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الفكرة المركزّية

ل العديدددد ادددن الانتوردددار تادددّر تاراحدددل ادددن الّت ييدددر  تددد•
.االستهالك واالستعاال

خطوط البحث 

.اصادر الانتورار•

.الّت ييرار التي ياّرتها الانتج•

.كيف يختار الّناس الانتورار التي يستخداونها•

.تصريف الانتورار•

المالمح

-اتواصلون 
اتوازنون

المفاهيم

تاطاالرت-الت يير

المهارات

الاهارار 
الّتواصلية

 يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:  

بداع ومن خالل مجموعة متنّوعة من أساليب الّتواصل. عندما تشجعونهم على التّ  :متواصلين  عبير عن أفكارهم بثقة وا 

تساعدونهم على فهم أهّمّية الّتوازن الفكري والجسدي والعاطفي في تحقيق الخير والّسعادة والّرفاهّية عندما متوازنين 

 الّشخصّية لهم ولآلخرين.



English Language Learning Outcomes 
 Obtain simple information from accessible spoken texts 

 Understand and use specific vocabulary to suit different purposes 

 Listen for a specific purpose and respond in a range of situations 

 Understand and use specific vocabulary to suit different purposes  

 Attend to visual information showing understanding through discussion, role-play, and illustrations 

 Begin to implement presentation skills to add to the effect of their presentation/product 

 Read aloud phase-appropriate texts in phrases/ sentences with pace and expression 

 Identify and explain the basic structure of a story 

 Show an understanding of a title, ideas, events, and characters in books or texts  

 Participate in shared and guided writing, observing the teacher’s model, asking questions, and offering suggestions 

 Connect written codes with the sounds of spoken language and reflect this understanding when recording ideas 

 متنّوعة ليمارس ويطّور مهارات العرضيستخدم المتعّلم أساليب  -
 يراقب المتعّلم الصور البصرّية ويبدأ بتقديرها ويكون قادرا على الّتعبير. -
 الّصّفّية. والّنشاطات المناقشات المتعّلم في يشارك -
 يمّيز األضداد( –ة الحمراء الدجاجة الصغير  –منقوشة مريم  –يعّبر المتعّلم عن فهم مجمل لمستند مقروء او مسموع )قصة مطعم طارق  -
 يفهم المتعّلم الّتعليمات وينّفذها. -
 يتفاعل المتعّلم مع المختارات الّشعرية ويلقيها إلقاء معّبرًا. )محفوظات الغذاء(. -
 ظ(. –يمّيز المتعّلم ويقرأ الحروف ويقرأها مع أصواتها القصيرة والطويلة. )ط  -
 ة صحيحة ومعّبرة )قّصة مطعم طارق(.يقرأ المتعّلم الكلمات والجمل قراء -
 باستقاللية عدًدا متزايًدا من الكلمات.لمتعّلم يكتب ا -
  بطريقة واضحة وأسلوب منتظم. المتعّلميكتب  -
 .كلمات  / امالئيا حروفً إ  المتعّلم يكتب -
 الفعل واالسم(. -ال التعريف  – اسم االشارة)بالمحاكاة:حوية البسيطة القواعد النّ  بعض المتعّلميطّبق  -
 
 

Math Learning Outcomes 

 Read, write, decompose, compare, and order whole numbers up to 100  

 use the language of addition and subtraction 

 model addition and subtraction of whole numbers 

 describe mental and written strategies for adding two-digit numbers   

 

 


