ثانويّة حسام ال ّدين الحريري

2019 - 2018

صف الرّ ابع 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 الدراس ّية :أين نحن في الزمان والمكان
الفكرة المركز ّية
• اإلستكشاف يؤدّي إلى اإلكتشاف وإلى فهم العالم.
المهارات
البحثيّة  -ال ّتواصليّة

خطوط البحث
• وجهات ال ّنظر حول االستكشاف وأهدافه
• أدلّة االستكشافات عبر ال ّتاريخ
• تأثير اإلستكشافات.

المواقف
الحماس

المالمح

االستقاللية

مجازفون
متسائلون

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 متسائلين :من خالل اإلعتماد على أنفسهم في التعلم واكتساب المهارات الالزمة للتساؤل والبحث عن مستكشفين
مهما في فهم العالم من حولهم.
مروا عبر التاريخ وتركوا ًا
أثر ًّ

 مجازفين :من خالل التعامل مع المواقف غير المألوفة والغامضة بشجاعة وتدبر ،والتمتع بشخصية مستقلة تمكنهم
من استكشاف العالم من حولهم.

English Language Learning Outcomes
 Participate appropriately as listener and speaker, in
discussions, conversations, debates, and group presentations
 View, respond to, and describe visual information,
communicating understanding in oral, written, and visual
form
 Interpret visual cues in order to analyze and make inferences
about the intention of the message
 Understand and respond to the ideas, feelings, and attitudes
expressed in various texts, showing empathy for characters
 Demonstrate an awareness of differed genres: informative
report, biographies, instructions, realistic fiction, poetry,
mystery, play scripts and news reports
 Write for a range of purposes both creative and informative,
using different types of structures and styles
 Organize ideas in a logical sequence
 Reread, edit, and revise to improve their own writing












Math Learning Outcomes
 model decimal numbers and decimal fractions to hundredths
or beyond using the base 10 place value system; for example,
place value chart, number line, manipulative
 read, write, compare, and order decimal numbers and
decimal fractions to hundredths or beyond
 convert between fractions and decimals
 use decimal fractions in real-life situations
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Team Members
Grade 4 Teachers:
 Mrs. Hanan Kozbar
 Nisrine Baassiri – Ms. Maya Ramlawi
 Mrs. Narmine Majzoub – Ms. Marwa
Koujan
 Mrs. Tamara Kanaan
 Mrs. Amira Arabi
 Mrs. Samah Jbeili
 Mrs. Lina Joumaa

Parent Resources
Math Links

https://www.mathgames.com/

Contact us
00961 7 739898
00961 7 753939
Follow us

