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الفكرة المركزّية

تمرار حفظ الّترابط داخل األنظمة البيئّية يساعد على اس•
.حياة الكائنات الحّية

خطوط البحث 

.المجتمعات المختلفة للكائنات الحّية•

.الّترابط داخل األنظمة البيئية•

.ئياألنشطة البشرية وتأثيرها على توازن الّنظام البي•

المالمح

مهتّمون

مفكرون

المفاهيم

االرتباط

المسؤولّية

المهارات

يةالمهارات الّتواصل

مهارات الّتفكير

 يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:  

 حولهم من البيئة وفي حياتهم في إيجابي تغيير إحداث على تشجيعهم خالل من: مهتّمين.  

 ةالبيئيّ  المشاكل من للحدّ  المناسبة الحلول واقتراح المدروسة القرارات اتّخاذ على تشجيعهم خالل من: مفّكرين. 



 

English Language Learning Outcomes 
 Participate appropriately as listener and speaker in discussions and conversation, assemblies and group 

presentations 

 View, respond to, and describe visual information, communicating understanding in oral, written, and visual form  

 Understand and respond to the ideas, feelings, and attitudes expressed in various texts, showing empathy for 
characters  

 Identify and describe the elements of a story: plot, setting, character, and theme  

 Write for a range of purposes, both creative and informative using different types of structures and styles 

 Use increasingly accurate language constructs: Grammar, spelling, and punctuation 

 Organize ideas in a logical sequence 

 Demonstrate awareness of different audience and adapt writing 
 

 نزهة في القرية ( -يْفهُم المتعّلم الّنصوص، يحّللها ويقرأها ِبثقٍة واستقاللّيٍة. )حريق في الغابة  -

 حوار يتناول موضوًعا معّينا، مستخدًما اللغة العربّية الفصحى المبسطة للتواصل.يشارك المتعّلم في  -

 يفهم المتعّلم الّنصوص المسموعة ويتجاوب معها. -

 يشاهد المتعّلم المستندات البصرية، يصفها ويستجيب لها، مظهًرا فهمه من خالل التواصل الشفوي والكتابي والمرئي. -

 فقرة يكتبها وفق تعليمات واضحة.) القّصة(يعّبر المتعّلم من خالل  -

 يفهم المتعّلم العناصر األدبّية وخصائصها. ) عناصر القصة( -

 المذكر والمؤنث(. -يطّبق المتعّلم القواعد الّنحوّية بالمحاكاة. ) أقسام الكالم -

ل(.يطّبق المتعّلم القواعد اإلمالئّية المكتسبة. )الحروف المتقاربة في اللفظ والّشك -
Math Learning Outcomes 
 model numbers up to millions, or beyond, using the base 10 place value system; for example, place value chart, 

number line, manipulative 

 read, write, compare, decompose, and order whole numbers up to millions or beyond  

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