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ثانويّة حسام ال ّدين الحريري
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 :كيف نن ّظم أنفسنا
الفكرة المركز ّية
• تعتمد األنشطة اإلقتصاديّة على عوامل مختلفة لكي تعمل.

خطوط البحث
• عناصر األنشطة اإلقتصاديّة.
• العوامل الّتي تعتمد عليها األنشطة اإلقتصاديّة لكي تعمل.
• تأثير األنشطة االقتصاديّة على البشر والبيئة.

المهارات
مهارات ال ّتفكير
مهارات اإلدارة ّ
الذاتية

المواقف
ال ّنزاهة

المالمح

اإلبداع

متواصلون

ذوو مبادئ

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 متواصلين :عندما تشجعونهم على االستماع إلى وجهة نظر اآلخرين في عملية الشراء والبيع ،والتحدث معهم عن األخالقيات
التي يجب أن يتمتع بها التاجر.

 ذوي مبادئ :عندما تساعدونهم على معرفة أهمية أن يتميز المرء باالستقامة واألمانة واإلنصاف خالل عملية البيع والشراء.

English Language Learning Outcomes
 Prepare and deliver short explanations, presentations, or
reports to a familiar audience
 Use developed vocabulary in different contexts
 Use standard grammatical structures appropriately
 Recognize, name and design visual texts to influence thinking
and behavior
 Identify and describe elements of a story—plot, setting,
characters, theme Select and read a variety of books for
pleasure and information
 Write for a range of purposes, both creative and informative,
using different types of structures and styles
 Work to produce written work that is legible and well
presented, written either by hand or in digital format
 Reread, edit and revise to improve their own writing; for
example, content, language, organization







Math Learning Outcomes
 understand unit conversions within the metric or customary
systems of measurement
 carry out simple unit conversions of mass, length, capacity,
area, and duration within the metric or customary systems of
measurement
 use standard units of measurement to solve problems in reallife situations, involving perimeter and area
 draw a simple figure depending on given steps and instructions
 collect, display and interpret data using table or simple graphs,
for example, bar graphs and line graphs
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