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صف األوّ ل األساسي
ال ّ

المحور المتجاوز للموا ّد الدراس ّية :من نحن
الفكرة المركز ّية
يؤثر على ّ
• إيماننا بقدراتنا ّ
الطريقة التي نواجه بها ال ّتحدّيات
وعلى كيفيّة تعاملنا مع المهام الصّعبة.
خطوط البحث
• ما نؤمن به حول قدراتنا الشخصية
• األسباب الكامنة وراء مواقفنا تجاه مهام محدّدة
• كيف نواجه المهام الصّعبة

المهارات
مهارات االدارة
ّ
الذاتيّة

المفاهيم
الشكل
السببيه
الوظيفه

المالمح
مجازفون
متأمّلون
ذوو مبادئ

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
الشخصي .
ونموهم

ّ
متأملين :من خالل مساعدتهم على فهم مواطن القوة والضعف لديهم بهدف دعم تعلّمهم ّ
ّ
حدّيات.
 مجازفين :من خالل حثّهم على ايجاد طرق واستراتيجيات جديدة لمواجهة التّ ّ
مسؤولية
تحمل
ّ
 ذوي مبادئ :من خالل مساعدتهم على التّحلي باالستقامة وااللتزام بالتّعليمات إضافة إلى ّ
تصرفاتهم وتبعاتها.
ّ

English Language Learning Outcomes










Listen for a specific purpose and respond in a range of situations
Develop phonological awareness when listening
Use language to communicate for a variety of purposes
Attend to visual information showing understanding through discussion, role-play, and illustrations
Use suitable shapes, colors, and symbols to present a certain idea
Understand sound-symbol relationships and begin to apply reliable phonetic strategies when decoding print
Read an increasing number of sight words and words from a variety of environments
Make connections between personal experience and books
Write informally about their own ideas, experiences, and feelings

.الرسم
ّ الصورة
ّ ّ يميز المتعلّم عناصر
ّ ويعبر عن فهمه من خالل
.الصفّّية فيستمع ويستجيب في مجموعات صغيرة لفترات متزايدة من الوقت
ّ  يشارك المتعلّم في المناقشات وّ النشاطات

ويميز الحروف ويقرأها مع أصواتها وذلك للتّوصل إالى فهم الجمل البسيطة وقراءتها قراءة
ّ  يشارك المتعلّم في المحادثة خالل قراءة القصص.صحيحة
.ليتوصل إالى التّعبير كتابة من خالل الكلمات أو الجمل
باستقاللية الحروف وأشكالها
 يكتب المتعلّمّ
ّ
Math Learning Outcomes
 Model numbers to hundreds, using the base 10 place value system; for example, place value chart, number line,
manipulative
 Read, write, compare, and order whole numbers up to hundreds
 Use whole numbers up to hundreds in real-life situations
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