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رؤيتنا ورسالتنا المدرسية
رؤيتنا

قيادة التعلم لضمان أن خريجي أكاديمية قطر -السدرة هم مواطنون طيبون مسؤولون ويحققون إمكاناتهم األكاديمية
والشخصية لالنخراط في حياة ذات معنى في خدمة رفاهية اإلنسانية.

هدفنا

ملف تعريف المتعلم المنخرط في
البكالوريا الدولية
الهدف من جميع برامج البكالوريا الدولية هو تطوير األشخاص ذوي التفكير الدولي الذين من خالل االعتراف بإنسانيتهم المشتركة
سالما.
ومسؤوليتهم المشتركة تجاه كوكب األرض يساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر
ً
يسعى متعلمو البكالوريا الدولية وطلبة أكاديمية قطر -السدرة ليكونوا:

في عالم ديناميكي ،نتحدى المتعلمين اليوم إللهامهم ليكونوا صانعي التغيير في الغد .نحن نؤمن بوجود قائد داخل
كل فرد ،لذلك نقوم بتمكين المتعلمين لدينا بمهارات قوية وشعور بالذات من أجل حياة مليئة بالفرص والمعنى.

طريقنا إلى الغرض

مسار أكاديمية قطر -السدرة نحو تحقيق الغرض (وعودنا)
 -1نحن مجتمع تعلم ديناميكي ومتجاوب يعمل على إشراك وتحدي المتعلمين لدينا ،من خالل التعلم القائم على المفاهيم و
أكاديميا.
االستقصاء ،بحيث ينجحون
ً
 -2نحن نلهم ونمكّ ن متعلمينا حتى يتم اعدادهم كوكالء تغيير مستقبليين لعالم مستدام.
 -3مجتمعنا اللطيف هو مالذ آمن شامل حيث يبني جميع المتعلمين الثقة بالنفس ليكونوا أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه .نحتفي
بالتنوع واإلبداع والعمل الحقيقي.

مستكشفون عبر االستقصاء
يطورون فضولهم الطبيعي .يكتسبون المهارات الالزمة إلجراء االستقصاء والبحث وإظهار االستقالل في التعلم.
يستمتعون بنشاط بالتعلم ويستمر حب التعلم هذا طوال حياتهم.
مطلعون
يستكشفون المفاهيم واألفكار والقضايا ذات األهمية المحلية والعالمية ،ومن خالل ذلك يكتسبون معرفة متعمقة
ويطورون فهمهم عبر مجموعة واسعة ومتوازنة من التخصصات.
مفكرون
ملتزمون بممارسة روح المبادرة في تطبيق مهارات التفكير بشكل نقدي وإبداعي للتعرف على المشاكل المعقدة
ومعالجتها ،واتخاذ قرارات منطقية وأخالقية.

 -4نقوم بتطوير المسؤولية المدنية والمشاركة االجتماعية والقيادة من خالل إقامة روابط مجتمعية إيجابية قوية وعقليات تنموية
لدى المتعلمين.

متواصلون مع اآلخرين
يفهمون ويعبرون عن األفكار والمعلومات بثقة وإبداع بأكثر من لغة واحدة وبطرق متنوعة من التواصل .يعملون بشكل
فعال ورغبة بالتعاون مع اآلخرين.

دائما لرفاهية أطفالنا في كل ما نقوم به.
 -6األولوية هي
ً

ذوو مبادئ
يتصرفون بنزاهة وأمانة ويمتلكون شعور قوي بالعدل والعدالة واحترام كرامة الفرد والجماعات والمجتمعات .يتحملون
مسؤولية أفعالهم الخاصة والعواقب التي تصاحبها.

تأهيال عالياً وذوي خبرة دولية في التعليم  ،نحن ملتزمون بنجاح كل طفلو متحدون
 -5بصفتنا متخصصون ومتنوعون ومؤهلون
ً
بشغف لتحدي وقيادة التعلم.

ذوو عقلية منفتحة على اآلخر
يفهمون ويقدرون ثقافاتهم وتاريخهم الشخصي ،وهم منفتحون على وجهات نظر وقيم وتقاليد األفراد والمجتمعات
األخرى .معتادون على طلب  مجموعة من وجهات النظر وتقييمها ،وهم على استعداد للتطور والتعلم من التجارب.
متعاطفون مع األخر
يظهرون التعاطف والرأفة واالحترام تجاه احتياجات ومشاعر اآلخرين .لديهم التزام شخصي بالخدمة ،ويعملون إلحداث فرق
إيجابي في حياة اآلخرين والبيئة.
يقبلون المجازفة
يتعاملون مع المواقف غير المألوفة وحالة عدم اليقين بشجاعة وتفكير صائب ،ولديهم استقاللية ذاتية الستكشاف أدوار
وأفكار واستراتيجيات جديدة .شجعان ويمتلكون الفصاحة عند الدفاع عن معتقداتهم.
يتمتعون بحس التوازن
يتفهمون أهمية التوازن الفكري والجسدي والعاطفي لتحقيق الرفاهية الشخصية ألنفسهم ولآلخرين.
يميلون لتأمل األمور
يفكرون بتمعن في تعلمهم وخبراتهم .ويعملون على فهم نقاط القوة والضعف لديهم من أجل دعم تعلمهم ونموهم
الشخصي.
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ندعم متعلمينا في أكاديمية قطر -السدرة إلظهار سمات المتعلم من خالل
تشجيعهم على اآلتي:
•
•
•
•
•
•

تطوير استراتيجيات مبتكرة لحل المشكالت
التفكير النقدي واإلبداعي
تطوير المعرفة والمهارات لتطبيقها على المواقف أو المهام الجديدة
االستمرار في طرح األسئلة طوال حياتهم
تنمية التفكير بعقلية منفتحة على العالم
اتخاذ إجراءات نتيجة لعملية التعلم

يقوم المتعلمون بما يلي:

• التعلم من خالل االستقصاء
• البناء على المعارف السابقة
• العمل بشكل فردي ،وثنائي وفي مجموعات
• ابداء  صوت ورأي لهم ليؤخذ بهما
• التحلي بالفضول وطرح األسئلة واالستكشاف والتفاعل مع بيئتهم.
• الدعم المناسب في رحلتهم للتعلم مدى الحياة.
• التعلم من خالل التجارب المتباينة التي تستوعب مجموعة من القدرات وأساليب التعلم في المجتمع.

برنامج البكالوريا الدولية
للسنوات االبتدائية PYP
يعد برنامج السنوات االبتدائية في البكالوريا الدولية ( )PYPتجربة استثنائية ونقلة نوعية للطلبة والمعلمين والمجتمعات المدرسية
بأكملها .يتعلم طلبة هذا البرنامج كيفية التحكم في تعلمهم  ،ويتعاون المعلمون لتعميق تعلم الطلبة وزيادة ثقتهم وتحفيزهم
الذاتي .كما ينطوي هذا البرنامج -من خالل إطاره متعدد التخصصات المدفوع بنهج االستفسار واالستقصاء -على تحدي للطلبة على
التفكير بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن تعلمهم أثناء استكشافهم للقضايا والفرص المحلية والعالمية في سياقات الحياة الواقعية.
ُينظر إلى المجتمع المدرسي بأكمله  ،بما في ذلك أولياء األمور ،كشركاء في التعلم حيث يساهم الجميع بنشاط في تجربة تعليمية
شاملة.
«يتم تدريس  مناهج برنامج السنوات االبتدائية في أكثر من  109دولة حول العالم  ،وهو قابل للتكيف بشكل فريد مع المعايير
الحكومية والوطنية .يسترشد الطلبة بستة مواضيع متعددة التخصصات ذات أهمية عالمية  فيعمقون تعلمهم من خالل تطوير
معرفتهم  المتعلقة بالمفاهيم؛ وتعزيز معارفهم ومهاراتهم عبر وخارج مجاالت المنهج الدراسيwww.ibo.org – «.

إطار المنهج الدراسي
يتكون إطار المناهج الدراسية من أربعة عناصر رئيسية:
• المفاهيم
• المعرفه
• المهارات
• العمل
يقر برنامج السنوات االبتدائية بأهمية مجاالت المواد التقليدية (اللغة والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم والتعليم الشخصي
واالجتماعي والبدني والفنون)  ،كما يعترف بأهمية اكتساب المهارات في السياق واستكشاف المحتوى الذي يتجاوز حدود مواضيع
تقليدية وذات صلة بالطلبة.
تم تطوير مكون المعرفة من خالل االستفسارات  القائمة على ستة مواضيع متعددة التخصصات ذات أهمية عالمية  ،مدعومة
سنويا  من قبل جميع الطلبة (الطلبة الذين تتراوح أعمارهم
ومتوازنة من قبل ستة مجاالت للمواد الدراسية  .يتم دراسة  كل موضوع
ً
بين  3و  5سنوات يتفاعلون مع أربعة مواضيع كل عام) من خالل مجموعة متنوعة من السياقات.
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االستقصاء في برنامج السنوات االبتدائية
روح االستقصاء

يمثل االستقصاء النهج التربوي الرائد لبرنامج السنوات االبتدائية ( )PYPحيث يشارك  الطلبة  بنشاط في تعلمهم ويتحملون المسؤولية
عن هذا التعلم .يتم التعامل مع التعلم  في برنامج السنوات االبتدائية   بروح االستقصاء ُ .يعد االستقصاء  طريقة أصيلة  للطلبة
للتواصل مع العالم من حولهم واستكشافه وفهمه ،وذلك باالعتماد على  الموضوعات متعددة التخصصات واهتمامات الطلبة .
وكجزء من الملف الشخصي للمتعلم  ،يتم دعم الطلبة ليصبحوا «باحثين عن االجابات»  فاالستقصاء يغذي الفضول ويعزز الحماس
للتعلم مدى الحياة .يشجع االستقصاء الفعال الطلبة على التفكير والتحدي وتوسيع أفكارهم ؛ كما ويدفعهم إلى التفكير واتخاذ
اإلجراءات .ومن خالل عملية االستقصاء  ،يقوم الطلبة بتطوير وعرض  /ممارسة مداخل التعلم وسمات ملف تعريف التعلم.
ويعد سمة أصيلة ،كما أنه يدمج حل المشكالت ويدعم الطلبة في تحقيق األهداف
ان االستقصاء هو أمر قائم على تحقيق هدف ٌ
الشخصية والمشتركة .يعمل االستقصاء  على توسيع تعلم الطلبة عندما يولد فيه حب االستكشاف والفضول األولي أسئلة
وتساؤالت جديدة .ومن خالل وضع االستقصاء  في سياقات ذات مغزى ،تتشكل روابط  بين الخبرات الشخصية والفرص والتحديات
المحلية والعالمية.
معا لبناء المعنى
ينمو التعلم والتدريس في البكالوريا الدولية من فهم التعليم الذي يحتفي بالطرق العديدة التي يعمل بها الناس ً
وإدراك معنى العالم .تدعم عملية االستقصاء تنمية العقلية المنفتحة على العالم .كما يتم تمثيلها على أنها التفاعل بين السؤال
(التحقيق) والتفكر (التفكير) والقيام (اإلجراء) ،وتؤدي عملية االستقصاء البنائية هذه إلى الفصول الدراسية المفتوحة حيث يتم تقييم
وجهات النظر والرؤى  المختلفة .هذه العملية هي أساس تصميم وتنفيذ التعلم والتعليم في جميع برامج البكالوريا الدولية.
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تأمل مكتسبات
التعليم

استخدام مجتمع
التعلم كمصدر

بناء ونقل واختبار
وتكييف النظريات

استخدام المالحظة
كأداة حيوية في
التعلم

انشاء روابط عن
قصد بين المعرفة
المكتشفة
واستيعاب
المفاهيم

التفكير في إيجاد
فرص لتطوير سمات
ملف الطالب

مواصلة حب التعلم
مدى الحياة

اعتبار التعلم أمر
ممتع مع ضرورة
التعلم بكل شغف

طرح ومتابعة
أسئلة ذات نهايات
مفتوحة

لتعلم بشكل
مستقل والتعاون
مع اآلخرين

طلبة يعتمدون
على االستقصاء
في التعليم
القيام بعمل أو
اتخاذ اجراء

البحث عن منظور
جديد

امتالك معلومات
وقدرة على التكيف

امتالك حس
الفضول واالنخراط
في التعلم

جمع وتحليل
البيانات كنتيجة
لألسئلة
االستقصائية

اختيار المواد
المعرفية لدعم
البحث واالستقصاء

تطوير مهارات خاصة
باالستقصاء والبحث

المشاركة في
فعاليات التفكير
النقدي واالبداعي

عكس ومشاركة
الفهم بشكل واضح
وبليغ

تناقل الفهم عبر
السياقات والمواد

الجدول مقتبس من «المبادئ إلى الممارسة  -االستقصاء»  -مركز موارد برنامج البكالوريا الدولية MyIB
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محاور متعددة التخصصات
الموضوعات الستة لمنهج االستقصاء القائم على تعدد التخصصات:
من نحن
بحث في طبيعة الذات ،والمعتقدات والقيم؛ والصحة الشخصية والبدنية والعقلية واالجتماعية والروحية؛ والعالقات اإلنسانية بما
فيها العائالت واألصدقاء ،والمجتمعات ،والثقافات؛ والحقوق والمسؤوليات؛ وماذا يعني أن نكون بشراً.

أين نحن من حيث المكان والزمان

برنامج البحث واالستقصاء ()PoI

تم تصميم برنامج االستقصاء  لدينا بعناية لضمان تزويد متعلمينا بفرص تعلم مناسبة من الناحية التنموية تكون جذابة وذات صلة صعبة
ومهمة .يتم نسج عناصر (المفاهيم  ،المعرفة  ،مداخل للتدريس والتعلم ( ، )ATLالمواقف  ،والعمل) ضمن برنامج االستقصاء لدينا في
معا بحيث يتطور طلبتنا بشكل تدريجي وشمولي.
إطار منهج برنامج السنوات االبتدائية ً PYP

التقييم
المطلوب  بناء على أدلة تعلم الطلبة
نعتقد أن التقييم في أكاديمية قطر -السدرة  هو عملية مستمرة لجمع وتحليل وتأمل وتنفيذ
ً
إلثراء التعلم والتعليم .التقييم هو عملية تعاونية يشارك فيها المعلمون والطلبة لضمان تطوير مهارات وتصرفات المتعلمين متعددي
التخصصات ويتم تحقيقها في سياقات وممارسات واقعية عندما يكون ذلك ممكنً ا .ينخرط الطلبة بنشاط في تقييم تعلمهم والتفكير
فيه وتأمله وتنفيذ اإلفادات الواردة في خصوصه  من مصادر متعددة لتحديد الخطوات التالية في التعلم.

بحث في توجهنا في المكان والزمان؛ وتاريخنا الشخصي؛ واألوطان والترحال؛ واكتشافات الجنس البشري ،واستكشافاته ،وهجراته؛
وصلة األفراد بالحضارات وعالقاتهم المتبادلة ،من منظور محلي وعالمي.

كيف نعبر عن أنفسنا
ونعبر بها عن األفكار ،والمشاعر ،والطبيعة ،والثقافة ،والمعتقدات ،والقيم؛ والطرق التي نتأمل
بحث في الطرق التي نكتشف فيها
ّ
فيها إبداعاتنا ونوسعها ونستمتع بها؛ وتقديرنا لما هو جميل.

كيف يسير العالم
بحث في عالم الطبيعة وقوانينها ،والتفاعل القائم بين عالم الطبيعة (المادي والحيوي) والمجتمعات اإلنسانية؛ وكيف يستخدم البشر
فهمهم للمبادئ العلمية؛ وتأثير التطورات العلمية والتقنية على المجتمع والبيئة.

كيف ننظم أنفسنا
بحث في عالقة األنظمة التي صنعها اإلنسان بالمجتمعات؛ وهيكل المنظمات ووظيفتها؛ وصناعة القرارات االجتماعية؛ والنشاطات
االقتصادية وتأثيرها على البشر والبيئة.

العيش المشترك على كوكب األرض
بحث في الحقوق والمسؤوليات في صراع البشر الدائر لتقاسم موارد الكوكب المحدودة مع اآلخرين واألحياء األخرى؛ والمجتمعات
وحل النزاعات.
ّ
والعالقات داخلها وفيما بينها؛ وتكافؤ الفرص؛ والسالم
يتم دمج جميع هذه المحاور في المواد الدراسية األساسية :اللغة ،والدراسات االجتماعية ،والرياضيات ،والفنون ،والعلوم ،والتربية
البدنية واالجتماعية والشخصية.

مصدر الصورة « :المبادئ إلى الممارسة  -التقييم»
مركز موارد برنامج البكالوريا الدولية MyIB
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خصائص التقييم الفعال

يشترك التقييم الفعال للغاية ببعض الخصائص الرئيسية (مقتبس من.)Clarke 2012  :

دور اللغة في برنامج السنوات االبتدائية

• أصيل :يدعم إجراء اتصاالت مع العالم الحقيقي لتعزيز مشاركة الطلبة.
• واضح ومحدد :يشمل ذلك أهداف التعلم المرغوبة ومعايير النجاح والعملية التي يستخدمها الطلبة للتعلم.
• متنوع :يستخدم مجموعة واسعة من األدوات واالستراتيجيات المناسبة للغرض من أجل بناء صورة شاملة لتعلم الطلبة.
بدال من أدائه فيما يتعلق باآلخرين.
• قائم على التطوير :يركز على تقدم الطالب الفردي ً
كال من المعلمين والطلبة في  تطوير التقييم وعملية التقييم.
• تعاوني :يشرك ً
• تفاعلي :يشمل التقييم الحوارات الجارية والمتكررة حول التعلم.
• تبني االفادة المتحصلة في التطوير المستقبلي :يوفر إفادات  حول التعلم الحالي لتحديد ما هو مطلوب لدعم التعلم في
المستقبل ( )2007Hattie, Timperleyويزيد من تحفيز الطلبة.
مناسبا
حيويا في عملية التقييم ويشرك المعلمين في اعتبار التقييم
دورا
ً
ً
يمنح نهج برنامج السنوات االبتدائية  PYPللتقييم الطلبة ً
للغرض الموضوع له .تدمج ممارسات التقييم الفعالة في برنامج السنوات االبتدائية  PYPبشكل كلي التقييم والتعلم (Harlen,
 )2014 Johnsonلدعم التعلم والتعليم الفعال.

استراتيجيات التقييم
• مالحظات
• ردود مختارة
• مهام لتقييم األداء

فكريا لدعم االستجابة المعرفية للمفاهيم  والتفكير النقدي.
إطارا
حيويا في بناء المعنى ،فهي تُ مكّ ن المتعلم وتوفر
دورا
ً
ً
ً
تلعب اللغة ً
من المسلم به في برنامج السنوات االبتدائية أن تدريس اللغة يجب أن يكون استجابة للخبرة واحتياجات وميول الطالب السابقة ،
وليس  مجرد نتيجة لنموذج وصفي محدد لتقديم اللغة .يمكن أن يؤدي تجزئة التعلم -بهدف  اكتساب مهارات منفردة  -إلى صعوبات
للمتعلمين ،على سبيل المثال  قد يتمكن المتعلمون من قراءة الكلمات وكتابتها وتهجئتها بشكل صحيح بصيغها الفردية ولكن قد ال
يتمكنون من قراءة أو كتابة أو تهجئة هذه الكلمات نفسها عندما تكون في سياقات أخرى .يتم تلبية احتياجات المتعلمين بشكل أفضل
بدال من تقديمهم  لتعلم اللغة كسلسلة متزايدة من المهارات
عندما تكون لديهم فرص لالنخراط في التعلم في سياقات ذات معنى ً ،
التي سيتم اكتسابها( .نطاق وتسلسل اللغة في برنامج السنوات االبتدائية)
وفقا لذلك.
ً
يتم التعرف على االحتياجات الفردية لكل طالب ودعمها في أكاديمية قطر -السدرة  ،وبالتالي يتم تمييز برنامج اللغة لدينا
تُ ستخدم معايير  AEROآلداب اللغة اإلنجليزية ونطاق وتسلسل برنامج السنوات االبتدائية لدعم تخطيط والمراقبة لتعلم الطلبة
بدال من درجاتهم/مستوياتهم.
وتقدمهم ،وبالتالي عرض النتائج والتوقعات العامة في مراحل التطوير ً

تعدد اللغات واألساليب الجديدة في تعلم اللغة

وبناء على فهم أهمية اللغة في التعلم  ،نأخذ في نظر االعتبار في أكاديمية قطر -السدرة كيفية  إطالق العنان إلمكانات جميع
يدا بيد
ً
ً
الطلبة ليتمكنوا من بناء المعنى من خالل استخدام لغتهم األم واالستفادة من ميزة تعدد اللغات لديهم.
تشير األساليب الجديدة في تعلم لغة ما  إلى حقيقة تفهمنا  بأن أهمية اللغة تمتد إلى أبعد من مجرد معرفة كيفية القراءة والكتابة.
يتطلب المتعلمون لدينا مهارات اتصال تمكنهم من التواصل وتوليف  التفكير من خالل  صيغ متعددة (بصرية  ،مكانية  ،ملموسة ،
إيمائية  ،سمعية وشفوية) لبناء المعنى.

• مهام ذات تركيز على العملية
• مهام مفتوحة

Examples of Translanguaging strategies

Storyboard
Students read or watch a
story in their home
language

Collaborative writing
Students pool ideas in
any language

Enquiry research
Students read a text in
home language

Create a storyboard

Translate into the target
language

Complete a graphic organizer
in the target language

Share the story in any
language

Jointly construct a text
to be shared

Share new learning in
in target language

Students create a bilingual
texts

Students transmit keywords
into their home languages

Students are given to have
face to face discussion in home
language to process content

Peera and invited to help a
student express their ideas
using home language

Students read or hear a text in
the language of instruction and
ask each other questions about
it in their home language

مصدر الصورة :وثيقة تحسينات برنامج السنوات االبتدائية (  : )PYP TSMتعدد اللغات
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يواجه متعلمو اليوم مجموعة من بيئات االتصال .كما يتطلب التنقل في األماكن االجتماعية المعاصرة تطبيق ليس فقط مجموعة
واحدة من القواعد لصنع المعنى (معرفة القراءة والكتابة في صيغة المفرد)  ،ولكن التفاوض ضمن أساليب مختلفة في معرفة القراءة
اعتمادا على األشخاص والسياقات التي يواجهونها .وبعبارة أخرى ،هناك العديد من صيغ معرفة القراءة والكتابة وهي تختلف
والكتابة
ً
حسب السياق الثقافي والغرض االجتماعي وتجربة الحياة واالهتمامات الشخصية وقاعدة المعرفة وما إلى ذلك .المفتاح ليس تعلم
كيفية التواصل بطريقة واحدة صحيحة  ،ولكن كيفية التفاوض على هذه االختالفات من حيث  المعنى.
(.)http://newlearningonline.com/literacies

دور الرياضيات في برنامج السنوات االبتدائية

أيضا
قوة الرياضيات لوصف وتحليل العالم من حولنا باتت بارزة لدرجة أنها أصبحت أداة فعالة للغاية لحل المشكالت .ومن المسلم به ً
أن الطلبة يعون االنبهار الجوهري واألثر الذي تتركه مادة الرياضيات فيهم وفي في استكشاف العالم من خالل تصوراته الفريدة .وعلى
أيضا للطلبة فرصة
غرار الطريقة نفسها التي يصف بها الطلبة أنفسهم بأنهم «مؤلفون» أو «فنانون» ،يجب أن يوفر برنامج المدرسة ً
رؤية أنفسهم بأنهم «علماء رياضيات» ،حيث يستمتعون ويتحمسون عند االستكشاف وتعلم الرياضياتُ .ينظر في برنامج السنوات
أيضا على أنها وسيلة لدعم نهج االستقصاء ،وتوفير لغة عالمية نفهم من خاللها العالم من حولنا ،حيث من
االبتدائية   إلى الرياضيات ً
بدال من رؤيتها كسلسلة
المفترض أن يصبح الطلبة مستخدمين أكفاء للغة الرياضيات  ،ويمكنهم البدء في استخدامها كوسيلة للتفكيرً ،
من الحقائق والمعادالت التي يجب حفظها(  .نطاق وتسلسل الرياضيات في برنامج السنوات االبتدائية)
يتم التعرف في أكاديمية قطر -السدرة على االحتياجات الفردية لكل طالب ودعمها  ،وبالتالي يتم تمييز برنامج الرياضيات الخاص
وفقا لذلك .يتم استخدام معايير  AEROللرياضيات  لدعم تخطيط ومراقبة تعلم الطلبة وتقدمهم ،وبالتالي يتم عرض النتائج
ً
بنا
بدال من درجاتهم/مستوياتهم.
التطوير
مراحل
في
العامة
والتوقعات
ً

دور العلوم في برنامج السنوات االبتدائية

ُينظر إلى العلوم في برنامج السنوات االبتدائية ( )PYPعلى أنها استكشاف الجوانب البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للعالم الطبيعي
والعالقات بينها .إن فهمنا للعلم يتغير ويتطور باستمرار .لذلك يقود إدراج العلوم في برنامج السنوات االبتدائية  المتعلمين إلى تقدير
ويمكّ ن الطالب من تطوير فهم تجاه مفهوم العالم .كما
وإدراك العالم كما ُينظر إليه من منظور علمي .ويشجع ذلك الفضول واإلبداع ُ
يساعد التفكير والتأمل في حقائق وتفسيرات المعرفة العلمية الطلبة على تنمية الشعور بالمسؤولية وذلك فيما يتعلق بتأثير أفعالهم
على أنفسهم واآلخرين وعالمهم.
مقتبس من «إجراء برنامج السنوات االبتدائية» (ديسمبر  ،)2009و «من المبادئ إلى الممارسة  -التعلم والتعليم»  (أكتوبر )2018
نستخدم في أكاديمية قطر -السدرة معايير  NGSSفي إطار برنامج السنوات االبتدائية  لتطوير برنامجنا العلمي .يركز تعلم العلوم وفق
هيكل  NGSSعلى ثالثة أبعاد:
• البعد األول  -الممارسات العلمية والهندسية

على عكس معايير العلوم التقليدية التي تفترض المعرفة الواقعية كهدف نهائي لتعليم العلوم  ،فإن معايير  NGSSتعيد تركيز أهداف
تعليم العلوم لتكون على تفاعل الطلبة مع الظواهر العلمية من خالل التطوير النشط للمعرفة والمهارات الالزمة لتطبيق فهمهم على
ما يختبرونه في العالم الحقيقي.

دور الدراسات االجتماعية في برنامج السنوات االبتدائية

يوجه تعلم الدراسات االجتماعية  في برنامج السنوات االبتدائية ( )PYPالطلبة نحو فهم أعمق ألنفسهم ولآلخرين  ،ومكانهم في
فرصا للطلبة للنظر والتفكير في السلوك والنشاط البشري بواقعية وموضوعية وبحساسية،
مجتمع تتزايد عالميته  .كما يوفر كذلك ً
وعلي هذا األساس  ،فإن تلقي الدراسات االجتماعية وتجربتها يفتح األبواب لألسئلة الرئيسية حول الحياة والتعلم.

تتوزع مفاهيم الدراسات االجتماعية على المحاور التالية:
مجاالت الدراسات االجتماعية
النظم البشرية واألنشطة دراسة كيف ولماذا يقوم الناس بتشكيل المنظمات واألنظمة ،والطرق التي يترابط
وعالميا ؛ وتوزيع القوة والسلطة.
محليا
عبرها الناس
االقتصادية
ً
ً
التنظيم االجتماعي
والثقافة

دراسة الناس والمجموعات البشرية والثقافات والمجتمعات؛ والطرق التي يستخدمها
األفراد والجماعات والمجتمعات للتفاعل مع بعضهم البعض.

االستمرارية والتغيير عبر
الزمن

دراسة العالقات بين الناس واألحداث عبر الزمن الماضي وتأثيراته على الحاضر وآثاره على
المستقبل؛ والناس الذين شكلوا المستقبل من خالل أفعالهم.

البيئات البشرية
والطبيعية

دراسة السمات المميزة التي تعطي للمكان هويته؛ وكيف يتكيف الناس مع بيئتهم
ويغيرونها؛ وكيف يتفاعل الناس مع المكان ويمثلونه؛ وتأثير الكوارث الطبيعية على
الناس والبيئة العمرانية.

الموارد والبيئة

التفاعل بين الناس والبيئة؛ ودراسة كيفية تخصيص البشر للموارد وإدارتها؛ واآلثار
اإليجابية والسلبية لهذه اإلدارة ،وتأثير التطورات العلمية والتكنولوجية على البيئة.

• البعد الثاني  -مفاهيم شاملة  ،أي تلك القابلة للتطبيق عبر تخصصات العلوم
• البعد الثالث  -األفكار األساسية في تخصصات العلوم وبين العلوم والهندسة والتكنولوجيا
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دور الفنون في برنامج السنوات االبتدائية

يتم تحديد الفنون في برنامج السنوات االبتدائية على أنها الرقص والدراما والموسيقى والفنون البصرية .كل من هذه الفنون هو  
اختصاص هام في حد ذاته ،لكن الطبيعة متعددة التخصصات للفنون تمنحها أهمية في جميع المناهج الدراسية .تعزز الفنون مواقف
مثل التعاطف والتقدير ،ومهارات مثل التحليل ،وكلها  تساعدنا على رؤية تفرد كل شخص وكذلك استكشاف القواسم المشتركة التي
تربطنا .العمل في الفنون هو وسيلة لنقل المعنى ،ومشاركة الثقافة ،وتطوير إحساس المرء بالذات ،وتوسيع المعرفة .كما توفر الفنون
فرصا للتفكير في التجارب الجمالية وتأملها ،إلشراك الخيال واستكشاف ما هو غير مؤكد .كما يؤدي  االنخراط في األعمال الفنية
ً
وتشكيلها ،إلى تشجيع المتعلمين على إعادة النظر في المفاهيم المألوفة والتفكير في قضايا الثقافة والهوية .لذلك ،ومن خالل
االستجابة ألعمال فنانين آخرين ،يجد الطلبة أنفسهم أمام ضرورة وضع إبداعاتهم الخاصة في سياق أوسع.

برنامج أكاديمية قطر -السدرة
للطفولة المبكرة
السنوات األولى (من المرحلة الثالثة للروضة إلى التمهيدي)

تضع التجارب خالل السنوات األولى حجر األساس لمسيرة التعلم بأكملها في المستقبل .ويحدث معدل التطور السريع خالل السنوات
األولى في المجاالت البدنية والعاطفية واالجتماعية والمعرفية .كما يتطور الدماغ والجسم خاللها بشكل أسرع من أي مرحلة أخرى
أيضا في هذه السنوات المبكرة حيث يمتلك  األطفال  دوافع جوهرية نحو االكتشاف
في حياة الطفل .أما التطور االجتماعي  فيتشكل ً
واللعب وإقامة الروابط بينهم ومع اآلخرين وبيئاتهم.

يعد اللعب المصمم عن قصد وسيلة للتعلم في أكاديمية قطر -السدرة  ،حيث يخلق المعلمون بيئة غير مهددة لألطفال للتعرف على
جوهريا في تنمية األطفال. .
عامال
العالم بالسرعة التي تناسبهم من خالل جعل اللعب
ً
ً
يقوم معلمو برنامج السنوات األولى في المرحلة االبتدائية بإنشاء مساحات تعليمية محفزة  ،واالستماع بعمق للطلبة وصياغة طرق
مثيرة لالستفسار واالستقصاء .كما يعملون على ضمان التوازن بين االستماع إلى األفراد  ،وتشكيل تجارب استقصائية مشتركة وضمان
النوايا العامة للتعلم .ومن خالل استخدام مجموعة من االستراتيجيات واألدوات والتفاهمات  ،يعمل المعلمون بشكل وثيق مع الطلبة
للمشاركة في بناء األسئلة واالستفسارات والتفكير بانتظام في ممارساتهم والعمل على تأملها.

السنوات التمهيدية حتى الروضة ()4-3
معرفة القراءة والكتابة

من خالل تجارب اللعب المصممة عن قصد  ،سيستكشف طلبة الروضة أسس معرفة القراءة والكتابة  ،بما في ذلك معرفة القراءة
والكتابة الرقمية  ،على سبيل المثال  ،األيقونات .سيطورون قدرتهم على تشكيل فهمهم والتعبير عنه  وذلك فيما يخص االستماع
والتحدث والمشاهدة  والعرض والقراءة والكتابة.

الرياضيات

دور التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية في برنامج السنوات االبتدائية

تهتم التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية   PSPEفي برنامج السنوات االبتدائية بالرفاهية الفردية من خالل تعزيز وتطوير المفاهيم
والمعرفة والمواقف والمهارات التي تساهم في هذا الرفاه .كما ترتبط الرفاهية بشكل جوهري بجميع جوانب تجربة الطالب في
المدرسة وخارجها .تشمل مادة التربية جوانب الصحة الجسدية والعاطفية والمعرفية والروحية واالجتماعية والتنموية ،وتسهم في
فهم الذات ،وتطوير العالقات مع اآلخرين والحفاظ عليها  ،والمشاركة في نمط حياة نشيط وصحي.

معرض برنامج السنوات االبتدائية

مهما من برنامج السنوات االبتدائية لجميع الطلبة .يقوم الطلبة في السنة األخيرة من البرنامج  بإجراء عملية
جزءا
ً
يعد المعرض ً
استعالم تعاونية متعددة التخصصات تجعلهم ينخرطون في تحديد ودراسة وتقديم حلول لقضايا أو مشاكل من واقع الحياة .وبصفته
تجربة التتويج لبرنامج السنوات االبتدائية   ،يقدم المعرض للطلبة فرصة مثيرة إلثبات استقالليتهم وتحملهم المسؤولية عن تعلمهم.

يختبر المتعلمون المهارات الرياضية ويطورون المفاهيم المتعلقة بالعدد والمساحة والشكل والنمط والوظيفة والقياس ومعالجة
البيانات ،وذلك من خالل اللعب االستكشافي  ،واالستفسارات الموجهة من الطلبة  ،والتفاعل التعليمي بشكل عملي باستخدام
مجموعة من األسئلة التحفيزية.

العلوم والدراسات االجتماعية
يعيش المتعلمون الصغار ويتعلمون من خالل العلوم والدراسات االجتماعية .يعتمد التعلم بشكل كبير على الفضول واالستكشاف
وينطوي على مستوى عال من التعاون  ،وتطوير اللغة والسلوكيات المقبولة  ،والتسامح أثناء تعلمهم لذواتهم  ؛ وكذلك طرح أسئلة
مقارنة أو قياس أو التحقيق المعرفي أو االختبار أثناء استكشاف بيئاتهم .وبينما يستكشف المتعلمون الصغار اهتماماتهم وفضولهم ،
فانهم ينخرطون بشكل طبيعي في األساليب العلمية.
يقوم المتعلمون من خالل اللعب واالستكشاف بما يلي:
• إبداء المالحظات
• طرح األسئلة
• تشكيل الفرضيات
• إبداء التوقعات
• اختبار توقعاتهم
• استخدام نتائجهم لتشكيل أفكار جديدة وتشكيل فرضيات أو توقعات جديدة
وتكرارا  .ويقوم المتعلمون باستكشاف  العملية الحالية  
المهارات  مرارا
العلم هو عملية اكتساب المعرفة من خالل تطبيق هذه
ً
ً
واكتساب المعرفة حول العالم بطريقة أكثر كفاءة ومناسبة للنمو من خالل اللعب القائم على التفاعل.
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الفنون

يطور المتعلمون الصغار من خالل الفنون  اهتمامات شخصية إليالء االعتبار الدقيق لتعلمهم ويصبحوا ناقدين للذات ومتأملين
لعملهم .ومن خالل التلقي  والخبرة باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائط والفضاء والموارد الفنية ،يتعلم طلبة المرحلة التمهيدية
في أكاديمية قطر-السدرة  لغة الفن للتعبير عن عالمهم وجعله ذا معنى .كما  يتعلمون عن عملية تشكيل  وتقدير فنهم وفن اآلخرين.

التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية ()PSPE

يتلقى المتعلمون الصغار من خالل التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية   PSPEاالعداد الالزم لمعالجة األمور  األخالقية في حياتهم
بناء على مجموعة من القيم اإليجابية مثل التقدير والتعاطف واالحترام .ففي بيئة تعليمية آمنة   ،وبتوجيه محدد وصريح
والتصرف ً
ومستمر  ،يطور المتعلمون  مواقف وسلوكيات إيجابية من أجل مواجهة التحديات وبناء مهاراتهم في القدرة على التكيف .باإلضافة
إلى ذلك  ،فإن التطوير الحاسم للمهارات الحركية اإلدراكية يتم بشكل مقصود وتحت اشرافنا  من خالل الحركات الموجهة المصممة
لزيادة الوعي المكاني والبراعة والتوازن وتنسيق حركات الجسم.

اللغة العربية
ذاتيا ويتم تشجيعهم على تجربة المواقف التي تطور
يتعلم األطفال الصغار بشكل أفضل من خالل اللعب واالستقصاء الموجه ً
االستقالل والعمل الجماعي والتعبير عن الذات ، .يستكشف المتعلمون الصغار في أكاديمية قطر-السدرة من خالل اللعب العالم
من حولهم  ،بينما يطورون في نفس الوقت قدرتهم على التواصل باللغة العربية والتعاطف مع أقرانهم أثناء االنغماس في األصوات
والرموز وقافية اللغة العربية واستيعابها.

يتعلم الطلبة ما يلي:
االستماع والتحدث:
•
•
•
•
•
•
•
•

االستماع واالستجابة للصور التي تظهر المتعة وإظهار فهمهم من خالل الصور
التفاعل بشكل فعال مع أقرانهم
تكرار  /ترديد الكلمات العربية المنفردة
فهم األسئلة البسيطة والرد عبر الفعل أو الكلمات
اتباع توجيهات الفصل الدراسي وإجراءاته  ،باستخدام إشارات السياق
التحية والرد على التحية العربية باللغة العربية
طرح األسئلة للتعلم من اآلخرين
استخدام اللغة الشفوية للتواصل في الفصل

القراءة والكتابة:
•
•
•
•
•

التعرف على النص العربي
استخدام تجربتهم الخاصة كمحفز عند الرسم
اختيار وقراءة الكتب المصورة للمتعة
التعرف على الحروف في أسمائهم وفي البيئة
التتبع بغرض استكشاف شكل الحروف العربية

المشاهدة:
• حضور حصص المعلومات المرئية التي توضح فهم اللعب واإليماءات وتعبيرات الوجه.
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التمهيدي  -رياض األطفال
معرفة القراءة والكتابة

يواصل المتعلمون في رياض األطفال تعلم اللغة من خالل اللعب .وبمجرد إثبات جاهزيتهم وفق مستوى محدد ،يتم تعريف المتعلمين
بالمفاهيم المناسبة من الناحية التنموية للوعي الصوتي وآليات اللغة.
يتلقى الطلبة سبل فهم المفاهيم التالية:

االستماع والتحدث:
• تربطنا الكلمات المنطوقة باآلخرين
• يستمع الناس ويتحدثون لتبادل األفكار والمشاعر
• يسأل الناس أسئلة للتعلم من اآلخرين

مشاهدة وتقديم:

• استخدام مالحظاتهم لتحديد األنماط  ،ووضع التوقعات وصقل أفكارهم
• استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء من النظام  ،واكتساب فهم العالقات بين السبب والتأثير
• دراسة التغيير على مدى فترات زمنية متفاوتة ليدركوا أن أكثر من متغير واحد قد يؤثر على التغيير
• إظهار الوعي من وجهات نظر مختلفة وطرق تنظيم العالم
• إظهار الرعاية واالحترام ألنفسهم وللكائنات الحية األخرى وللبيئة
• توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام تجربتهم العلمية الخاصة

الدراسات االجتماعية
يتعلم الطلبة ما يلي:

• تعزيز وتوسيع فهمهم للناس وحياتهم  ،مع التركيز على أنفسهم وأصدقائهم وعائالتهم وبيئتهم المباشرة
• ممارسة واثقة  لتطبيق القواعد والروتين في العمل واللعب
• إظهار وعي متعمق بأنفسهم فيما يتعلق بالمجموعات المختلفة التي ينتمون إليها وأن يكونوا واعين لألنظمة التي ينظمون
أنفسهم من خاللها

• اللغة المرئية في كل مكان حولنا

• إظهار اإلحساس بالمكان  ،واألسباب التي تجعل أماكن معينة مهمة للناس

• الصور والرموز في بيئتنا لها معنى

• إظهار إحساسهم بالوقت  ،والتعرف على األحداث المهمة في حياتهم  ،وكيف يؤثر الوقت والتغيير على الناس

• يمكننا االستمتاع والتعلم من اللغة المرئية

• مواصلة استكشاف دور التكنولوجيا في حياتهم

القراءة:
• الرسوم التوضيحية تنقل المعنى
• الطباعة تنقل المعنى
• يقرأ الناس من أجل المتعة
• يمكن أن تحكي القصص عن عوالم متخيلة
• يمكن للمعلومات المطبوعة أن تخبر عن العالم الحقيقي
• هناك طرق محددة لوضع الكتب المطبوعة وتنظيمها

الكتابة:
• الكتابة تنقل المعنى
• يكتب الناس ليخبرونا عن تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم
• يمكن للجميع التعبير عن أنفسهم من خالل الكتابة
• إن الحديث عن قصصنا وصورنا يساعد اآلخرين على فهمها واالستمتاع بها

الرياضيات

من خالل استخدام المواد الملموسة واالستكشافات النشطة واالستفسارات المصممة عن قصد ،يستكشف متعلمو رياض األطفال
بناء على اهتمامات المتعلم،
المفاهيم الرياضية ويطورون اللغة ومهارات الرياضيات المناسبة من الناحية التنموية .كما يقدم المعلمونً ،
عددا من االستفزازات الفكرية المرحة الستكشاف األعمدة األربعة لمعالجة البيانات والنمط والوظيفة والمساحة والشكل والقياس.
ً

العلوم

الفنون

يقوم الطلبة بما يلي:
• استكشاف الفنون من خالل مجالي اإلنشاء واالستجابة .توفر الفنون منصة للمتعلمين لنقل معارفهم ومهاراتهم ومواصلة تطوير
فهمهم لعدد من المفاهيم  التي يتم استكشافها في فصولهم
• الرد على أعمالهم وأعمال  الفنانين اآلخرين
• تنمية مهارات التحليل النقدي والتفسير والتقييم والتفكير والتواصل
• إظهار المعرفة والفهم وأساليب وعناصر الفن بما في ذلك استخدام اللغة المتخصصة
• النظر في أعمالهم الخاصة والفنانين اآلخرين ضمن نطاق  السياق ومن وجهات نظر مختلفة من أجل بناء المعنى والتعبير  عن
أعمالهم  ومسيرتهم المستقبلية.
• توصيل أشكال المعنى  ،وتطوير مهاراتهم  الفنية ،وخوض  المخاطر اإلبداعية  ،وحل المشكالت وتصور العواقب
• االعتماد على خيالهم و خبراتهم ومعرفتهم بالمواد والعمليات كنقاط انطالق لالستكشاف اإلبداعي
• الربط بين أعمالهم وأعمال الفنانين اآلخرين للتعبير عن  تفكيرهم وخلق  اإللهام
• المشاركة في العمليات اإلبداعية التي يمكنهم من خاللها نقل األفكار والتعبير عن المشاعر
• استكشاف اهتماماتهم ومعتقداتهم وقيمهم الشخصية واالنخراط في رحلة فنية شخصية

التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية ()PSPE
يواصل متعلمو الروضة من خالل تجارب التعلم المرحة  تطوير رفاههم الشامل وفهم األخالق والقيم .يتم تعريف التربية الشخصية
واالجتماعية والبدنية  PSPEمن خالل جوانب  الهوية والحياة النشطة والتفاعالت وتشتمل على اآلتي:

يتلقى الطلبة ما يلي:
• تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام حواسهم لجمع المعلومات وتسجيلها
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• تطوير المهارات الحركية األساسية وقدرة الجسم على الحركة  من خالل متابعات موجهة وفردية

يتلقى المتعلمون ما يلي:

معا وصقلها إلنشاء سلسلة من الحركات الجمالية
• التطور الحركي اإلدراكي  ،وذلك من خالل إدراك أن حركات جسمهم يمكن ربطها ً
عبر المساحة المتاحة

االستماع والتحدث:

أيضا تحديد وتطوير المهارات
• التعرف على التحديات التي تقدمها األلعاب وأهمية التالعب بالمساحة المتاحة .ويشمل ذلك ً
واالستراتيجيات والقواعد والعمل الجماعي المناسب لذلك

• التفاعل بشكل فعال مع أقرانهم

• تطوير مهارات التفكير النقدي أثناء العمل في مجموعات أو كأفراد  ،والتعاون لحل المشكالت أثناء االنخراط في تحديات المغامرة
• إدراك وتقدير أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي

اللغة العربية
والمعتمدة  فهما للغة العربية من خالل اللغة الهدف أثناء العمل
يكتسب متعلمو الروضة من خالل االنخراط في تجارب التعلم المرحة
ً
من أجل أهداف تعلم اللغة األخرى.

• االستماع واالستجابة للصور التي تظهر المتعة وإظهار فهمهم من خالل الصور
• تكرار  /ترديد كلمات مفردة
• فهم األسئلة البسيطة والرد عبر الفعل أو الكلمات
• اتباع توجيهات الفصل الدراسي وإجراءاته  ،باستخدام إشارات السياق
• التحية والرد على التحية العربية باللغة العربية
• طرح األسئلة للتعلم من اآلخرين
• المشاركة في القصائد والقوافي واألغاني والعبارات المتكررة
• استخدام اللغة الشفوية للتواصل في الفصل

القراءة والكتابة:

• التعرف على النص العربي
• استخدام تجربتهم الخاصة كمحفز عند الرسم والكتابة
• اختيار وقراءة الكتب المصورة للمتعة
• قراءة الكلمات المألوفة التي تمت دراستها من قبل
• تتبع لتشكيل الحروف المرسومة
• قراءة الحروف التي تم تتبع رسمها

المشاهدة:
• الرد على المعلومات المرئية التي توضح فهم اللعب واإليماءات وتعبير الوجه
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برنامج أكاديمية قطر  -السدرة
للسنوات االبتدائية :الصفوف 5-1
منهج أكاديمية قطر -السدرة االبتدائي هو إطار عمل مدعوم بالمفاهيم ،ويتم دعمه مباشرة من خالل المواءمة الصريحة للمعايير
دوليا للتعلم داخل كل مجال من مجاالت المناهج األساسية .نحن مجتمع تعليمي داعم حيث يعترف الجميع
والنتائج المعترف بها
ً
برحالت التعلم الجماعية والفردية الفريدة لدينا .كما  نتحدى المتعلمين بغية اثارة التنافس بينهم وندعمهم كي يتطوروا  ونبين  ذلك  
كوننا صريحين و قاصدين بشأن ما سنعرفه ونفهمه ونفعله في خبراتنا التعليمية .يوفر التركيز الشامل على فهم المفاهيم والمعرفة  
الخاصة بكل مادة وأساليب التعلم من خالل اكتساب المهارات والمواقف األساسية لتمكين المتعلمين لدينا من التطور والسعي إلى
تغيير إيجابي في حياتهم وحياة اآلخرين.

الصف األول
معرفة القراءة والكتابة

يتم تعريف المتعلمين وتطوير قدرتهم على تلقي وبناء فهمهم لما يلي والتعبير عنه:

االستماع والتحدث:

• أصوات اللغة هي طريقة رمزية لتمثيل األفكار واألشياء
• يتواصل الناس باستخدام لغات مختلفة
• لكل فرد الحق في التحدث واالستماع إليه

المشاهدة والتقديم:

• يستخدم الناس الصور الثابتة والمتحركة لتوصيل األفكار والمعلومات
• النصوص المرئية يمكن أن تلفت انتباهنا على الفور
• يساعدنا عرض الصور التي أنشأها اآلخرون والتحدث عنها على فهم العروض التقديمية الخاصة بنا وإنشائها

القراءة:

• يمكن تمثيل أصوات اللغة المنطوقة بصرياً
• تعمل اللغة المكتوبة بشكل مختلف عن اللغة المنطوقة
• تمكن الطرق المتسقة لتسجيل الكلمات أو األفكار أعضاء مجتمع اللغة من التواصل
• الغرض من القراءة هو التعلم
• تمكننا الكلمات التي نراها ونسمعها من إنشاء صور في مخيلتنا

الكتابة:

• التواصل هو الغرض من الكتابة
• يمكن تمثيل أصوات اللغة المنطوقة بصرياً (الحروف والرموز والشخصيات)
• تمكن الطرق المتسقة لتسجيل الكلمات أو األفكار أعضاء مجتمع اللغة من فهم كتابة بعضهم البعض
• تعمل اللغة المكتوبة بشكل مختلف عن اللغة المنطوقة

الرياضيات:

يبني المتعلمون المعنى وتطوير فهمهم لما يلي:

األرقام:

• األرقام كنظام تسمية
• مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن من خاللها استخدام األرقام في العالم الحقيقي لألرقام المختلفة التي ترتبط ببعضها
البعض من خالل مجموعة متنوعة من العالقات
• كيف يمكن أن يساعدنا ربط تجاربنا باألرقام على تطوير اإلحساس باألرقام
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معالجة البيانات:
•

جمع المعلومات لفهم العالم من حولنا

•

كيفية تنظيم األشياء واألحداث لمساعدتنا على حل المشكالت

•

األحداث في الحياة اليومية تنطوي على فرصة

القياس:

• يشمل القياس مقارنة األشياء واألحداث
• تحتوي األشياء على سمات يمكن قياسها باستخدام وحدات غير قياسية
• يمكن ترتيب األحداث وتسلسلها

الشكل والمساحة:

وفقا لخصائصها
ً
• يمكن وصف األشكال وتنظيمها

الفنون

يقوم الطلبة بما يلي:

• التعرف على مفهوم أن األشكال المختلفة للفنون هي أشكال تعبيرية يمكن االستمتاع بها
• البدء في استكشاف أن الرقص والدراما والموسيقى والفنون البصرية تستخدم الرموز والتمثيالت لنقل المعنى
جمهورا بأشكال فنية مختلفة وابداء وعي تجاه مشاركة الفن مع اآلخرين
• البدء في استكشاف مفهوم كونهم
ً
• البدء في تفسير األشكال الفنية المختلفة واالستجابة لها  ،بما في ذلك عملهم الخاص وعمل اآلخرين

• البدء في تطوير فهم يمكنهم من التعبير عن أنفسهم من خالل إنشاء أعمال فنية في الرقص والدراما والموسيقى والفنون
البصرية
• البدء بمسيرة فهم أن اإلبداع في الفنون يمكن أن يتم بشكل فردي  أو مع اآلخرين
• بناء وعيهم بأن اإللهام المبتكر في الفنون يأتي من تجاربهم وخيالهم
• البدء في إدراك أنهم يستخدمون الرموز والتمثيالت لنقل المعنى في عملهم

وفقا لنقطة مرجعية
ً
• األجسام في بيئتنا المباشرة لها موضع في الفضاء (مساحة) يمكن وصفه

النمط:

• األنماط والتسلسالت التي تحدث في المواقف اليومية
• األنماط التي تتكرر وتنمو

العلوم

يقوم المتعلمون بما يلي:

• تعزيز وتوسيع مهاراتهم الرصدية باستخدام حواسهم لجمع وتسجيل المعلومات
• استخدام مالحظاتهم لتحديد األنماط  ،ووضع التوقعات وصقل أفكارهم
• استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام  ،واكتساب فهم العالقات بين السبب والتأثير
• المزيد من دراسة التغيير على مدى فترات زمنية متغيرة  ،وسوف ندرك أن أكثر من متغير واحد قد يؤثر على التغيير
• إظهار المزيد من الوعي بالمنظورات المختلفة وطرق تنظيم العالم
• إظهار الرعاية واالحترام ألنفسهم وللكائنات الحية األخرى وللبيئة
• التواصل مع المزيد من التفاصيل عن أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام تجربتهم العلمية الخاصة

الدراسات االجتماعية

يتلقى المتعلمون ما يلي:

• زيادة في فهمهم لعالمهم  ،مع التركيز على أنفسهم وأصدقائهم وعائالتهم وبيئتهم
• تقدير أسباب انتماء األشخاص للمجموعات واألدوار التي يقومون بها والطرق المختلفة التي يتفاعل بها األشخاص داخل
المجموعات
• التعرف على الروابط داخل وبين األنظمة التي ينظم الناس أنفسهم من خاللها
• توسيع إحساسهم بالمكان واألسباب التي تجعل أماكن معينة مهمة لألشخاص ،وكذلك كيف ولماذا تؤثر أنشطة األشخاص على
األماكن في بيئتهم وتتأثر بها
• تطوير فهم عالقتهم مع البيئة
• اكتساب إحساس أكبر بالوقت  ،واالعتراف باألحداث المهمة في حياتهم  ،وكيف يؤثر الوقت والتغيير على الناس
• زيادة وعيهم بكيفية تأثير التقدم التكنولوجي على األفراد والبيئة
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الصف الثاني

معالجة البيانات:

• جمع المعلومات لفهم العالم من حولنا
• كيفية تنظيم األشياء واألحداث لمساعدتنا على حل المشكالت

معرفة القراءة والكتابة

يتم تعريف المتعلمين وتطوير قدرتهم على تلقي وبناء فهم لما يلي والتعبير عنه:

االستماع والتحدث:

• تختلف اللغة المنطوقة حسب الغرض والجمهور
وفقا لتجاربهم الفريدة وطرق فهمهم
ً
• يفسر الناس الرسائل
• يختلف االتصال المنطوق عن التواصل المكتوب  -فلديه مجموعة من القواعد الخاصة به

المشاهدة والتقديم:

• يمكن للنصوص المرئية توسيع قاعدة بياناتنا لمصادر المعلومات
• توفر النصوص المرئية وسائل بديلة لتطوير مستويات جديدة من الفهم
• إن اختيار أنسب أشكال العرض المرئي يعزز قدرتنا على التعبير عن األفكار والصور

• األحداث في الحياة اليومية تنطوي على فرصة

القياس:

• يشمل القياس مقارنة األشياء واألحداث
• تحتوي األشياء على سمات يمكن قياسها باستخدام وحدات غير قياسية
• يمكن ترتيب األحداث وتسلسلها

الشكل والمساحة:

وفقا لخصائصها
ً
• يمكن وصف األشكال وتنظيمها
وفقا لنقطة مرجعية
ً
• األجسام في بيئتنا المباشرة لها موضع في الفضاء (مساحة) يمكن وصفه

النمط والوظيفة:

• األنماط والتسلسالت التي تحدث في المواقف اليومية

• التقنيات البصرية المختلفة تنتج تأثيرات مختلفة وتستخدم لتقديم أنواع مختلفة من المعلومات

• األنماط التي تتكرر وتنمو

القراءة:

العلوم

أغراضا مختلفة
ً
• تخدم أنواع مختلفة من النصوص
• ما نعرفه بالفعل يمكّ ننا من فهم ما نقرأه
• يساعدنا تطبيق مجموعة من االستراتيجيات على قراءة وفهم النصوص الجديدة
• إن التساؤل عن النصوص وطرح األسئلة يساعدنا على فهم المعنى
• يؤثر هيكل وتنظيم اللغة المكتوبة على المعنى وينقله.

الكتابة:

• نكتب بطرق مختلفة ألغراض مختلفة
• تتضمن بنية األنواع المختلفة من النصوص ميزات يمكن تحديدها
• يساعدنا تطبيق مجموعة من االستراتيجيات على التعبير عن أنفسنا حتى يستمتع اآلخرون بكتابتنا
• يساعدنا التفكير في شخصيات القصص المصورة واألشخاص في الحياة الواقعية على تطوير الشخصيات في قصصنا الخاصة
• عند الكتابة  ،فإن الكلمات التي نختارها وكيف نختار استخدامها تتيح لنا مشاركة خيالنا وأفكارنا.

الرياضيات

يبني المتعلمون المعنى ويقومون بنقل وتطبيق فهمهم لما يلي:

األرقام:

• األرقام كنظام تسمية
• تنوع طرق استخدام األرقام في العالم الحقيقي ألغراض مختلفة
• يتم ربط األرقام ببعضها البعض من خالل مجموعة متنوعة من العالقات
• كيف يمكن أن يساعدنا ربط تجاربنا باألرقام على تطوير اإلحساس باألرقام
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يتم تعريف الطلبة على ما يلي:

• البدء في تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام حواسهم وعدد من أدوات المالحظة المختارة.
• تعلم كيفية جمع وتسجيل المعلومات المرصودة بعدد من الطرق  ،وتأمل هذه النتائج لتحديد األنماط أو الروابط  ،وإبداء
التوقعات ،واختبار وتحسين أفكارهم بدقة.
• البدء في استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام  ،واكتساب فهم العالقات المتزايدة التعقيد
بين السبب والتأثير
• البدء في دراسة التغيير بمرور الوقت  ،وادراك  أن التغيير قد يتأثر بمتغير واحد أو أكثر
• استكشاف كيفية تطوير المنتجات واألدوات من خالل تطبيق مفاهيم العلوم
• تنمية الوعي بالمنظورات المختلفة وطرق تنظيم العالم
• البدء في التفكير في كيفية صياغة هذه اآلراء والعادات
• البدء في النظر في القضايا األخالقية في السياقات المتعلقة بالعلوم واستخدام تعلمهم في العلوم لتخطيط إجراءات مدروسة
وواقعية من أجل تحسين رفاههم ورفاهية الكائنات الحية األخرى والبيئة
• البدء في توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام تجربتهم العلمية الخاصة وتجارب اآلخرين

الدراسات االجتماعية

يقوم الطلبة بما يلي:

• تطوير فهمهم للمجتمع البشري  ،مع التركيز على أنفسهم واآلخرين داخل مجتمعهم و المجتمعات األخرى البعيدة في الزمان
والمكان
• البدء في التحقيق في كيفية ولماذا يتم تنظيم المجموعات داخل المجتمعات والطرق التي تعكس بها المجتمعات ثقافات
وعادات شعوبها
• البدء في التعرف على االعتماد المتبادل بين األنظمة ووظيفتها داخل المجتمعات المحلية والوطنية
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• تطوير وعيهم بكيفية تأثير األشخاص وتأثرهم باألماكن في بيئتهم

التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية

• تطوير فهمهم للوقت ،والتعرف على األحداث المهمة في حياة األشخاص  ،وكيفية تسجيل الماضي وتذكره بطرق مختلفة
• البدء في فهم تأثير التقدم التكنولوجي بمرور الوقت على األفراد والمجتمع والبيئة

يقوم الطلبة بما يلي:

• البدء بفهم كون هوية الشخص تتشكل من خالل مجموعة من العوامل وأن هذه الهوية تتطور بمرور الوقت

الفنون

• البدء في استكشاف  االستراتيجيات التي يستخدمونها في إدارة التغيير وتأملها ،والتعامل مع التحديات الجديدة والتغلب على
الشدائد

• البدء في استكشاف العالقة بين تقدير أهمية البيئة وحمايتها

يقوم الطلبة بما يلي:

• إظهار فهم نحو كون األشكال المختلفة للفنون هي أشكال تعبيرية لالستمتاع بها
• االطالع على أن الرقص والدراما والموسيقى والفنون البصرية تستخدم الرموز والتمثيالت لنقل المعنى
جمهورا  ألشكال فنية مختلفة وإظهار  وعي بمشاركة الفن مع اآلخرين
• تبني مفهوم كونهم
ً
• تفسير األشكال الفنية المختلفة واالستجابة لها  ،بما في ذلك أعمالهم وأعمال اآلخرين

• إظهار فهم أنه يمكنهم التعبير عن أنفسهم من خالل إنشاء أعمال فنية في الرقص والدراما والموسيقى والفنون البصرية
• االطالع على أن اإلبداع في الفنون يمكن أن يتم بصورة فردية أو مع اآلخرين ،مع  الدراية بأن اإللهام  في الفنون يأتي من تجاربهم
وخيالهم
• إدراك حقيقة كونهم  يستخدمون الرموز والتمثيالت لنقل المعنى في أعمالهم

• البدء في تحليل كيفية ارتباطهم بالمجتمع األوسع وانفتاحهم على التعلم عن اآلخرين
• البدء في استخدام فهمهم لمشاعرهم للتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين
• إظهار بعض الوعي بأن تطوير االعتماد على الذات واالستمرار في المهام بشكل مستقل سيدعم جهودهم ليصبحوا أكثر استقاللية
في التعلم
• البدء بفهم العوامل التي تساهم في نمط حياة صحي
• البدء في فهم أنه يمكنهم تعزيز مشاركتهم في األنشطة البدنية من خالل تطوير اللياقة البدنية والحفاظ عليها  ،وتحسين مهارات
الحركة ،والتفكير في األساليب  واألداء
• البدء في تحديد مراحل الحياة المختلفة وفهم أن معدالت التطور تختلف من شخص آلخر
• البدء في فهم أن هناك نتائج إيجابية وسلبية محتملة لسلوكيات المخاطرة وأنهم قادرون على البدء في تحديد هذه المخاطر من
أجل تحقيق أقصى قدر من التمتع وتعزيز السالمة
• البدء في فهم أن العمل الجماعي يمكن تعزيزه من خالل تطوير خطة عمل وتحديد نقاط القوة لدى أفراد المجموعة واالستفادة
منها
• البدء في التفكير في وجهات نظر وأفكار اآلخرين
• البدء بفهم أن العالقات الصحية مدعومة بتطوير وإظهار المواقف البناءة تجاه اآلخرين والبيئة

اللغة العربية

يتلقى الطلبة ما يلي:
االستماع

• االستماع إلى القصص بصوت عال وإظهار الفهم واالستيعاب
• الرد في حاالت الصيغ الشفوية والمكتوبة والمرئية
• جمع معلومات بسيطة من النصوص المنطوقة

عال
• توقع النتائج المحتملة عند االستماع إلى النصوص التي تتم قراءتها بصوت ٍ

• التحدث مع بعضهم البعض عن القصص والكتابات والصور والنماذج التي أعدوها
• استخدام اللغة لتلبية احتياجاتهم والتعبير عن مشاعرهم

التقديم

ردا على الرسائل المرئية  ،وإظهار التعاطف مع ما قد يشعر به اآلخرون
• التحدث عن مشاعرهم الخاصة ً
• الربط  بين السياقات المختلفة المقدمة في النصوص المرئية  وتجاربهم الخاصة
• استخدام لغة الجسد في التمثيل من أجل نقل أفكارهم ومشاعرهم
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القراءة

• المشاركة في القراءة الجماعية وطرح األسئلة واإلجابة عنها

الصف الثالث

• المشاركة في أنشطة القراءة الموجهة ومراقبة سلوكيات القراءة وتطبيقها
• التفاعل الفعال مع المجموعة  ،واالستماع بانتباه  ،واالستجابة بثقة  ،والتنبؤ بالنتائج المحتملة
• قراءة وفهم معنى نصوص بمستوى مناسب من اختيارهم أو اختيار  المعلم الستخدام المعنى والعالمات المرئية وقرائن السياق
والذاكرة
• قراءة وفهم المواد المطبوعة المأخوذة من محيطهم المباشر مثل األعالم والالفتات والشعارات ورموز تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

الكتابة

معرفة القراءة والكتابة

يعمل الطلبة على تعزيز وتقوية قدرتهم على تلقي وبناء الفهم عن اآلتي والتعبير عنه:

االستماع والتحدث:

• تختلف اللغة المنطوقة حسب الغرض والجمهور
وفقا لتجاربهم الفريدة وطرق فهمهم
ً
• يفسر الناس الرسائل

• الكتابة بشكل غير رسمي عن أفكارهم وخبراتهم ومشاعرهم في دفتر يوميات باستخدام صيغ لجمل بسيطة في البداية

• يختلف االتصال المنطوق عن التواصل المكتوب ألن له مجموعة من القواعد الخاصة به

• الكتابة لفئة معينة من المتلقين   ،مثل كتابة قصة إخبارية أو قصة خيالية

المشاهدة والتقديم:

• المشاركة في الكتابة الجماعية  ،مع وضع نموذج المعلم في االعتبار  ،وطرح األسئلة وتقديم االقتراحات
• إعداد الرسوم التوضيحية التي تطابق نصوصهم المكتوبة
• فهم تقاليد وأصول  الكتابة
• الربط  بين الرموز المكتوبة وأصوات اللغة المنطوقة وعكس هذا الفهم عند كتابة األفكار
• التمييز بين أنواع الرموز  ،مثل األحرف واألرقام والكلمات
• كتابة عدد من الكلمات أو األفكار شائعة االستخدام بمفردهم
• إنشاء مساهمات كتابية للكتاب الصفي

• يمكن للنصوص المرئية توسيع قاعدة بياناتنا لمصادر المعلومات
• توفر النصوص المرئية وسائل بديلة لتطوير مستويات جديدة من الفهم
• إن اختيار أنسب أشكال العرض المرئي يعزز قدرتنا على التعبير عن األفكار والصور
• التقنيات البصرية المختلفة تنتج تأثيرات مختلفة وتستخدم لتقديم أنواع مختلفة من المعلومات

القراءة:

أغراضا مختلفة
ً
• تخدم أنواع مختلفة من النصوص
• ما نعرفه بالفعل يمكّ ننا من فهم ما نقرأه
• يساعدنا تطبيق مجموعة من االستراتيجيات على قراءة وفهم النصوص الجديدة
• إن التساؤل عن النصوص وطرح األسئلة يساعدنا على فهم المعنى
• يؤثر هيكل وتنظيم اللغة المكتوبة على المعنى ونقله

الكتابة:

• نكتب بطرق مختلفة ألغراض مختلفة
• تتضمن بنية األنواع المختلفة من النصوص ميزات يمكن تحديدها
• يساعدنا تطبيق مجموعة من االستراتيجيات على التعبير عن أنفسنا حتى يستمتع اآلخرون بكتابتنا
• يساعدنا التفكير في شخصيات القصص المصورة واألشخاص في الحياة الواقعية على تطوير الشخصيات في قصصنا الخاصة
• الكلمات التي نختارها عند الكتابة  ، ،وكيفية اختيارنا الستخدامها  ،تمكننا من مشاركة خيالنا وأفكارنا.

الرياضيات

يبني الطلبة المعنى ويعملون على نقل وتطبيق فهمهم لما يلي:

األرقام:

• يتم استخدام نظام القيمة األساسي المكون من  10قيم لتمثيل األرقام والعالقات بين األرقام
• الكسور هي طرق لتمثيل العالقات الكاملة والجزئية
• ترتبط عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ببعضها البعض وتستخدم لمعالجة المعلومات لحل المشكالت
• يمكن نمذجة عمليات األرقام بطرق متنوعة
• هناك العديد من الطرق الذهنية التي يمكن تطبيقها على الدقة وتقريب الحسابات
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معالجة البيانات:

• يمكن التعبير عن المعلومات كبيانات منظمة
• يمكن تنظيم األشياء واألحداث بطرق مختلفة
• من المرجح أن تحدث بعض األحداث في الحياة اليومية أكثر من غيرها

القياس:

• تسمح لنا الوحدات القياسية بالحصول على لغة مشتركة لتحديد ومقارنة وترتيب و تسلسل األشياء واألحداث
• نستخدم أدوات لقياس سمات األشياء واألحداث
• يسمح لنا التقدير بالقياس بمستويات مختلفة من الدقة

الشكل والمساحة:

العلوم

يقوم الطلبة بما يلي:

• تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام حواسهم وعدد من أدوات المالحظة المختارة
• جمع وتسجيل المعلومات المرصودة بعدد من الطرق
• التفكير في النتائج التي توصلوا إليها لتحديد األنماط أو الروابط  ،وإبداء التوقعات
• اختبار وتحسين أفكارهم بدقة متزايدة
• استكشاف طريقة عمل األشياء والظواهر
• تحديد أجزاء من النظام واكتساب فهم العالقات المتزايدة التعقيد بين السبب والتأثير  
• دراسة التغيير بمرور الوقت وادراك  كونه قد يتأثر بمتغير واحد أو أكثر
• دراسة كيفية تطوير المنتجات واألدوات من خالل تطبيق مفاهيم العلوم

وفقا لخصائصها
ً
• يتم تصنيف األشكال وتسميتها

• االطالع على مختلف وجهات النظر وطرق تنظيم العالم  ،وإمكانية  النظر في كيفية صياغة هذه اآلراء والقواعد

• يمكن استخدام مفردات محددة لوصف موقع جسم ضمن مساحة ما

• النظر في القضايا األخالقية في السياقات المتعلقة بالعلوم واستخدام تعلمهم في العلوم لتخطيط إجراءات مدروسة وواقعية
من أجل تحسين رفاههم ورفاهية الكائنات الحية األخرى والبيئة

• تتكون بعض األشكال من أجزاء تتكرر بطريقة ما

النمط:

• تظهر األعداد الصحيحة أنماطاً وعالقات يمكن مالحظتها ووصفها
• يمكن تمثيل األنماط باستخدام أرقام ورموز أخرى

• توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام تجربتهم العلمية الخاصة وتجارب اآلخرين

الدراسات االجتماعية

يقوم الطلبة بما يلي:

• توسيع فهمهم للمجتمع البشري  ،مع التركيز على أنفسهم واآلخرين داخل مجتمعهم و المجتمعات األخرى البعيدة في الزمان
والمكان
• التحقق من كيف ولماذا يتم تنظيم المجموعات داخل المجتمعات والطرق التي تعكس بها المجتمعات ثقافات وعادات شعوبها
• التعرف على االعتماد المتبادل بين األنظمة ووظيفتها داخل المجتمعات المحلية والوطنية
• زيادة وعيهم بكيفية تأثير األشخاص وتأثرهم باألماكن في بيئتهم
• استكشاف العالقة بين تقدير قيمة البيئة وحمايتها
• توسيع فهمهم للوقت  ،والتعرف على األحداث المهمة في حياة األشخاص  ،وكيفية تسجيل الماضي وتذكره بطرق مختلفة
• تعميق فهمهم لتأثير التقدم في التكنولوجيا بمرور الوقت على األفراد والمجتمع والبيئة
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التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية

يقوم الطلبة بما يلي:

• فهم كون هوية الشخص تتشكل من خالل مجموعة من العوامل وأن هذه الهوية تتطور بمرور الوقت
• استكشاف االستراتيجيات التي يستخدمونها في إدارة التغيير وتأملها ،والتعامل مع التحديات الجديدة والتغلب على الشدائد
• تحليل كيفية ارتباطهم بالمجتمع األوسع وانفتاحهم على التعرف على اآلخرين
• استخدام فهمهم لمشاعرهم للتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين
• ادراك كون  تطوير االعتماد على الذات واالستمرار في المهام بشكل مستقل سيدعم جهودهم ليصبحوا أكثر استقاللية في التعلم
• فهم العوامل التي تساهم في نمط حياة صحي
• فهم أنه يمكنهم تعزيز مشاركتهم في األنشطة البدنية من خالل تطوير اللياقة البدنية والحفاظ عليها  ،وتحسين مهارات الحركة ،
والتفكير في األساليب واألداء
• تحديد مراحل الحياة المختلفة وفهم أن معدالت التطور تختلف من شخص آلخر
• فهم أن هناك نتائج إيجابية وسلبية محتملة لسلوكيات المخاطرة وأنهم قادرون على تحديد هذه المخاطر من أجل تعظيم التمتع
وتعزيز السالمة

• فهم أن العمل الجماعي يمكن تعزيزه من خالل تطوير خطة عمل وتحديد نقاط القوة لدى أفراد المجموعة واالستفادة منها
• التأمل في وجهات نظر وأفكار اآلخرين
• فهم أن العالقات الصحية مدعومة بتطوير وإظهار المواقف البناءة تجاه اآلخرين والبيئة

اللغة العربية

يقوم الطلبة بما يلي:
التقديم

• إظهار فهم للمعلومات المرئية عن طريق طرح األسئلة ذات الصلة ومناقشة المعاني المحتملة
• مناقشة المشاعر رداً على الرسائل المرئية  ،واالستماع إلى ردود أخرى تتعرف على النصوص المرئية المألوفة  ،مثل اإلعالنات
والشعارات والملصقات والالفتات والصور والرموز المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• مراقبة ومناقشة رسائل الفيديو المألوفة وغير المألوفة وإصدار أحكام حول فعاليتها
• مناقشة التجارب الشخصية المتعلقة بالصور المرئية

الفنون

يقوم الطلبة بما يلي:

• البدء في إظهار فهم أن األفكار والمشاعر والتجارب يمكن نقلها من خالل الفنون
• البدء في إدراك أن ممارساتهم الفنية وأعمالهم الفنية قد تكون مختلفة عن غيرها
• البدء في التفكير والتعلم من مراحل إنشاء األعمال الفنية الخاصة بهم
• إدراك حقيقة كون الفنون ربما تراعي  جمهور معين
• البدء في إظهار فهم أنه يمكنهم استخدام الفنون للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وتجاربهم
• وضع استراتيجيات في عملهم لتعزيز المعنى المنقول وجعله أكثر متعة لآلخرين
• البدء في إظهار الوعي بأن عملهم يمكن أن يثير استجابات مختلفة من اآلخرين
• البدء في فهم قيمة العمل بشكل فردي وتعاوني عند إنشاء أشكال فنية مختلفة

• استخدام األفعال ولغة الجسد لتعزيز العروض اللفظية وإضافة معنى لها
• اختيار واستخدام األشكال واأللوان والرموز والتصاميم المناسبة للعروض التقديمية
معا لنقل المعلومات
• فهم أن النصوص والرسوم التوضيحية في المواد المرجعية تعمل ً

شخصيا
• استخدام اإلنترنت للوصول إلى المعلومات ومعالجة وعرض المعلومات ذات الصلة بطرق مفيدة
ً
• استخدام المصطلحات المناسبة لمناقشة العناصر المرئية مثل اإلخطارات والخطوط األمامية والخلفية

• مالحظة مجموعة متنوعة من صيغ  اللغة المرئية ومناقشة فعاليتها ،مثل مقاطع الفيديو  /األفالم والملصقات

االستماع

• االستماع بانتباه والتحدث بشكل مناسب في مجموعات التدريس الصغيرة أو الكبيرة
• االستماع إلى مجموعة متنوعة من العروض التقديمية الشفوية  ،بما في ذلك القصص والقصائد والبيانات المنوعة  والتقارير مع
االستجابة  بتفاصيل أكبر وبثقة عالية
• استخراج األحداث الرئيسية والنقاط ذات الصلة في النصوص الشفوية
مثال  
• استخدام اللغة لمجموعة متنوعة من األغراض الشخصية  كالدعوات ً
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• التعبير عن األفكار واآلراء ومناقشتها مع احترام مساهمات اآلخرين
• المشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة الدرامية  ،مثل لعب األدوار ومسرح الدمى وتمثيل القصص والقصائد المألوفة
• استخدام اللغة لشرح السؤال واالستعالم والمقارنة
أغراضا مختلفة
ً
• فهم واستخدام كلمات معينة تناسب
• االستماع وتقدير االختالفات بين اللغات

القراءة

• قراءة نصوص بمستوى مناسب بشكل مستقل وبثقة وفهم جيد
• التمييز بين مجموعة متنوعة من النصوص المختلفة  ،مثل الحروف والشعر والمسرحيات والقصص والروايات والتقارير والمقاالت
بناء على معرفتهم وخبرتهم الخاصة  ،وضبط توقعاتهم وفقها  ،أو عندما تتكشف القصة
• التنبؤ بأحداث القصة ً

• استخدام مجموعة من االستراتيجيات للمراقبة الذاتية والتصحيح الذاتي مثل المعنى  ،والسياق  ،وإعادة القراءة  ،ومتابعة القراءة
• مناقشة الشخصيات  ،وسلوك القصة  ،والتعليق على أسباب تفاعلهم بطرق معينة
• مناقشة تجاربهم الخاصة وربطها بالنصوص السردية وغير السردية
• طرح األسئلة لمحاولة فهم ما يود  المؤلف قوله للقارئ

الكتابة

الصف الرابع
معرفة القراءة والكتابة

يتم تعريف الطلبة بقدرتهم على التلقي والبناء والتعبير عن الفهم وتعزيز ذلك:

االستماع والتحدث:

• إن قضاء بعض الوقت في التفكير فيما نسمعه ونقوله يساعدنا في إصدار أحكام مستنيرة وتشكيل آراء جديدة.
• يساعدنا التفكير في منظور جمهورنا على التواصل بشكل أكثر فعالية وبشكل مناسب.
• تمكن الهياكل النحوية للغة أعضاء مجتمع اللغة من التواصل مع بعضهم البعض.

المشاهدة والتقديم:

• النصوص المرئية لها القدرة على التأثير في التفكير والسلوك.
• يتضمن تفسير النصوص المرئية إصدار حكم مستنير حول نية الرسالة.
•

يجب أن نكون مستخدمين فعالين وبنائين لإلنترنت لتعزيز التعلم.

• االنخراط في عملية الكتابة والكتابة عن مجموعة من الموضوعات لمجموعة متنوعة من األغراض

القراءة:

• تنظيم األفكار في تسلسل منطقي  ،مثل كتابة القصص السردية البسيطة التي لها مقدمة ووسط وخاتمة.

تعقيدا.
• إن التحقق من قراءاتنا الخاصة وإعادة قراءتها وتصحيحها أثناء تقدمنا تمكننا من قراءة نصوص جديدة وأكثر
ً

• تبني بنية النحو والجمل المناسبة

• إن معرفة ما نهدف إلى تحقيقه يساعدنا على اختيار مادة مرجعية مفيدة تصلح إلجراء بحث.

• مراجعة العمل المكتوب وإجراء التصحيحات والتحسينات حسب الحاجة

الكتابة:

• استخدام المخططات الرسومية للمساعدة في التنظيم
• استخدام تقاليد وأصول الكتابة المناسبة
• الكتابة بوضوح وبطريقة متسقة
• النظر في ردود وافادات  المعلمين واألقران عند مراجعة العمل المكتوب
• استخدام القاموس والمعجم ك والمصادر اللغوية الخاصة بالكلمات لتوسيع استخدامهم للغة
• نشر عمل مكتوب بخط اليد باستخدام تنسيق رقمي تحت إشراف المعلم

معا لتمكيننا من تكوين معنى.
• تعمل القراءة والتفكير ً

• يساعدنا تحديد األفكار الرئيسية في النص على فهم ما هو مهم.

معا لتمكيننا من التعبير عن األفكار ونقل المعنى.
• تعمل الكتابة والتفكير ً

• إن طرح أسئلة عن أنفسنا واآلخرين يساعد على جعل كتابتنا هادفة وأكثر تركيزً ا .
• تساعد الطريقة التي نبني وننظم بها كتابتنا اآلخرين على فهمها وتقديرها.
وضوحا.
• تمكننا إعادة قراءة وتحرير كتاباتنا من التعبير عما نريد قوله بشكل أكثر
ً

الرياضيات

يبني الطلبة المعنى ويطبقون وينقلون فهمهم لما يلي:

األرقام:

• يمكن توسيع نظام القيمة األساسي  10مكان لتمثيل الحجم.
• الكسور والكسور العشرية هي طرق لتمثيل العالقات الكاملة والجزئية.
• ترتبط عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ببعضها البعض وتستخدم لمعالجة المعلومات لحل المشكالت.
• يمكن نمذجة حتى العمليات المعقدة بعدة طرق ،على سبيل المثال  ،الخوارزمية هي طريقة لتمثيل عملية ما.
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معالجة البيانات:

• يمكن جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها بطرق مختلفة.
• تسلط نماذج الرسم البياني المختلفة الضوء على الجوانب المختلفة للبيانات بشكل أكثر كفاءة.
• يمكن أن تستند االحتمالية إلى األحداث التجريبية في الحياة اليومية.
• يمكن التعبير عن االحتمالية عبر الرموز العددية.

القياس:

العلوم

يقوم الطلبة بما يلي:

• البدء في تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام حواسهم وعدد من أدوات المالحظة المختارة
• تعلم كيفية جمع وتسجيل المعلومات التي تمت مالحظتها بعدد من الطرق  ،وتأمل هذه النتائج لتحديد األنماط أو الروابط  ،وابداء
التوقعات  ،واختبار وتحسين أفكارهم بدقة متزايدة
• البدء في استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام  ،وتطوير فهم عالقات السبب والنتيجة
المعقدة بشكل متزايد

• األشياء واألحداث لها سمات يمكن قياسها باستخدام األدوات المناسبة

• البدء في دراسة التغيير بمرور الوقت  ،والعمل من أجل إدراك أن التغيير قد يتأثر بمتغير واحد أو أكثر

• توجد عالقات بين الوحدات القياسية التي تقيس نفس السمات

• البدء في التفكير في التأثير الذي تركه تطبيق العلوم  ،بما في ذلك التقدم التكنولوجي  ،على أنفسهم والمجتمع والبيئة

الشكل والمساحة:

• اظهار بعض الوعي تجاه وجهات النظر المختلفة وطرق تنظيم العالم

• ال يغير تغيير موضع الشكل خصائصه
• يمكن تحويل األشكال بطرق مختلفة

• األشكال الهندسية والمفردات مفيدة لتمثيل ووصف األشياء واألحداث في مواقف العالم الحقيقي

النمط والوظيفة:

• البدء في التفكير في كيفية صياغة هذه اآلراء والعادات
• البدء في دراسة القضايا األخالقية واالجتماعية في السياقات المتعلقة بالعلوم والتعبير عن ردودهم بشكل مناسب
• استخدام ما يتعلمونه في العلوم لتخطيط عمل مدروس وواقعي من أجل تحسين رفاههم ورفاهية الكائنات الحية األخرى والبيئة
• توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام تجربتهم العلمية الخاصة وتجارب اآلخرين

• الوظائف هي عالقات أو قواعد تربط أعضاء مجموعة واحدة بشكل فريد مع أعضاء مجموعة أخرى
• من الممكن ابداء التوقعات من خالل تحليل األنماط وتحديد قواعد لهذه األنماط
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الدراسات االجتماعية

يقوم الطلبة بما يلي:

• البدء في التعرف على جوانب مختلفة من المجتمع البشري  ،مع التركيز على أنفسهم واآلخرين داخل مجتمعهم ومجموعات من
الناس البعيدين في الزمان والمكان
• تطوير فهمهم لكيف ولماذا يتم تنظيم المجموعات داخل المجتمعات  ،وكيف تنطوي المشاركة داخل المجموعات على الحقوق
والمسؤوليات
• البدء في فهم االعتماد المتبادل بين األنظمة ووظيفتها داخل المجتمعات المحلية والوطنية
أغراضا مماثلة
ً
• العمل من أجل تقدير كيفية اختالف المجموعات الثقافية في عاداتها وممارساتها ولكنها تعكس في الوقت نفسه
• تطوير وعيهم بكيفية تأثير األشخاص في األماكن  والبيئة وتأثرهم بها
• البدء في إدراك أهمية تنمية الشعور باالنتماء واإلشراف على البيئة  ،وتقييمها والعناية بها  ،لمصلحتهم ومصلحة أجيال المستقبل
• تطوير فهمهم للوقت  ،وإدراك كيف أن أفكار وأفعال الناس في الماضي قد غيرت حياة اآلخرين  ،وتقدير كيفية تسجيل الماضي
وتذكره بطرق مختلفة
• العمل من أجل فهم كيف ولماذا يدير الناس الموارد

التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية

يقوم الطلبة بما يلي:

• البدء في فهم أن التغييرات الجسدية التي سيختبرونها في مراحل مختلفة من حياتهم تؤثر على هوياتهم المتطورة
• البدء في فهم أن القيم والمعتقدات والمعايير داخل المجتمع يمكن أن تؤثر على مفهوم الفرد لذاته وقيمته الذاتية
• البدء في فهم أن الوعي العاطفي يساعدهم على إدارة العالقات
• البدء في التعرف على كيفية مساهمة اإلحساس بالكفاءة الذاتية في تحقيق اإلنجازات البشرية والرفاهية الشخصية ووصفها
• البدء في تطبيق االستراتيجيات التي تطور المرونة والتكيف وتأملها ،وعلى وجه الخصوص  ،مساعدتهم على التكيف مع التغيير
والتحدي والمحن في حياتهم

• البدء في فهم الترابط بين العوامل التي تساهم في أسلوب حياة آمن وصحي  ،وتحديد األهداف وتحديد االستراتيجيات التي
ستساعد على تطوير الرفاهية
• البدء في فهم الجوانب الجسدية واالجتماعية والعاطفية
• البدء في تطبيق مهارات الحركة بشكل مناسب  ،ووضع خطط للمساعدة في صقل الحركات ،وتحسين األداء وتعزيز المشاركة في
مجموعة من السياقات المادية

• البدء في فهم تأثير التقدم التكنولوجي على حياتهم وعلى المجتمع والعالم  ،مع تأمل  الحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة فيما
يتعلق باستخدام التكنولوجيا

• البدء في فهم أنهم يمكنهم تجربة الرضا الجوهري والنمو الشخصي من التفاعالت مع اآلخرين في السياقات الرسمية وغير
الرسمية

الفنون

• البدء في فهم الحاجة إلى تطوير ورعاية العالقات مع اآلخرين وتطبيق االستراتيجيات بشكل مستقل لحل الصراع عند ظهوره

يقوم الطلبة بما يلي:

• إظهار فهم أن القضايا والمعتقدات والقيم يمكن استكشافها في الفنون
• إظهار فهم أن هناك أوجه تشابه واختالف بين الثقافات واألماكن واألوقات المختلفة
• تحليل عملهم وتحديد المجاالت التي يتعين مراجعتها لتحسين جودتها
بناء على ما يعرفونه  ،لتفسير الفنون وفهم دور الفنون في عالمنا
• استخدام االستراتيجيات ً ،
•   إظهار كيف يمكنهم التأثير على التفكير والسلوك كفنانين من خالل الفنون التي يبدعونها.

• التفكير  النقدي أثناء التعلم وادراك حقيقة كون  اهتماماتهم الشخصية ومعتقداتهم وقيمهم يمكن أن تعود بالفائدة على  
أعمالهم اإلبداعية
• إظهار فهم نحو العالقات بين أعمالهم وأعمال اآلخرين

• البدء في إدراك أن الناس لديهم عالقة مترابطة مع البيئة والكائنات الحية األخرى ،وعليه يتوجب اتخاذ إجراءات الستعادتها
وإصالحها عند حدوث الضرر

اللغة العربية

يقوم الطلبة بما يلي:
االستماع

• الرد بانتباه وطرح آرائهم الخاصة واحترام آراء اآلخرين
• االستماع إلى هدف محدد في مواقف مختلفة
عال من أجل تحديد ُبنية القصة وأفكارها
• االستماع إلى القصص التي تُ قرأ بصوت ٍ

• فهم أن األفكار واآلراء يمكن توليدها وطرحها من خالل الكالم  ،والعمل في أزواج ومجموعات إلعداد العروض التقديمية الشفوية
• خلق حجج مقنعة والدفاع عن وجهة نظر معينة
• شرح ومناقشة كتاباتهم الخاصة مع أقرانهم والبالغين
• البدء في ممارسة مهارات إعادة الصياغة والتلخيص
• تنظيم أفكارهم ومشاعرهم قبل التحدث
• استخدام مجموعة من المفردات المحددة في مواقف مختلفة  ليدركوا أن اللغة تتأثر بالغرض والجمهور المتلقي والسياق
• تطبيق قواعد نحوية غير منتظمة
• استخدام اللغة الشفوية بشكل مناسب ودقيق وبثقة عالية
• التعبير عن األفكار من خالل التحدث وشرح منطقهم
• التعرف على استخدام الصيغ المختلفة في سياقات مختلفة
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العرض
• وصف المعلومات المرئية ،وبالتالي ينقلون فهمهم بأشكال شفوية ومكتوبة ومرئية
• وصف ردود الفعل الشخصية على الرسائل المرئية  ،والتفكير في سبب فهم اآلخرين للصور بشكل مختلف
• فهم وشرح كيفية استخدام التأثيرات المرئية لتعكس سياق معين
• التعرف على النصوص المرئية المألوفة وشرح سبب كونها فعالة أو غير فعالة مثل الملصقات والشعارات والالفتات ولوحات
اإلعالنات
• تفسير اإلشارات المرئية للتحليل واالستدالل على الغرض من الرسالة
• شرح كيف يمكن للتجارب الشخصية ذات الصلة أن تتعرف على مظاهر لغة الجسد في عرض درامي وشرح كيفية استخدامها للتعبير
عن مزاج الشخص وسماته الشخصية
• تصميم الملصقات والرسوم البيانية باستخدام األشكال واأللوان والرموز والخطوط لتحقيق تأثيرات معينة ؛ وشرح كيفية تحقيق
التأثير المطلوب
معا لتوصيل رسالة
• مناقشة تقرير صحفي وتذكر كيف تعمل الكلمات والصور ً
• تقديم عروض تقديمية باستخدام مجموعة من الوسائط  ،بما في ذلك برامج الكمبيوتر واإلنترنت
• مناقشة وشرح الصور والتأثيرات المرئية باستخدام المصطلحات المناسبة مثل الرمز والتصميم الجرافيكي والتوازن والتقنية
والتكوين
• استكشاف أشكال مختلفة من اللغة المرئية ومناقشة كيفية تأثيرها على الجمهور

القراءة
أهدافا جديدة للمستقبل
ً
• قراءة مجموعة متنوعة من الكتب لالستمتاع والدراسة والحصول على المعلومات ،وهي تحدد بانتظام
• التعرف على الفرق بين النصوص السردية وغير السردية
• االستجابة لألفكار والمشاعر والمواقف المعبر عنها في النصوص المختلفة وفهمها  ،مما يدل على التعاطف مع الشخصيات
• التعرف على األغراض المتعددة التي يطرحها المؤلف

الكتابة

• فهم أن القصص لها حبكة ،وتحديد الفكرة الرئيسية ،ومناقشة تسلسل األحداث التي تؤدي إلى النتيجة النهائية  ،ووضع مخطط
موجز لها

• الكتابة بشكل مستقل وبثقة تعبر عن صوت شخصي يمثل الكاتب

• استخدام مراجع الكتب والقواميس وتطبيقات الكمبيوتر واإلنترنت بمزيد من االستقاللية والمسؤولية

وفقا لهدف الكتابة
ً
• كتابة مجموعة من األهداف اإلبداعية والتعليمية ،باستخدام أنواع مختلفة من التراكيب واألساليب

• التعرف على كيفية قراءة النصوص بأساليب القراءة السريعة لتحديد ما إذا كانت هذه النصوص مفيدة قبل قراءتها بالتفصيل

• اختيار المفردات والتفاصيل الداعمة لتحقيق التأثيرات المطلوبة

• العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين للوصول إلى مجموعة من المصادر لقراءتها وتفسيرها وتقييمها
• تحديد المعلومات المناسبة والمفيدة الموثوقة وتحديد الطرق المناسبة الستخدامها
• استخدام مجموعة متنوعة من المصادر لجمع المعلومات
• التعرف على متى وكيفية استخدام  موارد اإلنترنت والوسائط المتعددة للبحث

• ترتيب األفكار ضمن تسلسل منطقي
• القراءة والتحقق والمراجعة لتحسين كتاباتهم  ،مثل المحتوى واللغة
• استخدام عالمات الترقيم والقواعد المناسبة لدعم الكتابة
• استخدام المعرفة بأنماط األحرف المكتوبة لتهجئة الكلمات المألوفة والمتكررة
• استخدام القاموس للتأكد من دقة الكلمات ،وتوسيع مفرداتهم الخاصة  ،وإثراء كتاباتهم
• العمل بشكل تعاوني مع الشركاء لمناقشة وتحسين عمل بعضهم البعض  ،بالتناوب بين أدوار المؤلفين والمراجعين
رقميا
يدويا أو
• العمل بشكل مستقل إلنتاج عمل مكتوب واضح ومقدم بشكل جيد ،مكتوب إما
ً
ً
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الصف الخامس

معالجة البيانات:

• يمكن تقديم البيانات بشكل فعال للتفسير والتعبير الصحيحين .
• يمكن استخدام النطاق والوضع والوسيط والوسيلة لتحليل البيانات اإلحصائية.

معرفة القراءة والكتابة

يتم تعريف المتعلمين بقدرتهم على التلقي والبناء والتعبير عن فهمهم لما يلي:

االستماع والتحدث:

• يمكن استخدام اللغة المنطوقة إلقناع الناس والتأثير عليهم.
صورا بصرية قوية في خيالنا.
• تنشئ اللغة المجازية
ً

• يحدد المستمعون األفكار الرئيسية في اللغة المنطوقة ويجمعونها لخلق فهمهم الخاص.
• يعتمد الناس على ما يعرفونه بالفعل من أجل استنتاج معنى جديد لكل ما يسمعونه.

المشاهدة والتقديم:

• الهدف من وسائل اإلعالم التجارية هو التأثير وإقناع المشاهدين.
وفقا لتجاربهم السابقة وتفضيالتهم ووجهات نظرهم.
ً
• يستجيب األفراد بشكل مختلف للنصوص المرئية ،

• يمكن تمثيل االحتمالية وفق مقياس يتراوح بين  1-0أو . 100٪ - 0 ٪
نظريا.
• يمكن توقع االحتمالية
ً

القياس:

• تعتمد دقة القياسات على الوضع ودقة األداة.
• يسمح لنا تحويل الوحدات والقياسات بفهم العالم الذي نعيش فيه.
• توجد مجموعة من اإلجراءات لقياس السمات المختلفة لألشياء واألحداث.

الشكل والمساحة

• يتم التالعب بالشكل والمساحة لغرض معين.
• يسمح لنا ترسيخ ما نعرفه عن المفاهيم الهندسية بتفهم  عالمنا والتعامل معه.
• يمكن استخدام األدوات واألساليب الهندسية لحل المشكالت المتعلقة بالشكل والمساحة.

• تساعدنا معرفة التقنيات المستخدمة في النصوص المرئية على تفسير العروض التقديمية وإنشاء تأثيراتنا البصرية الخاصة.
• يعتمد تجميع المعلومات من النصوص المرئية على التفسير الشخصي ويؤدي إلى فهم جديد.

النمط والوظيفة:

• يمكن عادة تعميم األنماط باستخدام التعبيرات الجبرية أو المعادالت أو المهام.

القراءة:

• الترميز األسي هو طريقة قوية للتعبير عن النتائج المتكررة لنفس الرقم.

• يبني المؤلفون القصص حول مواضيع مهمة.
ً
مجتمعة على توضيح هدف المؤلف.
الفعالة لها ٌبنية وغرض وتسلسل لألحداث (الحبكة) ،وهي تساعد
• القصص
ّ
• يؤدي تجميع األفكار والمعلومات من النصوص إلى ظهور أفكار مستحدثة وفهم جديد.

• تفتح القراءة عقولنا على وجهات نظر متعددة وتساعدنا على فهم آلية تفكير  الناس وما يشعرون به ويتصرفون نحوه.

الكتابة:

• القصص التي يرغب الناس في قراءتها عادة ما تكون مبنية على الموضوعات التي ترتبط بهم .
• القصص الفعالة لها غرض وبنية تساعدان على توضيح قصد وهدف المؤلف.
• يتيح لنا تجميع األفكار فرصة البناء على ما نعرفه  ،وتأمل  وجهات نظر مختلفة  ،والتعبير عن أفكار جديدة.
• تساعدنا معرفة ما نهدف إلى تحقيقه على التخطيط ألشكال مختلفة من الكتابة وتطويرها.

العلوم

يقوم الطلبة بما يلي:

• تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام حواسهم وعدد من أدوات المالحظة المختارة
• جمع وتسجيل المعلومات التي تمت مالحظتها بعدد من الطرق  ،وتأمل هذه النتائج لتحديد األنماط أو الروابط ،وابداء التوقعات،
واختبار وتحسين أفكارهم بدقة متزايدة
• استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام  ،واكتساب فهم العالقات المعقدة بشكل متزايد بين
السبب والنتيجة
• دراسة التغيير بمرور الوقت ،مع ادراك أن التغيير قد يتأثر بمتغير واحد أو أكثر
• تأمل  التأثير الذي تركه تطبيق العلوم  على أنفسهم والمجتمع والبيئة ،بما في ذلك التقدم التكنولوجي
• التعرف  مختلف وجهات النظر وطرق تنظيم العالم ،وتمكينهم من النظر في كيفية صياغة هذه اآلراء والقواعد

• تتحسن كتابتنا بمرور الوقت من خالل عملية التخطيط والصياغة والتحرير والمراجعة .

• دراسة القضايا األخالقية واالجتماعية في السياقات المتعلقة بالعلوم والتعبير عن وجهات نظرهم  بشكل مناسب

الرياضيات

• استخدام ما يتعلمونه  في العلوم لتخطيط عمل مدروس وواقعي من أجل تحسين رفاههم ورفاهية الكائنات الحية األخرى والبيئة

يعمل الطلبة على تشكيل معنى باإلضافة إلى نقل وتطبيق فهمهم لما يلي:

• توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام خبرتهم العلمية وتجارب اآلخرين.

األرقام:

المكون من   10إلى ما ال نهاية في اتجاهين.
• يمتد نظام القيمة األساسية
ّ

• الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية هي طرق لتمثيل العالقات الكاملة والجزئية.
• يمكن تطبيق الحساب القائم على الرقم الصحيح وفق األفكار التي تم تطويرها لهذا الغرض وذلك بالنسبة للحساب الجزئي
والعشري.
• النسب هي مقارنة بين رقمين أو كميتين.
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الفنون
يقوم الطلبة بما يلي:
• إظهار فهم نحو حقيقة ابتكار الناس ألنماط جديدة في الفنون عبر الثقافات واألماكن واألوقات المختلفة
• تحليل األشكال الفنية المختلفة وتحديد الموضوعات أو القضايا الشائعة والمتكررة

الدراسات االجتماعية

يقوم الطلبة بما يلي:

• التعرف على الجوانب المختلفة للمجتمع البشري ،مع التركيز على أنفسهم واآلخرين داخل مجتمعهم و المجموعات البشرية
البعيدة عنهم من حيث الزمان والمكان  

• ادراك أن هناك العديد من الطرق لالستمتاع بالفنون وتفسيرها

• توسيع فهمهم لكيفية ولماذا يتم تنظيم المجموعات داخل المجتمعات  ،وكيف أن المشاركة داخل المجموعات تشمل الحقوق
والمسؤوليات

• قبول المالحظات من اآلخرين

• فهم االعتماد المتبادل بين األنظمة ووظيفتها داخل المجتمعات المحلية والوطنية

• إظهار فهم نحو كون عملهم اإلبداعي في الرقص والدراما والموسيقى والفنون البصرية قابل للتفسير والتقدير بطرق مختلفة

أغراضا مماثلة
ً
• اكتساب تقدير لكيفية اختالف المجموعات الثقافية في عاداتها وممارساتها ولكنها تعكس في الوقت نفسه
• تعميق وعيهم بكيفية تأثير الناس وتأثرهم باألماكن في البيئة
• إدراك أهمية تنمية الشعور باالنتماء واإلشراف على البيئة وتقديرها واالهتمام بها لما فيه مصلحتهم ومصلحة األجيال القادمة
غيرت أفكار وأفعال الناس في الماضي حياة اآلخرين  ،وابداء التقدير تجاه كيفية تسجيل
• ترسيخ فهمهم للوقت ،ومعرفة كيف ّ
الماضي وتذكره بطرق مختلفة

• استكشاف وسائل اإلعالم المختلفة والبدء في االبتكار في الفنون
• األخذ في نظر االعتبار  ردود أفعال اآلخرين في تحسين تعلمهم
أيضا عبر رفدهم  بطريقة لفهم العالم
إحساسا باإلنجاز ،ليس فقط في العملية بحد ذاتها ولكن ً
• ادراك  أن اإلبداع في الفنون يوفر
ً

• اكتساب فهم نحو كيف ولماذا يدير الناس الموارد
• فهم تأثير التقدم التكنولوجي على حياتهم وعلى المجتمع والعالم
• التفكير في الحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن استخدام التكنلوجيا
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التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية
يقوم الطلبة بما يلي:

• فهم أن التغييرات الجسدية التي سيختبرونها في مراحل مختلفة من حياتهم تؤثر على هوياتهم المتطورة
• فهم أن القيم والمعتقدات والمعايير داخل المجتمع يمكن أن تؤثر على مفهوم الفرد لذاته وقيمته الذاتية
• فهم أن الوعي العاطفي يساعدهم على إدارة العالقات
• التعرف على الكيفية التي يساهم بها الشعور بالكفاءة الذاتية في تحقيق اإلنجازات البشرية والرفاهية الشخصية ووصفها
• تطبيق وتأمل  االستراتيجيات التي تطور المرونة والتكيف ،وعلى وجه الخصوص  مساعدتهم على التكيف مع التغيير والتحدي
والشدائد  في حياتهم

• فهم الترابط بين العوامل التي تساهم في أسلوب حياة آمن وصحي ،وتحديد األهداف  واالستراتيجيات التي ستساعد على تطوير
الرفاهية
• فهم طبيعة التغيرات الجسدية واالجتماعية والعاطفية
• تطبيق مهارات الحركة بشكل مناسب  ،ووضع خطط للمساعدة في صقل الحركات  ،وتحسين األداء وتعزيز المشاركة في مجموعة
من السياقات المادية
• فهم أنه يمكنهم تجربة الرضا الجوهري والنمو الشخصي عبر التفاعل مع اآلخرين ضمن السياقات الرسمية وغير الرسمية
• فهم الحاجة لتطوير العالقات مع اآلخرين ورعايتها
• تطبيق االستراتيجيات بشكل مستقل لحل النزاع عند نشوئه
• ادراك أن للناس عالقة مترابطة مع البيئة والكائنات الحية األخرى ،وعليه يتوجب اتخاذ إجراءات الستعادة وإصالح هذه العالقة عند
تعرضها للضرر

اللغة العربية
يتعلم الطلبة الجوانب اآلتية:
االستماع

• المشاركة بشكل صحيح كمستمعين ومتحدثين في المناقشات والمناظرات  والعروض التقديمية الجماعية
• صياغة األفكار واآلراء وتطويرها أو تعديلها أثناء المناقشة
وفقا للتعليمات واألسئلة
ً
• االستماع واالستجابة
• االستدالل على المعنى واستخالص النتائج وإصدار األحكام على العروض التقديمية الشفوية
عال من الدقة
• استخدام المزيد من المفردات والقواعد المعقدة بمستوى ٍ
•

مناقشة مقنعة وتبرير واضح لوجهات  النظر

شفويا
• إعادة صياغة وتلخيص المناقشة عندما يتواصلون
ً
• فهم واستخدام اللغة التصويرية
• استخدام اللغة الشفهية لصياغة وطرح  االحتماالت والنظريات
• استخدام القواعد النحوية القياسية بكفاءة في المواقف المطلوبة
• تعلم  استخدام نبرة ومستوى شدة الصوت   لتعزيز المعنى
• التحدث إلبالغ اآلخرين بالمعلومات والتأثير عليهم بشكل إيجابي
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العرض

• مراقبة وتحليل مجموعة من النصوص المرئية بشكل نقدي ،وبالتالي نقل فهمهم الى اآلخرين
• تحديد العوامل التي تؤثر على ردود الفعل الشخصية للناس تجاه النصوص المرئية  ،وتصميم  مخطوطات بصرية من أجل التأثير على
طريقة تفكيرهم وشعورهم
• تحليل وتبرير أدوات تحديد العوامل واألساليب التي تجعل اإلعالنات والشعارات والرموز فعالة  ،واالعتماد  على هذه المعرفة بغية
تحقيق التميز
• ادراك أن الثقافة تؤثر على  الناس وطرقهم في االستجابة   ،وشرح كيفية تأثير ذلك على تفسيرات األشخاص  مثل استخدام ألوان
ورموز معينة
وفقا لتجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم المختلفة
ً
• فهم أن األفراد يفسرون المعلومات المرئية
• بيان  كيف يمكن استخدام لغة الجسد للتأثير على المعنى وتأويل الجمهور
• تطبيق معرفتهم بتقنيات العرض بطرق أصيلة ومبتكرة  ،وشرح أفكارهم الخاصة لتحقيق رغباتهم
• استخدام التكنولوجيا إلعداد العروض التقديمية الخاصة بهم
• استخدام المصطلحات والمفردات المناسبة لتحديد مجموعة من التأثيرات المرئية وتحليل آثارها
• تحليل سبب اختيار العروض التقديمية المرئية وكتابتها  ،واختيار األمثلة لتوضيح كيفية تحقيق هدف معين  مثل الصور واستخدام
اللون أو البنية أو الرموز
• تشخيص وتحديد الجمهور المستهدف والغرض من العرض المرئي  ،وتحديد الرسائل العلنية والسرية (المباشرة وغير المباشرة)
• األخذ في نظر االعتبار  الطرق المالئمة لفهم معنى الرسائل المرئية المتعلقة  باالستجابات الشخصية

القراءة

• قراءة مجموعة واسعة من النصوص بثقة واستقاللية وفهم
• المشاركة في الدراسات التي تتناول المؤلفين على مستوى الصف  ،في مجموعات أو بشكل فردي  ،وبالتالي فهمهم بشكل
مؤلفا
ً
معمق  لعمل ما وأسلوب مؤلف معين وتقييم  ما يعنيه أن يكون الشخص
• تقدير االختالفات التركيبية واألسلوبية بين النصوص السردية وغير السردية  ،وإظهار فهم لهذا الفرق عند تكوين كتاباتهم الخاصة
• تقدير استخدام المؤلف للغة وتفسير المعنى خارج المستوى الحرفي للنص
• فهم أن المؤلفين يستخدمون الكلمات واألدوات األدبية الستحضار الصور الذهنية
• التعرف على اللغة المجازية وفهمها ،على سبيل المثال العبارات االصطالحية
• استنباط معنى من النص وتبرير  الجدل الناتج عن ذلك
• تحديد عناصر القصة والتعرف على أهميتها والغرض منها داخل النص
• إجراء مقارنات بين قصتين متشابهتين والتعليق على العناصر التي تسبب الفعالية والتأثير على القارئ
• التعرف على الفرق بين الحقيقة والرأي الشخصي
• استخدام مجموعة من الموارد للعثور على المعلومات الصحيحة ودعم أبحاثهم
• المشاركة في التعلم التعاوني ودراسة وجهات نظر متعددة والعمل مع أقرانهم لخلق فهم جديد
• استخدام اإلنترنت بمسؤولية ومعرفة  ،مع العلم بمزاياه وعيوبه
• العثور على المعلومات  في مجموعة متنوعة من المصادر وتنظيمها  ،بما في ذلك المكتبة  /المركز اإلعالمي  ،واإلنترنت ،
واألشخاص في المدرسة  ،واألسرة  ،والمجتمع المحلي ،أو المجتمع العالمي.
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الكتابة

 واظهار تطور صوتهم وأسلوبهم،• الكتابة بشكل مستقل وبثقة
 اظهار  القدرة،  على سبيل المثال.• كتابة مجموعة متنوعة من النصوص للتواصل الفعال مثل الكتابة السردية والتعليمية واالقناعية
على جذب انتباه القارئ لفترة طويلة
• تنظيم األفكار بشكل صحيح ودقيق
• استخدام مجموعة من المفردات  والتفاصيل ذات الصلة لنقل المعنى وخلق جو ومزاج للقارئ
• االستفادة من عملية الكتابة عند الكتابة والمراجعة
• تقديم مالحظات بناءة لألقران
• استخدام قواعد النحو واإلمالء وبناء الجملة بما في ذلك  طول الجمل المتنوعة
• استخدام المواد المرجعية بشكل مناسب
• اختيار نشر أعمالهم بخط اليد أو بتنسيق رقمي يقومون به بمفردهم
• استخدام اللغة التصويرية لخدمة السياق والغرض أثناء الكتابة
• تحديد وتنظيم واستخدام المعلومات المكتوبة التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة مختلفة
• استخدام مجموعة من األدوات واألساليب الفنية إلنتاج أعمال مكتوبة مؤثرة وجذابة للقارئ
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