جمعيّة المقاصد الخيريّة االسالميّة في صيدا
ثانويّة حسام الدّين الحريري

!Celebrating unit 1
Célébrons la fin de
!la 1ère unité
2021-2022

KG3 A,B,C, GS

“

رسالة المدرسة
تسعى ثانويّة حسام الدين الحريري إلى تنشئة متعلميها ليكونوا
مواطنين مثقفين ،متعاطفين ،منفتحين وذوي مبادئ قادرين على
ي.
ي والعالم ّ
ريادة التغيير في مجتمعهم المحلّ ّ
لهذه الغاية ،تطبّق المدرسة برامج تربويّة شاملة ومدروسة بدقة
لتطوير معارف المتعلّمين وقيمهم ومواقفهم وتعزيز وعيهم بهويّتهم
الثقافيّة واحترامهم للثقافات األخرى.
تعتمد المدرسة مقاربات تعلّم وتعليم تمكّن الطالب من أن يكونوا
متعلّمين مدى الحياة وأن يتقنوا اللّغة العربيّة إضافة إلى اللّغات
ي.
األجنبيّة وأن يربطوا التعلّم في 2المدرسة مع العالم الحقيق ّ

صحيّة المتبعة داخل مبنى الروضات:
التدابير ال ّ
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التهوية الجيّدة للصفوف والمكاتبتأمين المعقّمات على مدخل المبنى وأمام باب كل صفااللتزام بارتداء الكمامات من قبل جميع الموظفين داخل المدرسةقياس حرارة التالميذ والموظفين عند الوصولاتباع طريقة المشي في اتجاه واحد في األروقة والساللم من خالل وضعرسومات على األرض والجدران
ي على األمراض السارية والمعديّة والوقاية منها والتش ّدد في
الكشف الدور ّساحات ودور المياه والكشف عليها بشكل متواصل
تنظيف وتعقيم الصفوف وال َ
إخراج ّف إذا أصيب بارتفاع درجة حرارته أثناء الحصص
الطالب/ة من ال ّ
ص ّ
الدراسيّة ،وسيت ّم االتّصال باألهل الصطحابه إلى المنزل ،على أن يبقى في مكان
منعزل وذلك بمراقبة الم ّمرضة إلى حين وصولهم
تعقيم المبنى عند انتهاء الدوام اليومي بمادة الكلور )هيدروكلورايت الصوديوم(حسب توصيات وزارة الصحة

الروضات الى
تعتمد المدرسة من مرحلة ّ
صف األساسي
ال ّ
الخامس البرنامج البحثي الذي يتألف من ست ّة
محور من هذه المحاوريتض ّمن
محاور وكل
ٍ
الرئيسة باالضافة الى خطوط البحث.
الفكرة ّ
التوقيت يختلف من وحدة الى
أخرى( 4,5,6,7اسابيع)
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البرنامج التعليمي المدمج
حضوري وعن بعد

تقدّم المدرسة خدمة التعليم المدمج من خالل
صة “ "Teamsللتالميذ خارج األراضي
من ّ
ً
مماثال لبرنامج
اللبنانية وتتض ّمن برنام ًجا يوميًا
التعليم المعتمد حضوريًا ،وهو يتألّف من أربعة
يوم واح ٍد
أيام من التعليم المتزامن إضافةً إلى ٍ
من التعليم غير المتزامن.

أما بالنسبة لليوم التعليمي الذي
يتض ّمن نشاطات غير متزامنة (نهار الجمعة)،
فسيتم إرسال األنشطة التعلمية
من المدرسة عبر ملف التواصل
صة "."Teams
و/أو عبر من ّ
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ي على استيعاب المفاهيم واكتساب
المنهج البحثي مبن ّ
وتطوير اساليب التعلّم المختلفة باالضاف ِة الى تطوير شخصيّة المتعلّم
من خالل مالمح متعلم البكالوريا ال ّدوليّة.

المفاهيم:

اساليب التعلّم:

مالمح متعلم البكالوريا الدّوليّة :
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هذا المنهج يعمل من خالل تداخل المواد التّعليميّة ضمن الوحدات البحثيّة
الرياضيات،اللغة،العلوم والفنون.
مثل ّ
يعتبر هذا المنهج المتعلم كشريك في عمليّة التّعلم والتّقييم
فالمتعلم له الحق أن يختار ماذا وكيف سيتعلم من خالل التّعلم المتمايز.
صفيّة ومحتوياتها ويختار الوسيلة
فهو يساعد في ترتيب البيئة ال ّ
ّ
والطريقة المناسبة لتعلمه.
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المنهج الفرنسي
L'homologation avec l'AEFE
*Lycée Houssam Eddine Hariri est un établissement
homologué par le ministère de l’Education Nationale
Français, de la maternelle à la Terminale.
*Lycée Houssam Eddine Hariri est un établissement partenaire
géré par des organismes de droit privé, français ou étranger,
et a signé un accord de partenariat avec l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).
*Les personnels de cet établissement ont accès aux dispositifs
de formation continue mis en place par l'AEFE.
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المنهج الفرنسي
L'homologation avec l'AEFE
*L’AEFE est un établissement public national chargée
du suivi et de l’animation du réseau des établissements
d’enseignement français à l’étranger, homologués par
le ministère chargé de l’Éducation nationale.
*Le principal objectif de l'AEFE est de servir et
promouvoir un réseau scolaire unique au monde,
constitué à la rentrée 2021 de 543 établissements
implantés dans 138 pays. Ces établissements
entretiennent des relations étroites avec l’AEFE.
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L’homologation est accordée aux établissements d’enseignement
français à l’étranger dont l’enseignement est conforme à celui
dispensé dans les établissements publics en France.
*L’attribution de l’homologation est subordonnée au respect des critères
suivants :
Conformité de l’enseignement
aux programmes définis par le
Ministère de l’Education
Nationale français et préparation
aux examens officiels.

Enseignement dispensé en
présentiel et, en majorité,
en langue française.

Existence des locaux et
équipements adaptés aux
exigences pédagogiques des
niveaux d’enseignement
concernés.

Préparation et passation des examens français (le diplôme national du brevet qui évalue les connaissances et les
compétences acquises à la fin du collège ;
le baccalauréat qui sanctionne la fin des études secondaires et ouvre l'accès à l'enseignement supérieur)
Mise en œuvre des
réformes
pédagogiques.

Prise en compte des
difficultés des
élèves.
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Mise en place d’un projet
d’établissement

المنهج الفرنسي
L'homologation avec l'AEFE
Les élèves issus d’un établissement homologué intègrent,
sans examen de contrôle, en France, un établissement
public, ou autre établissement d’enseignement français
homologué à l’étranger.
L'homologation est accordée par niveau (maternelle,
élémentaire, collège, lycée). Il existe en outre un dispositif
de suivi pour contrôler le respect des principes et critères
d'homologation. Un calendrier précis est défini chaque
année pour ces procédures.
Pour plus d’information : www.aefe.fr
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المنهج الفرنسي

L'homologation avec l'AEFE

Programme d’enseignement de l’école maternelle
L’école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous

1-Une école qui s’adapte aux jeunes enfants
2-Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage
3-Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre
ensemble
Les cinq domaines d’apprentissage:
1-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions: l’oral – l’écrit
2-Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
3-Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
4- Acquérir les premiers outils mathématiques
5-Explorer le monde
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الوحدات البحثية في صف الروضة الثالثة

من نحن
الفكرة المركزية:

كيف يعمل العالم كيف ننظم أنفسنا
الفكرة المركزية:

الفكرة المركزية:
تتطور أنظمة النقل لتلبية
احتياجات الناس.

الكائنات الحية لها
الخيارات التي يتخذها
خصائص تمكنها من
الناس تؤثر على صحتهم التفاعل والتكيف مع البيئة خطوط التقصي:
ورفاههم الشخصي
التي يعيش فيها.
-كيف تعمل أنظمة النقل

خطوط التقصي:

خطوط التقصي:

األسباب التي تدفعنا إلى اتخاذ -البيئات التي تعيش فيهابعض الخياار ت
الكائنات الحية (المآوي)
تأثير الخياارت على صحتناالظروف التي تحتاجها الكائناتورفاهنا
 -اتخاذ الخياارت المسؤولة

المفاهيم األساسية:
-السببية ,المسؤولية

أساليب التعلم:
مهارات االدارة الذاتية,مهارات التفكير

مالمح المتعلم:

-متوازنون -مجازفون

كيف تتغير أنظمة النقل لتلبيةاحتياجات الناس
مسؤولية الناس في استخداموسائل النقل

الحية للبقاء على قيد الحياة
 كيف تتفاعل الكائنات الحية المفاهيم األساسية:وتتكيف مع بيئاتها في الظروف -التغيير ,الوظيفة  ,المسؤولية
المتغير ة

المفاهيم األساسية:
-الشكل ,االرتباط

أساليب التعلم:

-مهارات البحث ,مهارات التفكير

مالمح المتعلم:
-مفكرون -باحثون

أساليب التعلم:

مهارات أألدارة الذاتية,
المهارات االجتماعية

مالمح المتعلم:
ذوو مبادئ  -متأملون15

أين نحن من الزمان
والمكان:
الفكرة المركزية:
البيوت تعكس الثقافة
وترتبط بالظروف
المحلية.

خطوط التقصي:
ما هو البيتأنواع البيوت المختلفةكيف تعكس البيوت الثقافةوالظروف المحلية.

المفاهيم األساسية:
-التغيير -االرتباط -الشكل

أساليب التعلم:
مهارات التواصل,
المهارات االجتماعية

مالمح المتعلم:
-باحثون  -مستعلمون

كيف نعبّرعن أنفسنا
الفكرة المركزية:
الخيال يغني القدرة على
التفكير والخلق

خطوط التقصي:
كيف يظهر الناس خيالهمطرق مبتكرة في استخدام المواد- -توسيع ابداعنا من خالل الخيال

المفاهيم األساسية:
-المنظور -الوظيفة

أساليب التعلم:
مهارات التواصل,
مهارات التفكير

مالمح المتعلم:
-منفتحو الذهن  -متواصلون

وسنق ّدم لكم نبذة عن كيفية بدء رحلة الوحدة البحثية األولى وهي "من نحن؟":

من نحن

الفكرة المركزية:

الخيارات التي يتخذها
الناس تؤثر على صحتهم
ورفاههم الشخصي

أساليب التعلم:
مهارات االدارة الذاتية,مهارات التفكير

خطوط التقصي:

المفاهيم األساسية:
-السببية ,المسؤولية

األسباب التي تدفعنا إلى اتخاذبعض الخياار ت
تأثير الخياارت على صحتناورفاهنا
 -اتخاذ الخياارت المسؤولة

مالمح المتعلم:
-متوازنون -مجازفون
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سيتم تقديم المتعلمين إلى شخصية تبدو متعبة
ومريضة.
يجب على المتعلمين في مجموعات صغيرة
التفاعل معها وتحديد الخيارات التي اتخذتها هذه
الشخصية.
سوف يدرك المتعلمون أن الخيارات يمكن أن
تكون:
الطعام ,السلوك ,النظافة ,النوم والتمارين
الرياضية.
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Language outcome :
Viewing

Attend to visual information showing understanding through
discussion and illustrations

Efficiently
The learner
efficiently attends to
visual information
and shows the ability
to explain the impact
of the choices.

Appropriately
The learner
appropriately attends
to visual information
and shows the ability
to explain the impact
of the choices.

With Guidance
The learner
sometimes attends to
visual information
and shows the ability
to explain the impact
of the choices. The
learner efficiently
attend to visual
information and
shows the ability to
explain the impact of
the choices.

With Difficulty
The learner faces
difficulty in attending
to visual information
and shows the ability
to explain the impact
of the choices.
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تزويد المتعلمين بالصور المتعلقة
بخياراتهم المختلفة لتصنيفها على أنها
.صحية وغير صحية
من خالل نشاط تصنيف الخيارات تتداخل
المواد من لغة ورياضيّات وبهذا يتم ّكن المتعلّم من
استخدام اللغة المناسبة تبعا لحاجاته وتع ّميق مفهوم
.الخيارات وشرح تأثيرها على صحته وعافيته
فاستخدم المتعلّم اللغة الشّفهيّة االستماع والتحدث
صور
ّ والمشاهدة والعرض ومن خالل تصنيفه لل
. استخدم الرياضيات

Langage visuel

La performance est
efficace

L'apprenant a une
bonne capacité
d’attention visuelle
et explique l’impact
des choix d’une
manière
indépendante.

Prêter attention aux informations visuelles en montrant leur
compréhension grâce à des discussions.
La performance est
fondamentale

La performance est
en cours de
développement

L'apprenant a une L'apprenant est
capacité d’attention parfois attentif aux
visuelle et explique informations
l’impact des choix visuelles et essaie
d’une manière
d’expliquer l'impact
appropriée.
des choix.

L'apprenant a
besoin d’un soutien
continu pour
assister aux
informations
visuelles et
pour expliquer
l'impact des choix.

La performance
est appropriée
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تزويد المتعلمين بالصور المتعلقة
بخياراتهم المختلفة لتصنيفها على أنها
.صحية وغير صحية
من خالل نشاط تصنيف الخيارات تتداخل
المواد من لغة ورياضيّات وبهذا يتم ّكن
المتعلّم من استخدام اللغة المناسبة تبعا
لحاجاته وتع ّميق مفهوم
الخيارات وشرح تأثيرها على صحته
.وعافيته
فاستخدم المتعلّم اللغة الشّفهيّة االستماع
والتحدث والمشاهدة والعرض
صور
ّ ومن خالل تصنيفه لل
. استخدم الرياضيات

يراقب المتعلّم وجباته الغذائيّة اليوميّة لمدّة أسبوع،
ث ّم يستخدم اللغة ليعبّر عن خياراته.
سنها فيما بعد،
يقيّم المتعلّم خياراته بشك ٍل شفّاف ليح ّ
يطور المتعلّم ملمحا ً من مالمح
ومن خالل هذا النّشاط ّ
متعلّمي البكالوريا الدّوليّة( متوازن).
وباالضافة الى ذلك ,يطور المتعلم مهارات االدارة الذاتية
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Food chart
Draw what you eat for breakfast everyday throughout the week.

Thursday

Wednesday

Monday

Tuesday

I have for
breakfast:

Self assessment:
Rarely

Sometimes

Always

I can try a variety of
food items.

يراقب المتعلّم وجباته الغذائيّة اليوميّة لمدّة أسبوع،
ث ّم يستخدم اللغة ليعبّر عن خياراته.
سنها فيما بعد،
يقيّم المتعلّم خياراته بشك ٍل شفّاف ليح ّ
يطور المتعلّم ملمحا ً من مالمح
ومن خالل هذا النّشاط ّ
متعلّمي البكالوريا الدّوليّة( متوازن).
وباالضافة الى ذلك ,يطور المتعلم مهارات االدارة الذاتية

Tableau des aliments
Je dessine ce que je mange au petit déjeuner
Jeudi

Mardi

Mercredi

Lundi
J’ai pour
mon petit
déjeuner :

Auto-Evaluation:
Rarement

Parfois

Toujours

Je peux varier mon
petit déjeuner.
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بعد القيام بنشاطات تعلميّة مختلفة،
قام المتعلّمون بمساعدة معلّماتهم بوضع معايير النجاح ( Critères de réussite
)Success Criteriaالمتعلّقة بخياراتهم ال ّ
شخصية وتأثيرها على صحتهم ،على غرار
"أنا قادر على اختيار األكل الصحي""،أنا قادر على الحفاظ على نظافتي الشخصية"،
متفرقة
 ...من أجل التم ّكن من تقييم أنفسهم عدّة مرات خالل فترات زمنية
ّ
( )Self-assessment - auto-évaluation-لتتحول هذه المعايير الى شبكة
تقييم تستخدمها المعلمة لتقييم أداء المتعلم.
وهنا نشدد على دور المتعلّم في قيادة عملية البحث وبناء معايير النجاح
إلنجاح عملية التعلّم ( .)Student agency- agentivité
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العقليّة الدولية ( :)International Mindedness -La sensibilité internationale

نتطرق إلى قضايا عالمية تخدم الوحدة البحثية ،انطالقًا من قضايا محليّة وإقليمية؛ أ ّما الهدف
عبر كل محور،
ّ
منها ،فهو تعريف المتعلمين على أوجه الشبه واالختالف بالمقارنة مع دول العالم باإلضافة إلى كيفية
نتعرض لها؛ وكمثا ٍل على ذلك ،تعرف المتعلمون على أصناف مأكوالت
االستفادة من األمثلة الدولية التي
ّ
تعكس ثقافات متعددة خالل الوحدة البحثية األولى.
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ينسجم تعلّم وتعليم اللّغة انسجا ًما كليّا مع الوحدات البحثيّة،
المحرك األساس لعملية البحث،
فاللغة تعتبر
ّ
إذ ّ
إن منهج السنوات االبتدائية يؤمن بأن اللغة متواجدة في
كل خطوة تعلمية،فنحن نتعلّم اللغة وعن اللغة ومن خالل اللغة.
صة عن أفراد العائلة ً
مثال،
فعند مشاهدة عرض بصري أو قراءة ق ّ
يتعلّم الطالب مصطلحات لغوية جديدة باإلضافة إلى ّ
صة تخدم
أن الق ّ
الوحدة البحثية كذلك.
تنقسم اللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية في برنامج السنوات االبتدائيّة إلى ثالثة مجاالت:
 المجال األو ّل:الّلغة الشفهيّة" :االستماع والتّحدّث"
 المجال الثّاني :اللّغة المرئيّة" :المشاهدة والعرض"
 المجال الثّالث :الّلغة المكتوبة" :القراءة والكتابة"
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، ينسجم تعليم الرياضيات كذلك مع الوحدة البحثية،تما ًما كاللغة
:أما مجاالت الرياضيات فهي التالية

Shape and Space
Forme et espace

Data Handling
Traitement des données

Number
Nombre

Pattern and Function
Modèle et fonction

Measurement
Mesure
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التربية اإلسالمية:
يتعرض المتعلّمون لحصة التربية اإلسالمية
ّ
مرة أسبوعيا ً ( 30دقيقة).
ّ
في مادة التربية اإلسالمية ،تت ّم المحادثة حول
مفهوم العقيدة اإلسالمية:
َمن هو هللا؟ َمن هو النبي؟ ما هو كتاب المسلم؟
كما يت ّم تدريب المتعلّمين على حفظ بعض السور القرآنية
واألدعية اإلسالمية وبعضا ً من أسماء هللا الحسنى.
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اللغات األجنبية اإلضافية:
أشارت العديد من الدراسات إلى أن تعلّم اللّغات يساعد على تعزيز
صةً األطفال .ولذلك ،يبدأ تالمذة الروضات
القدرات المعرفيّة لإلنسان وخا ّ
في ثانوية حسام الدّين الحريري بتعلّم لغة أجنبية إضافية إلى جانب اللّغة
األجنبية األولى واللغة العربية األم.
فيتعلم تالمذة القسم الفرنسي اللّغة اإلنكليزية ،بينما يتعلّم تالمذة القسم اإلنكليزي
صة أسبوعية واحدة يستمعون فيها إلى األغاني
اللّغة الفرنسيّة ،وذلك خالل ح ّ
ضا بصريةً تساعدهم على
ويتعلّمون المصطلحات ال ّ
سهلة والواضحة ويشاهدون عرو ً
تعزيز المفاهيم ،ثم يطبّقون ما اكتسبوه عبر أنشطة متعدّدة وورقة عمل.
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المجاالت التعلمية المنهجية اإلضافية وهي بدورها متداخلة في الوحدات البحثية

التربية البدنية

المكتبة
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التربية الموسيقية

االجتماعات:
االجتماعات األسبوعية:
الرجاء االطالع على
برنامج المواعيد المرسل
في ملف التواصل.
االجتماعات الفصلية:
تجري مرتين في السنة
وتحدد من قبل المدرسة.

ملف التواصل:

رسائل األهل:

يتم إرسال التعاميم
والنشاطات غير
المتزامنة من خالله

صا عن
تتض ّمن مل ّخ ً
المحور البحثي
باإلضافة إلى النواتج
التعلمية المطلوبة

Teams :

ورقة العالمات:

نشاطات غير متزامنة
التواصل مع المعلمات
تتعلق بالمنهج الدراسي.

وهي تقرير عن أداء
المتعلم ,وتوزع عند
نهاية كل فصل.
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لألمور اإلدارية ،الرجاء التواصل مع:
 السيدة ثروت بعاصيري (مديرة قسم الروضات) السيدة رلى جردلي (مشرفة الطالب في قسم الروضات) -السيدة رانيا البابا (أمينة السر في قسم الروضات)

لألمور التعليمية ،الرجاء التواصل مع المنسقات:
 السيدة فرح درزي ()PYP السيدة نور الطويل ()PYP السيدة لمى العربي (اللغة العربية) السيدة لينا مجذوب (اللغة الفرنسية) السيدة ثروت بعاصيري (اللغة اإلنكليزية) السيدة فدوى القطب (التربية الدينية) -السيدة ريم لطفي (اللغات 30األجنبية اإلضافية)

جنى اوسطة
نجوان سبع أعين
جنى أسطا

دارين ياسين
سعدية سليم
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مريم بغدادي
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