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الفكرة المركزّية

هادف يتشارك الناا  حاوا اللاالم الح اول والمسااولّيا   •
.الحصوا على فرص متكافئة

خطوط البحث 

ح ول وواج ا  اإلنسان•

(المحلّية واللالمّية)التحدّيا  التي تواجه النا •

إلنسان مساولّية المجتملا  واألفراد للحفاظ على ح ول ا•
.وواج اته

المالمح

مهتّمون

ذوو م ادىء
متواصلين

المفاهيم

الشكا 
المساولّية

المهارات

المهارا  
االجتماعية

المهارا  -
الّتواصلية 

 يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:  

 تزا االل إلى  دف     مشجججججاعر   اآلخرين حامات تماه  االحترا  الّت اطف إظ ار على تشجججججم  ن   عندما :مهتّمين 
 .ح ل   من  الممتمع حيات   في إيمابي تغيير إحداث ب دف بخدمت  ،

 رام ك  احترا   ال دال ، باإلنصججججاف شججججديد    بحس    أمان  باسججججت ام  التصججججّرف على تسججججاعد ن   عندما :مبادئ ذوي 
 . تب ات ا تصرفات   مسؤ لّي  تحّمل على  تشم  ن  . مكان كل في الناس  ح  ق اإلنسان

 بداع، بث   أنفسج    عن أفكار   عن الت بير على تشجّم  ن   عندما: متواصلين  ب ّدة اآلخرين مع الّت اصجل  على  ا 
 .مختلف  طرق



 
 
 
 
 

English Language Learning Outcomes 
 Listen for a specific purpose in a variety of situations 

 Use oral language to deliver a message 

 View and name visual information and show understanding by asking relevant questions and discussing possible 
meaning 

 Implement presentation skills to add meaning to their presentation 

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

 Apply comprehension strategies to understand what he/she reads 

 Recognize unfamiliar words using decoding strategies 

 Write detailed compound sentences following the teacher’s model 

 Use appropriate writing conventions: grammar, spelling, and punctuation 

  يف   المت ّل  الّت ليمات  ينفذ ا كما أّنه يشارك في ح ار يتنا ل م ض ًعا م ّيًنا. -
الّنص ص  ي رأ ا قراءة صحيح   مّ برة  فق مست اه بث    است اللّي . ) قّص  "رغيف خبز" / الّطفل   يف   المت ّل  -

  المسكين (
تاب  ا بأص ل الكملتزمً  ناسب،يكتب ا  فق ت ليمات  اضح   بناء على نم ذج م من خالل ممل  م س    ي ّبر المت ّل  -

  الّصحيح .
اب   شكاًل / الحر ف المتش  يطّب  ا بالمحاكاة. )تاء االس  المفرد المؤنث   البسيط إلمالئيّ إلى ال  اعد ا المت ّل  يت ّرف  -

  )ج/ح/خ(
  (المذّكر  المؤّنث )أقسا  الكال  / ال  اعد الّنح ّي  بالمحاكاة.المت ّل  يطّبق  -
 

Math Learning Outcomes 
 model numbers to thousands, or beyond, 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, or beyond 

 use whole numbers up to thousands, or beyond, in real-life situations 
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