ة للطالب حيث يكتشفون الكثير  أن تكون مغامرة مثير

. من األساليب الرائعة للبقاء   
 
 

http://www.cyberbee.com/physics_
sites.html 

https://drive.google.com/drive/folders/1vqqEVnYPHQb_43aBFQ8pOkaAE8W-iEd8?usp=sharing
https://app.studiesweekly.com/online/extras/extraVideos/Field%20Trip
https://zoowithus.com/live-web-cams/
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
https://www.makeuseof.com/tag/6-virtual-tours-human-body-free-interactive-anatomy-lessons/
https://www.makeuseof.com/tag/6-virtual-tours-human-body-free-interactive-anatomy-lessons/
https://www.makeuseof.com/tag/6-virtual-tours-human-body-free-interactive-anatomy-lessons/
https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/take-chemistry-field-trip-nova-education/
https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/take-chemistry-field-trip-nova-education/
https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/take-chemistry-field-trip-nova-education/
https://education.jlab.org/vft/
http://www.cyberbee.com/physics_sites.html
http://www.cyberbee.com/physics_sites.html


 

 

 المعرفه

كولمبوس حديقة الحيونات رحلة 
ونية  ميدانية الكي 

ة مع معلمي   الحيوانات  حديقةكولمبوس تواصل مبارس   
 عير Zoomحيث نسلط الضوء عىل الموائل

من جميع مناطق العالم والحيوانات ومفاهيم العلوم  

https://www.columbuszoo.org/hom
e/discover/learn-at-the-zoo/digital-
learning/virtual-adventure  
 

https://reservations.columbus
zoo.org/Info.aspx?EventID=5 

ي 
ز
 حوض السمك  جولة كاملة ف

 نيوبورت
ي  حوض االسماك نيوبورت

ز
الذي يقع ف  

ي الواليات المتحدة  
ز
ف Newport, Kentucky 

Cincinnat ي 
  Newport عير نهر  عىل ليقز

 

https://www.youtube.com/watch?v
=1uJPEIgkwts 

ونية تم تصميم الرحالت الميدانية ال معمل الطبيعة   9لألعمار من  كي 
عاًما ولكنها قابلة للتخصيص لجميع األعمار ،  15إىل 

وهي تتيح للطالب السفر حول العالم واستكشاف 
تحتوي  البيئات الطبيعية دون مغادرة الفصل الدراشي 

ونية ة ميدانية اكل رحل عىل مقطع فيديو ودليل  لكي 
. للمعلم وأنشطة طالبية  

https://www.nature.org/en-
us/about-us/who-we-are/how-we-
work/youth-engagement/nature-
lab/virtual-field-trips/ 

ات العظم                   ونية تتكون هذه الرحلة الميدانية البحير ات  من الكي  البحير
  العظم تتكون من ثالثة مكونات : 

ة سمك   ي الرطبة الساحلية والطحالب وبحير
األراىصز

. فيديو رسي    ع خمس دقائقالحفش , كل   
 

https://www.greatlakesnow.org/ed
ucational-resources/virtual-field-
trip/  

ونية   ات العظم رحلةالكي  البحير
 ميدانية جديدة 

ي رحلة ميدانية  تجمع
ز
ات العظم االن, الطالب ف البحير   

ونية  ي الرطبة الكي 
لمعرفة المزيد عن أهمية األراىصز

ي 
ز
الساحلية ، وخطر تكاثر الطحالب والغوص العميق ف

ة سمك الحفش . بحير  

https://www.greatlakesnow.org/virt
ual-field-trip/ 

ز   مخلوقات مجنحه ونية للمتعلمير أحدث رحلة ميدانية الكي  DPTV تنقل 
ي ثالثة مواقع 

ز
ي ف

:مركز الحفاظ علة البطريق البولكقز

ويت  ي حديقة حيوانات ديي 
ز
وموائل الطيور الجارحة ف

Ann Arbor ي  مركز  
ز
لزىلي للعلوم & الطبيعة ف  

ي 
ز
ي منظمة حماية الخفافيش ف

ز
 وموائل الخفافيش ف

Pontiac. 

https://www.dptv.org/education/di
gital-adventure/360-experience-
winged-creatures/ 

  

https://www.columbuszoo.org/home/discover/learn-at-the-zoo/digital-learning/virtual-adventure
https://www.columbuszoo.org/home/discover/learn-at-the-zoo/digital-learning/virtual-adventure
https://www.columbuszoo.org/home/discover/learn-at-the-zoo/digital-learning/virtual-adventure
https://reservations.columbuszoo.org/Info.aspx?EventID=5
https://reservations.columbuszoo.org/Info.aspx?EventID=5
https://www.greatlakesnow.org/educational-resources/virtual-field-trip/
https://www.greatlakesnow.org/educational-resources/virtual-field-trip/
https://www.greatlakesnow.org/educational-resources/virtual-field-trip/
https://www.greatlakesnow.org/virtual-field-trip/
https://www.greatlakesnow.org/virtual-field-trip/


 

 

 التقنية 

 الموارد  الوصف 

المساعدةمكتب  -ا التقنية دعم   
 

614-365-8425 

ي  
ز
التقنية دورات ف Canvas 

  
The Power Of One - with Technology (instructure.com) 

 (com . ارشادات) مع التقنية  –قوة الفرد   

التعلم  -موارد المشاركة األرسية 
التكنولوجياباستخدام   

 

https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/family-engagement-
homework-learning-with-tech 

ماالعذات المغزى األعاب   
   5 – 3لصفوف 

https://www.commonsense.org/education/digital-passport 

نت 5 قواعد أمان اإلني    
  2 –للكندركاردن 

 

https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety 

ألعاب وسائل االعالم ذات المغزى 
  8 – 6لصفوف 

 

https://www.commonsense.org/education/digital-compass 

Brainpop  
 دجيتال المواطنة 

https://www.brainpop.com/digitalcitizenship 

 
 

https://ccsoh.instructure.com/courses/85250
https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/family-engagement-homework-learning-with-tech
https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/family-engagement-homework-learning-with-tech
https://www.commonsense.org/education/digital-passport
https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety
https://www.commonsense.org/education/digital-compass
https://www.brainpop.com/digitalcitizenship

