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الفكرة المركزّية

ي على بقاء تؤّثر الّتغييرات في األرض وفي غالفها الجوّ •
.الكائنات الحّية

خطوط البحث 

.ـ كيف تغّيرت األرض•

.حّيةـ أسباب هذه الّتغّيرات والّتأثيرات على الكائنات ال•

ذها ـ االحتياطات واألفعال الّضرورية التي يمكن أن يّتخ•
.اإلنسان

المالمح

-مفّكرون
متسائلون

المفاهيم

-ببيهالس-التغيير
المسؤوليه 

المهارات

المهارات 
البحثّية 

 يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:  

 عندما تشجعونهم على التّفكير في البحث واكتشاف أسباب تغيّيرات األرض، وكيفيّة اتّخاذمفّكرين:

 .االجراءات الّضروريّة والمناسبة بهدف البقاء

عندما تحّثونهم على طرح االسئلة المناسبة للمواضيع المطروحة واالعتماد الذاتي في متسائلين: 
 االجابة عنها.



English Language Learning Outcomes 
 Use oral language appropriately, confidently, and with increasing accuracy to deliver a message 

 Listen and respond appropriately to instructions, questions, and explanations 

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

 Interpret visual cues in order to analyze and Make inferences about the intention of the message  

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

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

 Begin to select and read books for a variety of purposes and interest  

 Begin to access information from a variety of texts both in print and online  

 Write simple paragraphs with a main idea, supporting details, and a conclusion 

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

 Proofread their own writing and make some corrections and improvements Organize ideas in a logical sequence, for 

example, write simple narratives with a beginning, middle, and end 

 Begin to select vocabulary and supporting details to convey ideas  

 With teacher guidance, publish written work, in handwritten form or in digital format 

 معها ذاكرا التفاصيل.يستمع إلى العروض الّشفهّية ) قّصة/ شعر/أغنية ( ويتفاعل ـ 

 ) كوكب الماء(ـ يتفاعل مع المختارات الشعرّية ويلقيها إلقاء معّبًرا.
 ـ يشاهد معلومات بصرّية ويظهر الفهم من خالل األسئلة المتعّددة ومناقشة المعاني.

 )طبقات األرض / البركان(ـ يقرأ الّنصوص وفق مستواه باستقاللّية وثقة وفهم جّيد. 
 ( مقالة علميةأنواع مختلفة من الّنصوص. )  إلىـ يتعّرف 

 (يعّبر عن الّصورة بفقرةا وفق تعليمات واضحة وبناء على نموذج مناسب. ) ـ يكتب فقرً 
 / دخول )ال( على كلمات تبدأ بهمزة (الحروف المتقاربة في اللّفظ ف إلى القواعد اإلمالئّية ويطّبقها بالمحاكاة.)ـ يتعرّ 
 (جمع المذّكر الّسالم / الّصفة والموصوف ة البسيطة بالمحاكاة. )النحويّ ق القواعد ـ يطبّ 

Math Learning Outcomes 

 Describe strategies to add and subtract whole numbers  

 Use mental and written strategies to add and subtract whole numbers in real life situations 

 Develop strategies for memorizing multiplication facts 
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