
Making Your Way: A Reception and Placement Orientation Curriculum

Basics of Education Statements

تعليمات: اقرأ اإلفادة. حدد إن كانت صحيحة أم خاطئة وارسم دائرة حول إجابتك. المثال األول للتوضيح.

خطأ صح ال يسمح للبنات في أمريكا حضور المدرسة بعد سن 21 سنة.   .1

خطأ صح االلتحاق بالمدرسة مطلوب من الطلبة حتى سن ___ سنة على األقل.  .2

خطأ صح تقدم المدارس خدمات خاصة مثل المرشدين ووجبات غداء مخفضة السعر   .3 
للطلبة المحتاجين.  

خطأ صح تتوقع المدارس أن ُيشارك األهالي في تعليم األطفال.  .4

خطأ صح المدارس العامة مجانية، ولكن قد يكون هناك تكاليف متعلقة بالتعليم من   .5 
الروضة إلى الثانوية ألطفالك.  

خطأ صح معظم األطفال ال ُيعطون الواجبات.  .6

خطأ صح النشاطات الالمنهجية بعد المدرسة مثل مجلس الطلبة وفرق الرياضة تعلم   .7 
األطفال كيفية التعامل مع اآلخرين وغيرها من مهارات الحياة.  

خطأ صح عندما يكون دخل األسرة قلياًل، فإن العمل أهم من الدراسة بالنسبة للشباب   .8 
والبالغين.   

خطأ صح يعتبر معظم الناس في أمريكا أن التعلم هو أسلوب حياة.   .9

خطأ صح إذا كنت تعمل، فال يمكنك الدراسة أو االلتحاق بدورة تدريبية.   .10

خطأ صح إذا لم يكن لدى شخص بالغ شهادة الثانوية، فيمكنه/يمكنها أن تحصل على   .11 
.GED شهادة ثانوية استثنائية تدعى  

خطأ صح الدراسات بعد الثانوية مجانية للجميع.  .12

خطأ صح يمكن أن يتأهل البالغون الراغبون بتكملة الدراسة للمساعدات المالية   .13 
الدراسية.  
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Basics of Education Statements and Answer Key

غير متوقع من البنات في أمريكا حضور المدرسة بعد سن 12 سنة.   .1
)إفادة تدريبية(  
اإلجابة: خطأ  

االلتحاق بالمدرسة مطلوب من الطلبة حتى سن ___ سنة على األقل.  .2
اإلجابة: صح  

تقدم المدارس خدمات خاصة مثل المرشدين ووجبات غداء مخفضة السعر للطلبة المحتاجين.  .3
اإلجابة: صح  

تتوقع المدارس أن ُيشارك األهالي في تعليم األطفال.  .4
اإلجابة: صح  

المدارس العامة مجانية، ولكن قد يكون هناك تكاليف متعلقة بالتعليم من الروضة إلى الثانوية ألطفالك.  .5
اإلجابة: صح  

معظم األطفال ال ُيعطون الواجبات.  .6
اإلجابة: خطأ  

النشاطات الالمنهجية بعد المدرسة مثل مجلس الطلبة وفرق الرياضة تعلم األطفال كيفية التعامل مع   .7 
اآلخرين وغيرها من مهارات الحياة.  

اإلجابة: صح  

عندما يكون دخل األسرة قلياًل، فإن العمل أهم من الدراسة بالنسبة للشباب والبالغين.   .8
اإلجابة: صح  

يعتبر معظم الناس في أمريكا أن التعلم هو أسلوب حياة.   .9
اإلجابة: صح  

إذا كنت تعمل، فال يمكنك الدراسة أو االلتحاق بدورة تدريبية.  .10
اإلجابة: خطأ  

إذا لم يكن لدى شخص بالغ شهادة الثانوية، فيمكنه/يمكنها أن يحصل على شهادة ثانوية استثنائية   .11 
.GED تدعى  
اإلجابة: صح  

الدراسات بعد الثانوية مجانية للجميع.  .12
اإلجابة: خطأ  

يمكن أن يتأهل البالغون الراغبون بتكملة الدراسة للمساعدات المالية الدراسية.  .13
اإلجابة: صح  
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Education Unit Vocabulary Worksheet 1

تعليمات: صل بين الكلمة والصورة التي تدل على معنى الكلمة. المثال األول للتوضيح.

كلمة صورة

diploma

certificate

classroom

meeting

parent

report card

homework
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1. Teaching students how to read in English is an important part of

2. Mi Mi Khaing must make a 		 	 	      about what time to take class.

3. Children might         other children at school.

4. Ibrahim finishes his               on American history.

5. Having a certificate can give you a lot of     . 

Education Unit Vocabulary Worksheet 2

تعليمات: استخدم بنك الكلمات إلكمال الجمل التالية. المثال األول للتوضيح.

بنك الكلمات

assignment benefits choice

education tease
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