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الفكرة المركزّية

ف أنمااا  بإمكااان الكيكياار الكاامّمعي مسااااد  األ ااراد اعاا  اسكك ااا•
.هاالّسعوكيات والم اار واأل كار وكععّم كييّية إدارك

خطوط البحث 

الحاجة إل  الكيكير الكمّمعي •

ي ك وير اسكراكيجّيات وكقنّيات الكيكير الكمّمع•

كيف يكغّير األ راد نكيجة الكيكير الكمّمعي •

المالمح

مكمّمعون  
مكوازنون

المفاهيم

السببّية

الوظيية 

الكغيير

المهارات

دار  مهارات اال
الّذاكّية

 يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:  

 وكمثيره اع  حياكهم اليومّية واالقاكهم مع اآلخرين.الكيكير الكمّمعي : اندما كساادونهم اع  إدراك أهّمّية  متوازنين 

 اندما ك اّجعونهم اع  الّكمم  بكصاّر اكهم وأ عالهم وم ااارهم لكغييرها لل ما  من خال  ك بيت اساكراكيجّيات وكقنّيات متأّملين :

 .الكيكير الكمّمعي



 

English Language Learning Outcomes 

 Listen for a specific purpose and respond in a variety of situations 

 Express needs, feelings, thoughts, ideas, and opinions and discuss them confidently, respecting contributions from 
others 

 Discuss their own feelings in response to visual messages; listen to other responses, realizing that people react 
differently 

 Discuss their own experiences and relate them to books 

 Read aloud phase appropriate texts reflecting meaning with the voice through pause, stress, intonation, and phrasing 

 Use appropriate writing conventions, for example, word order, as required by the language of instruction 

  يشارك المتعلّم في المناقشات والنشاطات الصفية. -

  بانتباه للمتكلم. المتعلّم ينصت - 

  الّصور مع المحتوى. المتعلّم يربط -

  الحروف وأصواتها. المتعلّم يميّز -

  الكلمات والجمل قراءة صحيحة. المتعلّم يقرأ -

  كلمات تحوي هذه الحروف. بعض الحروف وأصواتها / المتعلّم يكتب -

  جمالً صحيحة البنية مستخدما المفردات المناسبة والمكتسبة. المتعلّم يكتب -

  ة البسيطة بالمحاكاة ويكتب الحروف والكلمات بشكل صحيح.بعض القواعد النحويّ  المتعلّم قيطبّ  -

 

Math Learning Outcomes 
 model numbers to hundreds using the base 10 place value system; for example, place value chart, number line, 

manipulative 

 read, write, decompose, compare, and order whole numbers up to thousands 

 use whole numbers up to hundreds in real-life situations  

Team Members 
Grade 2 Teachers: 

 Mrs. Hiba Shreiteh  
 Mrs. Elissar Kasab 
 Mrs. Asmaa Bernawi 
 Mrs. Maya Chami  
 Mrs. Rana Kasab 
 Mrs. Rania Zaatari  
 Mrs. Nawal Habli 

Contact us 
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