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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 :كيف نع ّبر عن أنفسنا
الفكرة المركز ّية
• تعكس الفنون ابتكار االفراد عبر الزمن.

المهارات
المهارات ال ّتواصل ّية
خطوط البحث
• الفنون في حقبات مختلفة
• العوامل المؤثرة بالفنون عبر الزمن
• تطوير إبداعنا من خالل االبتكارات

المواقف
االستقالليّة
ّ
الثقة بال ّنفس

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 متواصلين :عندما تشجعونهم على التعبير عن أفكارهم بثقة وابداع من خالل الفنون المتنوعة.
 مجازفين :عندما تشجعونهم على ابتكار وتصميم نماذج مميزة تعكس ابداعهم.

المالمح
متواصلون
مجازفون

English Language Learning Outcomes
 Show awareness of how the audience will perceive dramatization
having eye contact and using appropriate body language in different
situations
 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
 Organize ideas in a logical sequence, for example, write simple
narratives with a beginning, middle and end














Math Learning Outcomes
 understand situations that involve multiplication and division
 use mental and written strategies for subtracting three-digit numbers
or beyond in real-life situations
 use mental and written strategies for multiplying two numbers
 use standard units of measurement to solve problems in real-life
situations involving length and mass
 use instruments to measure length and mass
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