2019 - 2018

ثانو ّيّة حسام ال ّدين الحريري

صف الثاني األساسي
ال ّ

األهالي الكرام

نلفت نظركم إلى أهمية هذه الرسائل لما تتضمنه من معلومات عن الوحدات البحثية ،مؤكدين على ضرورة االحتفاظ بها وتدوين اقتراحاتكم
وتعليقاتكم حول موضوعاتها ومدى تفاعل أوالدكم معها ،لما في ذلك من أهمية في تطوير عملية تعلمهم.

المحور المتجاوز للموا ّد الدراسيّة :نتشارك الكوكب

الفكرة المركز ّية
العّي ّيووة رلووا األرا واسووتمراريت ا ي و ّ
• توووا ر الموووارد ّ
ؤثران
رلا المجتم ات.

خطوط البحث
• كيف يستخدم الناس موارد األرا
• ال القة ّين توا ر الموارد والمجتم ات
• التوازن ّين تلّية االحتياجات الّشرية واستدامة الموارد

المهارات
م ارات اإلدارة
ّ
الذاتيّة

المواقف
التقدير
الت اعف

المالمح
متوازنون
متأمّلون

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 متوازنين :رندما تساردون م رلا إدراك أه ّميّة التوازن ي استخدام الموارد ّ
العّي يّة للحفاظ رلا استمراريت ا.
 متأ ّملين :رندما تش ّج ون م رلا التفكير والتأمّل ي تصر ات م اليوميّة لتأثيرها ي كيفيّة الحفاظ رلا الموارد ّ
العّي ة.

English Language Learning Outcomes
 Show awareness of how the audience will perceive
dramatization, having eye contact and using appropriate
body language in different situations
 Use actions and body language to reinforce and add meaning
to oral presentations
 Read aloud phase appropriate texts reflecting meaning
through pause, stress, intonation and phrasing
 Recognize unfamiliar words using a variety of decoding skills
 Select suitable writing strategies for different audience
 Proofread their own writing and make some corrections and
improvements

Calendar
December - January
Su Mo Tu We Th Fr Sa













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
 use standard units of measurement to solve problems in real-life
situations involving capacity
 estimate and measure objects using standard units of
measurement: capacity
 extend and create patterns in numbers; for example, odd and
even numbers, and skip counting by 2, 5, 10, or 100
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