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الفكرة المركزّية

.ى المجتمعاتتوافر الموارد الّطبيعّية واستمراريتها يؤّثران عل•

خطوط البحث 

كيف يستخدم الناس موارد األرض•

العالقة بين توافر الموارد والمجتمعات•

المحافظة على موارد األرض •

المالمح

مهتّمون 
متأّملون

المفاهيم

-االرتباط
-المسؤولّية 
الوظيفة

المهارات

رمهارات التفكي

ةاإلدارة الّذاتيّ -

 يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:  

 الموارد الط بيعي ة وكيفي ة الحفاظ عليها الستمراريتها.ة ي  أهم  إدراك  تساعدونهم على عندما :مهتّمين 
 عونهم متأّملين وارد استخداماتهم اليومي ة وتأثيرها في الحفاظ على الم على التفكير والتأم ل في: عندما تشج 

 الط بيعة.
  



English Language Learning Outcomes 
 Listen appreciatively and responsively, presenting their point of view and respecting the views of others  

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

 Use a range of specific vocabulary in different situations, indicating an awareness that language is influenced by 

purpose, audience, and context  

 View visual information and show understanding by asking relevant questions and discussing possible meaning 

 Demonstrate an awareness of different genres: information report, instructions, realistic fiction, and poetry  

 Discuss their own experiences and relate them to books  

 Read aloud phase-appropriate texts reflecting meaning with the voice through pause, stress, intonation, and phrasing 

 Use familiar aspects of written language with increasing confidence and accuracy for example spelling, patterns, high-
frequency words, high-interest words  

 Use appropriate writing conventions, for example, word order, as required by the language(s) of instruction   

 معلومات بصري ة ويظهر الفهم من خالل االسئلة المتعد دة ومناقشة المعاني المحتملة. التعل م يشاهد  -
 .متنو عة ليطب ق مهارات العرض ويطو رهايستخدم المتعل م أساليب ووسائل  -
 بانتباه ويتحد ث بطريقة سليمة في مداخالت ضمن مجموعات صغيرة أو كبيرة. المتعل م يستمع-
اللغة العربي ة الفصحى المبس طة للت واصل.       المتعل م يستخدم -  
إلى العروض الشفهية )قصة/ أغنية/ مستندات بصري ة...( ويتفاعل معها ذاكرا التفاصيل.   المتعل ميستمع  -  
 مع المختارات الشعري ة ويلقيها إلقاًء معب ًرا. )الشجرة(  المتعل م يتفاعل -
 قراءة صحيحة.  ص  يقرأ المتعل م الكلمات/ الجمل/ الن   -

 )مقالة علمي ة بسيطة(إلى أنواع مختلفة من الن صوص.  المتعل ميتعر ف  -
 جماًل صحيحة وتام ة المعنى بأساليب مختلفة. المتعل ميؤل ف -

ط - إلى القواعد اإلمالئي ة البسيطة ويطب قها بالمحاكاة. )ت المتعل م يتعر ف - ) 
 بعض القواعد النحوي ة البسيطة بالمحاكاة. )المذك ر والمؤنث مع ت الفعل( المتعل م يطب ق -
  .واضح ومتجانس الكلمات والجمل بخط   المتعل ميكتب  -

Math Learning Outcomes 

 model addition and subtraction of whole numbers 

 use the language of addition and subtraction; for example, add, take away, plus, minus, sum, 

difference 

 use mental and written strategies for addition and subtraction of two/three-digit numbers or 

beyond in real-life situations 
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