عزيزي الوالد /ولي األمر،
إن شعور طفلك بالثقة في حصة الرياضيات سوف يساعده على النجاح في المرحلة
الثانوية وما يليها .هذا العام في كورس جبر  1سيتعلم طفلك المهارات الالزمة للتفوق
في فصول الرياضيات ذات المستوى العالي ،كما سيكتسب المهارات الالزمة الجتياز
االختبارات القياسية مثل اختبار القدرات الدراسية األولية ( )PSATوالذي يتم أخذه
عادة في الصف التاسع أو العاشر ،واختبار التقييم المدرسي ( ،) SATواختبار الكلية
األمريكية ( .)ACTو من أجل دعم وتقوية مهارات طالبك في الرياضيات ومهارات
التفكير وتأهيلهم الجتياز االختبارات القياسية بنجاح ،تقدم الجبرا نيشن ] أمة الجبر[
مجموعة موارد تفاعلية مكثفة ومجانية لتعلم الرياضيات لطالب ميشيجان.
ما هي الجبرا نيشن ؟
الجبرا نيشن عبارة عن مورد تفاعلي لمادة الجبر ،يوفر هذا المورد الفيديوهات
التعليمية المجانية ،كتب األنشطة ،باإلضافة إلى دروس تفاعلية لطالب ميشيجان.
جميع المواد المتاحة لدينا تم تصميمها خصيصا ً لتتوافق مع معايير تدريس
الرياضيات في ميشيجان .بفضل الدعم الذي حصلنا عليه من الهيئة التشريعية
للوالية ،أصبحت جميع مصادر الجبرا نيشن مجانية ومتاحة لجميع طالب ميشيجان.
يمكن للمقاطعات والمدارس والطالب واألباء الوصول للمصادر والمواد المتنوعة
المتاحة على الجبرا نيشن بما في ذلك الفيديوهات والدروس التفاعلية على االنترنت،
وذلك من خالل حائط الجبر الذي يخضع لإلشراف الكامل من قِبل متخصصين.
جميع مصادر (مواد) الجبرا نيشن متاحة بصفة دائمة  24/7على االنترنت،
واآليباد ،واآليفون ،وعلى الهواتف التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد .يمكنكم تحميل
تطبيقات األندرويد واآليفون عن طريق كتابة كلمة الجبرا نيشن (باإلنجليزية كما في
الشعار أعاله) داخل مربع البحث في متجر التطبيقات.
• فيديوهات تفاعلية تساعد طفلك على مراجعة ما تمت دراسته داخل الصف،
العطالت.
أيام
خالل
أو
الدراسي
اليوم
بعد
وذلك

•

كتب أنشطة مجانية تتضمن إرشادات دراسية لكل موضوع ،بحيث يتمكن
طفلك من متابعة كل فيديو وكتابة المالحظات واإلجابة على األسئلة.

•

أداة "اختبر نفسك" وهي عبارة عن أداة تدريبية على االنترنت تأتي بعد
األجزاء التي تم شرحها ،وتتيح هذه األداة لطالبك إمكانية التحقق من فهمم
المفاهيم التي تمت دراستها.
األسئلة التي يتضمنها جزء "اختبر نفسك" تعكس المستوى المتقدم
•
لالختبارات القياسية ،كما يتم تزويد الطالب بتغذية راجعة فورية
لمساعدتهم على تحسين أدائهم.
صفحة النتائج الخاصة بكل جزء ال تتضمن فقط سردا ً للنقاط التي أجاب
•
عليها طفلك بصورة صحيحة وتلك التي أجاب عليها بصورة خاطئة،
ولكنها تتضمن فيديوهات توضح كيفية حل كل مسأله.

• حائط الجبر عبارة عن منتدى تفاعلي يقوم من خالله التالميذ بطرح األسئلة
التي تتعلق بالمادة أو اإلجابة عليها.
• يقوم خبراء المادة والمدرسين بالرد على األسئلة ،كما يقوموا بقراءة جميع
المواضيع كاملة لضمان دقة اإلجابات التي أضافها األقران.
• يحصل الطالب على نقاط تحفيزية عند اإلجابة عن سؤال ما بشكل صحيح
أو عند مساعدة الطالب اآلخرين على الحائط .وعلى مدار العام الدراسي،
يتم اختيار الطالب الحاصلين على أعلى النقاط نهاية كل شهر ويتم تسليم
جائزة لكل طالب.
قم بمراجعة المواد والمصادر المتاحة لدينا اليوم!

لمعرفة كيف يمكن أن تساعدك الجبرا نيشن في دعم ابنائك الطلبه في مادة الجبر ،قم
بزيارة موقعنا اإللكتروني  www.AlgebraNation.com/MIوالنقر على
"إدخال" .قم بكتابة اسم المدرسة التابع لها طفلك .إذا كانت المقاطعة التابع لها مدرسة
طفلك قد تم تسجيلها على الجبرا نيشن فكل ما سيقوم به الطالب /الطالبة هو إدخال
بيانات تسجيل الدخول الخاصة به/بها فقط .إذا لم تكن المقاطعة قد تم ربطها بالجبرا
نيشن بعد ،فال يزال بإمكانك الوصول للمواد المتاحة من خالل الضغط على " انقر
هنا للدخول كزائر" ،ثم اختيار " تسجيل الدخول كطالب".

اطلب من طفلك أن يشاهد الفيديوهات لمساعدته في عمل الواجبات المنزلية أو
للمراجعة واالستعداد لالختبار .يمكنك أيضا ً مشاهدة الفيديوهات مع طفلك إلصقال
مهاراته/ها الجبرية.

تحتاج المساعدة؟
لدينا فريق عمل متاح دائما ً لإلجابة على أسئلتك وذك عبر البريد اإللكتروني أو من
خالل الهاتف.
يمكنكم مراسلتنا على البريد التالي help@algebranation.com :أو االتصال
بنا على رقم 1-)888(608

خالص تقديرنا،
فريق
الجبرا نيشن

