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Our Vision
Leading Learning to ensure QA Sidra graduates are kind responsible
citizens who achieve their academic and personal potential to live
meaningful lives in service of the wellbeing of humanity.

Our Purpose
In a dynamic world, we must challenge learners of today to empower
them to be change- makers of tomorrow. We believe there is a leader in
everyone so we empower our learners with strong skills and a sense of
self for a life filled with opportunity and meaning.

Our Path to Purpose
QA Sidra Path to Purpose (Our Promises)
1. We are a dynamic and responsive learning community that
engages and challenges our learners, through concept-driven
inquiry-based learning, so that they are academically successful.
2. We inspire and empower our learners so that they are equipped
as future change agents for a sustainable world.
3. Our community of kindness is an inclusive safe haven where all
learners build self-confidence to be the best they can be. We
celebrate diversity, creativity and authentic action.
4. We develop civic responsibility, social engagement, and
stewardship by forging strong positive community connections
and growth mindsets in our learners.
5. As diverse, highly qualified and internationally experienced
education professionals we are committed to each child’s
personal success. We are united in a passion to challenge and
lead learning.
In everything we do, our children’s wellbeing always comes first

Primary Years Programme Guide
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Inquirers

They develop their natural curiosity.
They acquire the skills necessary to
conduct inquiry and research and show
independence in learning. They actively
enjoy learning and this love of learning will
be sustained throughout their lives.

Knowledgeable

They explore concepts, ideas and issues
that have local and global significance. In
so doing, they acquire in-depth knowledge
and develop understanding across a broad
and balanced range of disciplines.

Thinkers

They exercise initiative in applying thinking
skills critically and creatively to recognize
and approach complex problems and make
reasoned ethical decisions.

Communicators

They understand and express ideas and
information confidently and creatively in
more than one language and in a variety
of modes of communication. They work
effectively and willingly in collaboration with
others.
Principled
They act with integrity and honesty, with a
strong sense of fairness, justice and respect
for the dignity of the individual, groups and
communities. They take responsibility for
their own actions and the consequences
that accompany them.
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Open-minded
They understand and appreciate their own
cultures and personal histories, and are open
to the perspectives, values and traditions of
other individuals and communities. They
are accustomed to seeking and evaluating
a range of points of view and are willing to
grow from the experience.

At QA Sidra we support our learners to
embody the traits of the learner profile by
encouraging learners to:

They show empathy, compassion and
respect towards the needs and feelings of
others. They have a personal commitment to
service and act to make a positive difference
in the lives of others and to the environment.

•

Risk-takers

Learners will:

They approach unfamiliar situations and
uncertainty with courage and forethought
and have the independence of spirit to
explore new roles, ideas, and strategies.
They are brave and articulate in defending
their beliefs.

•
•
•

Caring

Balanced

They understand the importance of
intellectual, physical and emotional
balance to achieve personal well-being for
themselves and others.

Reflective

They give thoughtful consideration to their
own learning and experience. They are able
to assess and understand their strengths and
limitations in order to support your learning
and personal development.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Develop innovative problem-solving
strategies
Think critically and creatively
Develop knowledge and skills to
apply to new situations or tasks
Continue to question throughout
their lives
Develop international mindedness
Take action as a result of the learning
process
Learn through inquiry.
Build on prior knowledge.
Work individually, with a partner and
in groups.
Be listened to.
Be curious, be inquisitive, ask
questions, explore and interact with
their environment.
Be supported in their journey of
lifelong learning.
Learn through differentiated
experiences which accommodate the
range of abilities and learning styles
in a community.

The International Baccalaureate
Primary Years Program (PYP)

The knowledge component is developed
through inquiries into six transdisciplinary
themes of global significance, supported
and balanced by six subject areas. Each
theme is addressed each year by all students
(students aged 3 to 5 years engage with four
of the themes each year) through a variety of
contexts.
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• concepts
• knowledge
• skills
• attitudes
• action
The PYP acknowledges the importance
of traditional subject areas (language,
mathematics, social studies, science,
personal, social and physical education, and
arts), it also recognizes the importance of
acquiring skills in context and of exploring
content which transcends the boundaries
of the traditional subjects and is relevant to
students.

P

The curriculum framework consists of five key
elements:

ON

Curriculum Framework

The PYP acknowledges the importance
of traditional subject areas (language,
mathematics, social studies, science,
personal, social and physical education, and
arts), it also recognizes the importance of
acquiring skills in context and of exploring
content which transcends the boundaries
of the traditional subjects and is relevant to
students.

AT
I

“Taught in over 109 countries around the
world, the PYP curriculum framework is
uniquely adaptable to state and national
standards. Guided by six transdisciplinary
themes of global significance, students
deepen their learning by developing their
conceptual understandings; strengthening
their knowledge and skills across and beyond
subject areas.” –www.ibo.org

The knowledge component is developed
through inquiries into six transdisciplinary
themes of global significance, supported
and balanced by six subject areas. Each
theme is addressed each year by all students
(students aged 3 to 5 years engage with four
of the themes each year) through a variety of
contexts.

VO
I

The IB Primary Years Programme (PYP) is
a transformative experience for students,
teachers and whole school communities.
PYP students learn how to take control
of their learning, teachers collaborate to
deepen student learning and increase their
confidence and self-motivation. Through
its inquiry-led, transdisciplinary framework,
the PYP challenges students to think for
themselves and take responsibility for
their learning as they explore local and
global issues and opportunities in real-life
contexts. The whole school community,
including parents, are viewed as partners in
learning, and actively contribute to a holistic
educational experience

RM
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Inquiry in the PYP
The spirit of inquiry

Inquiry, as the leading pedagogical
approach of the Primary Years Programme
(PYP) recognizes students as being actively
involved in their own learning and as taking
responsibility for that learning. PYP learning
is approached with a spirit of inquiry. Drawing
from the transdisciplinary themes and
students’ interests, inquiry is an authentic
way for students to relate to, explore and
understand the world around them.
As part of the learner profile, students are
supported in becoming “inquirers”. Inquiry
nurtures curiosity and promotes enthusiasm
for life-long learning. Effective inquiry
encourages students to think, challenge and
extend their ideas; it prompts students to
reflect and take action. Through the inquiry
process, students develop and demonstrate/
practice the approaches to learning and
attributes of the learning profile.
Inquiry is purposeful and authentic. It
incorporates problem-solving and supports
students in achieving personal and shared
goals. Inquiry extends students’ learning
when the exploration of initial curiosity

generates new questions and wonderings.
By situating inquiry in meaningful contexts,
connections are made between personal
experiences to local and global opportunities
and challenges.
Learning and teaching in the IB grows from an
understanding of education that celebrates
the many ways people work together to
construct meaning and make sense of the
world. The inquiry process supports the
development of international mindedness.
Represented as the interplay between asking
(inquiry), thinking (reflection) and doing
(action), this constructivist inquiry process
leads towards open classrooms where
different views and perspectives are valued.
This process is the basis of the design and
implementation of learning and teaching in
all IB programmes.

Learn
Are curious and
Pose and pursue
independently
Are
resourceful
engage
open-ended
and collaborate
and resilient
in learning
questions
with others
Collect and
Select materials analyse data as
to support
a result of
investigation
inquiry
question
Engage in
critical and
creative
thinking

Develop skill for
inquiry and
research

Transfer
understandings
across contexts
and subjects

Represent and
share
understanding
in meaningful
and signiﬁcant
ways

Inquiry
Students

Seek new
perspectives

Take action

Use the
learning
community as
a resource

Reﬂect on
learning

Use observation
as a vital tool in
learning

Build ,
communicate,
test and
adapt theories

Consider
opportunities
to develop
learner proﬁle
attributes

Make deliberate
links between
knowledge
discovered and
conceptual
understandings

See learning as Sustain love for
joyful and learn lifelong learning
with enthusiasm

Taken from “Principles into Practice - Inquiry” MyIB Program resource centre
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Transdisciplinary Themes
The six transdisciplinary themes
of inquiry are:
Who we are

Inquiry into the nature of the self; beliefs
and values; person, physical, mental, social
and spiritual health; human relationships
including families, friends, communities, and
cultures; rights and responsibilities; what it
means to be human

Where we are in place and time

Inquiry into orientation in place and time;
personal histories; homes and journeys; the
discoveries, explorations and migrations
of humankind; the relationship between
and the interconnectedness of individuals
and civilizations, from local and global
perspectives

Sharing the planet

Inquiry into rights and responsibilities in the
struggle to share finite resources with other
people and other living things; communities
and the relationships within and between
them; access to equal opportunities; peace
and conflict resolution
All of these themes are integrated into the
core subject areas: language, social studies,
mathematics, arts, science, personal, social
and physical education.

Programme of Inquiry (PoI)

How we express ourselves

Inquiry into the ways in which we discover
and express ideas, feelings, nature, culture,
beliefs and values; the ways in which we
reflect on, extend and enjoy our creativity;
our appreciation of the aesthetic

Our programme of inquiry is carefully
structured to ensure that our learners are
provided with developmentally appropriate
learning opportunities that are engaging,
relevant, challenging and significant. Within
our programme of inquiry, the elements,
(concepts, knowledge, approaches to
teaching and learning (ATL’s), attitudes, and
action) of the PYP curriculum framework
are weaved together so that our students
develop progressively and holistically.

How the world works

Assessment

Inquiry into the natural world and its laws,
the interaction between the natural world
(physical and biological) and human societies;
how humans use their understanding of
scientific principles; the impact of scientific
and technological advances on society and
on the environment.

How we organize ourselves

Inquiry into the interconnectedness of
human-made systems and communities;
the structure and function of organizations;
societal decision-making; economic activities
and their impact on humankind and the
environment

At QA Sidra we believe that assessment is
an ongoing process of gathering, analysing,
reflecting and acting on evidence of student
learning to inform both learning and
teaching. Assessment is a collaborative
process involving teachers and students
assuring the development of the skills and
dispositions of transdisciplinary learners
are achieved and grounded in real-world
contexts and practices when possible.
Students are actively engaged in assessing
and reflecting on their learning and acting on
feedback from multiple sources to identify
next steps in learning.
Primary Years Programme Guide
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Image sourced from “Principles into Practice Assessment” MyIB program resource centre

Characteristics of effective
assessment

Highly effective assessment shares some key
characteristics (Adapted from Clarke 2012).
• Authentic: It supports making
connections to the real world to promote
student engagement.
• Clear and specific: This includes desired
learning goals, success criteria and the
process students use to learn.
• Varied: It uses a wider range of tools
and strategies that are fit for purpose in
order to build a well-rounded picture of
student learning.
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• Developmental: It focuses on an
individual student’s progress rather than
their performance in relation to others.
• Collaborative: It engages both teachers
and students in the assessment
development and evaluation process.
• Interactive: Assessment encompasses
ongoing and iterative dialogues about
learning.
• Feedback to feedforward: It provides
feedback on current learning to inform
what is needed to support future
learning (Hattie, Timperley 2007) and
raises students’ motivation.
The PYP approach to assessment gives the
students a vital role in the assessment process
and engages the teachers in considering
assessment as fit for purpose. Effective PYP
assessment practice holistically integrates
assessment for and as learning (Harlen,
Johnson 2014) to support effective learning
and teaching.

Assessment strategies
• Observations
• Selected responses
• Performance assessment tasks
• Process focused tasks
• Open-ended tasks

The Role of Language
in the PYP
Language plays a vital role in the construction
of meaning. It empowers the learner and
provides an intellectual framework to support
conceptual understanding and critical
thinking. In the PYP, it is recognized that the
teaching of language should be in response to
the previous experience, needs and interests
of the student, rather than the consequence
of a predetermined, prescriptive model for
delivering language. Fragmenting learning
into the acquisition of isolated skill sets can
create difficulties for learners—for example,
learners may be able to read, write and spell
words correctly in isolation but may not
be able to read, write or spell those same
words in other contexts. Learners’ needs are
best served when they have opportunities
to engage in learning within meaningful
contexts, rather than being presented with
the learning of language as an incremental
series of skills to be acquired. - PYP Language
Scope and Sequence
At QA Sidra the individual needs of each
student are recognised and supported,
therefore our language programme is

differentiated accordingly. The AERO
standards for English Language Arts and the
PYP Language Scope and Sequence are used
to support the planning and monitoring of
student learning and progress. Outcomes and
overall expectations are therefore presented
in developmental phases rather than grade
levels.

Translanguaging and New
Literacies

Hand in hand with the understanding the
importance of language for learning; at QA
Sidra, we also consider how we can unlock
the potential for all students to construct
meaning through the use of their mothertongue and translanguaging.
New literacies refer to the understanding that
the importance of language spans further
than knowing how to read and write. Our
learners require communication skills which
enable them to communicate and synthesize
thinking through multiple modes (visual,
spatial, tactile, gestural, audio and oral) to
construct meaning.

Examples of Translanguaging strategies
Enquiry research

Collaborative writing

Storyboard

Students read a text in
home language

Students pool ideas in any
language

Complete a graphic organizer in the target language

Translate into the target
language

Create a storyboard

Share new learning in in
target language

Jointly construct a text to
be shared

Share the story in any
language

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

Students transmit keywords into
their home languages

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

Students read or watch a
story in their home
language

Students create a bilingual texts

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

Image source: PYP TSM Enhancements Document: Translanguaging
Primary Years Programme Guide
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Learners of today encounter a range of
communication environments. Navigating
contemporary social spaces requires the
application of not just one set of rules for
meaning-making (literacy in the singular),
but the negotiation of different literacies
depending on the people and contexts they
encounter. There are, in other words, many
literacies and these vary according to cultural
context, social purpose, life experience,
personal interest, knowledge base, and so on.
The key is not learning how to communicate
in the one, right way, but how to negotiate
these differences in meaning (http://
newlearningonline.com/literacies).

The role of Math in the PYP

The power of mathematics for describing and
analysing the world around us is such that it
has become a highly effective tool for solving
problems. It is also recognized that students
can appreciate the intrinsic fascination of
mathematics and explore the world through
its unique perceptions. In the same way that
students describe themselves as “authors” or
“artists”, a school’s programme should also
provide students with the opportunity to see
themselves as “mathematicians”, where they
enjoy and are enthusiastic when exploring
and learning about mathematics. In the IB
Primary Years Programme (PYP), mathematics
is also viewed as a vehicle to support inquiry,
providing a global language through which
we make sense of the world around us. It is
intended that students become competent
users of the language of mathematics, and
can begin to use it as a way of thinking, as
opposed to seeing it as a series of facts and
equations to be memorized. - PYP Math
Scope and Sequence
At QA Sidra the individual needs of each
student are recognised and supported,
therefore our mathematics programme
is differentiated accordingly. The AERO
standards for Mathematics and the PYP
Mathematics Scope and Sequence are used
to support the planning and monitoring of
student learning and progress. Outcomes and
overall expectations are therefore presented
in developmental phases rather than grade
levels.
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The role of Science in the PYP

In the Primary Years Programme (PYP),
science is viewed as the exploration of the
biological, chemical and physical aspects
of the natural world, and the relationships
between them. Our understanding of science
is constantly changing and evolving. The
inclusion of science within the PYP leads
learners to an appreciation and awareness
of the world as it is viewed from a scientific
perspective. It encourages curiosity and
ingenuity and enables the student to develop
an understanding of the world. Reflection on
scientific knowledge also helps students to
develop a sense of responsibility regarding
the impact of their actions on themselves,
others and their world.
Adapted from Making the PYP happen, Dec.
2009 and Principles to Practice - Learning and
Teaching, Oct. 2018.
At QA Sidra, we use the NGSS standards
within the PYP framework to develop our
science programme. NGSS structure science
learning around three dimensions:
• Dimension 1—scientific and engineering
practices
• Dimension 2—crosscutting concepts,
that is, those applicable across science
disciplines
• Dimension 3—core ideas in the science
disciplines and between science,
engineering and technology
In contrast to traditional science standards
that posit factual knowledge as the end goal
of science education, the NGSS refocuses
the goals of science education on student
engagement with scientific phenomena
through the active development of the
knowledge and skills necessary to apply their
understanding to what they experience in the
real world.

The role of Social Studies
in the PYP

In the Primary Years Programme (PYP), social
studies learning guides students towards a
deeper understanding of themselves and
others, and of their place in an increasingly
global society. It provides opportunities
for students to look at and think about

Social studies concepts
Social studies concepts are into four social studies strands brieﬂy describe the below.
Social studies strands
Human systrms and
economic activities

The study of how and why people construct organisations and
systems; the westin which people come actually caliente globally; the
distribution of power and authority.

Social organisation
and culture

The study of people communities, cultures and societies; the ways
in which individual group and sisters interact with each other.

Continuity and
The study of the relationships between people and events through
change through time time; the past its inﬂuences on the present and its implications for the
future; people who have shaped the future through their actions.

Human and natural
environments

The study of the distinctive features that give a place its identity, how
people adapt to and alter their environment; how people experience
and represent place; the impact of natural disasters on people and
the built environment.

Resources and the
environments

The interaction between people and the environment; the study of
how humans allocate and manage resources;the positive and negative
effects of this management; the impact of scientiﬁc and technological
developments on the environment.

(International Baccalaureate Organization1)

human behaviour and activity realistically,The role of Personal, Social and
objectively, and with sensitivity. Exposure to
Physical Education (PSPE) in the PYP
and experience with social studies, therefore,
PSPE in the PYP is concerned with the
opens doors to key questions about life and
individual’s well-being through the promotion
learning.
and development of concepts, knowledge,

The role of The Arts in the PYP

attitudes and skills that contribute to this
In the PYP, arts are identified as dance,well-being. Well-being is intrinsically linked
drama, music and visual arts. Each of theseto all aspects of a student’s experience at
arts is a significant discipline in its own right,school and beyond. It encompasses physical,
but the transdisciplinary nature of arts givesemotional, cognitive, spiritual and social
them relevance throughout the curriculum.health and development, and contributes to
Arts promote attitudes such as empathyan understanding of self, to developing and
and appreciation, and skills such as analysis,maintaining relationships with others, and to
that help us to see the uniqueness of eachparticipate in an active, healthy lifestyle.

person as well as explore the commonalities
The PYP Exhibition
that connect us. Work in the arts is a way
The Exhibition is an important part of the
of conveying meaning, sharing a culture,
PYP for all students. In the final year of
developing one’s sense of self, and expanding
the PYP programme, students undertake
knowledge. It provides opportunities to
a collaborative, transdisciplinary inquiry
reflect on aesthetic experiences, to engage
process that involves them in identifying,
the imagination and explore what is uncertain.
investigating and offering solutions to realThrough engaging with and creating artworks,
life issues or problems. As the culminating
learners are encouraged to reconsider familiar
experience of the PYP, the Exhibition
concepts and think about issues of culture
offers students an exciting opportunity
and identity. By responding to the work of
to
demonstrate
independence
and
other artists, they are invited to situate their
responsibility for their own learning.
own creativity within a broader context.
Primary Years Programme Guide
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Early Childhood Program
Early Years (Pre3 to Grade 1)

Experiences during the early years lay the
foundation for all future learning. A rapid
rate of development during the early years
occurs in the physical, emotional, social
and cognitive domains. The brain and
body develop faster than at any other point
in a child’s life. Social development also
takes shape in these early years as children
are intrinsically motivated to discover, to
play, and to make connections between
themselves, others and their environments.
At QA Sidra, intentionally designed and
meaningful play is the vehicle for learning.
Through positioning play central to
children’s development, teachers create a
non-threatening environment for children
to learn about the world at their own pace.
PYP early years teachers create stimulating
learning spaces, listen deeply to students
and craft exciting avenues for inquiry. They
ensure a balance between listening to
individuals, shaping shared investigations
and ensuring overall intentions for learning.
Using a repertoire of strategies, tools and
understandings, teachers work closely
with students to co-construct inquiries
and reflect regularly on their practice.
themselves, others and their environments.
At QA Sidra, intentionally designed and
meaningful play is the vehicle for learning.
Through positioning play central to
children’s development, teachers create a
non-threatening environment for children
to learn about the world at their own pace.
PYP early years teachers create stimulating
learning spaces, listen deeply to students
and craft exciting avenues for inquiry. They
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ensure a balance between listening to
individuals, shaping shared investigations
and ensuring overall intentions for learning.
Using a repertoire of strategies, tools and
understandings, teachers work closely
with students to co-construct inquiries and
reflect regularly on their practice.

Early Years (Pre3-4)
Literacies

Through
intentionally
designed
play
experiences, early learners will explore the
foundations for literacy, including digital
literacy, e.g., iconography. They will develop
their ability to construct and express their
understanding of listening and speaking,
viewing and presenting, reading and writing.

Mathematics

Through
exploratory
play,
studentdirected inquiries, and hands-on learning
engagements using a range of provocations,
learners will experiment with mathematical
skills and develop conceptual understandings
in number, space and shape, pattern and
function, measurement and data handling.

Science and Social Studies

Young learners live and learn through science
and social studies. The learning is highly
dependent on curiosity and exploration
and involves a high level of cooperation,
development of acceptable language
and behaviours, and tolerance while they
process learning who they are; as well as,
asking questions comparing, measuring,
investigating, or testing while exploring their
environments. As young learners explore their
interests and curiosities, they naturally engage
with scientific methods.

Through play and exploration learners will:
•
•
•
•
•
•
•

Observations
Make observations
Ask questions
Form hypothesis
Make predictions
Test their predictions
Use their results to form new ideas and
make new hypotheses or predictions.
Science is a process of acquiring knowledge
by the application of these skills, over and
over again and through playful interaction
learners investigate the existing process of
exploration and acquisition of knowledge
about the world in a more efficient and
developmentally appropriate way.

The Arts

Through The Arts, young learners
develop personal interests to give careful
consideration to their learning and to
become self-critical and reflective. Through
exposure and experience using a variety of
media, space and artistic resources QA Sidra
Early learners will learn and use the language
of art to express and make meaning of their
world. They will learn about the process of
creating and appreciating their art and the
art of others.		

Personal, Social and Physical
Education (PSPE)

Through PSPE young learners prepare
to address moral issues in their lives and
act upon a set of positive values such as
appreciation, empathy and respect. Within
a non-threatening learning environment,
and with specific, explicit and continuous
guidance, learners develop positive attitudes
and behaviours in order to meet challenges
and build their resilience skills. Additionally,
the crucial development of perceptualmotor skills is intentionally targeted through
guided movements designed to increase
spatial awareness, dexterity, balance and
body coordination.

Arabic

Young children learn best through
play and self-directed inquiry and are
encouraged to experience situations that
develop independence, teamwork and
self-expression. Through play, QA Sidra’s
young learners explore the world around
them, whilst simultaneously developing
their ability to communicate in Arabic and
empathise with their peers while immersed
in and absorbing the sounds, symbols and
rhyme of the Arabic language.

Learners will:

Listening & Speaking:

• listen and respond to pictures showing
pleasure, and demonstrating their
understanding through pictures.
• interact effectively with peers.
• repeat/ echo single Arabic words.
• understand simple questions and
respond with action or words.
• follow classroom directions and
routines, using context cues.
• greet and respond to the Arabic
greeting in Arabic.
• ask questions to learn from others.
• use oral language to communicate in
class.

Reading & Writing:

• recognise the Arabic script.

• use their own experience as a stimulus
when drawing.
• choose and read picture books for
pleasure.
• recognise the letters in their names and
in the environment.
• trace to explore the form of Arabic
letters.

Viewing:

• attend to visual information showing
understanding play, gestures, and facial
expressions.

Primary Years Programme Guide
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Kindergarten
Literacies

Learners in kindergarten continue to learn
language through play. When an observed
level readiness is demonstrated learners
are introduced to developmentally
appropriate concepts of phonemic
awareness and mechanics of language.
Learners will be exposed to the following
conceptual understandings:

Listening and speaking:

• Spoken words connect us with others.
• People listen and speak to share
thoughts and feelings.
• People ask questions to learn from
others.

Viewing and presenting:

• Visual language is all around us.
• The pictures, images, and symbols in
our environment have meaning.
• We can enjoy and learn from visual
language.

Reading:
•
•
•
•
•

Illustrations convey meaning.
Print conveys meaning.
People read for pleasure.
Stories can tell about imagined worlds.
Printed information can tell about the
real world.
• There are established ways of setting
out print and organizing books.

Writing:

• Writing conveys meaning.
• People write to tell about their
experiences, ideas and feelings.
• Everyone can express themselves in
writing.
• Talking about our stories and pictures
helps other people to understand and
enjoy them.

16
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Mathematics

Through the use of concrete materials,
active explorations and intentionally
designed inquiries, Kindergarten learners
will explore mathematical concepts and
develop the language and developmentally
appropriate skills of mathematics. Driven by
the learner’s interests, teachers will provide
playful provocations to intentionally
explore the four strands of data handling,
pattern and function, space and shape,
and measurement.

Science
Learners will:

• develop their observational skills by
using their senses to gather and record
information
• use their observations to identify
patterns, make predictions and refine
their ideas
• explore the way objects and
phenomena function, identify parts of
a system, and gain an understanding
of cause and effect relationships.
• examine change over varying time
periods and will recognize that more
than one variable may affect change.
• demonstrate awareness of different
perspectives and ways of organizing
the world
• show care and respect for themselves,
other living things and the
environment.
• communicate their ideas or provide
explanations using their own scientific
experience

Social Studies
Learners will:

• consolidate and extend their
understanding of people and their
lives, focusing on themselves,
their friends and families, and their
immediate environment.
• practise, with confidence, applying
rules and routines to work and play.
• demonstrate an in-depth awareness
of themselves in relation to the various
groups to which they belong and be
conscious of systems by which they
organize themselves.
• demonstrate a sense of place, and
the reasons why particular places are
important to people.
• demonstrate their sense of time, and
recognize important events in their
own lives, and how time and change
affect people.
• continue to explore the role of
technology in their lives.

The Arts
Learners will:

• explore the Arts through the strands
creating and responding. The Arts
provide a platform for learners to
transfer their knowledge and skills
and further develop the conceptual
understandings that are being
explored in their classes. 		
• respond to their own and other artists’
works and processes.
• develop the skills of critical analysis,
interpretation, evaluation, reflection
and communication
• demonstrate knowledge and
understanding of the concepts,
methods and elements of art including
using specialized language.
• consider their own and other artists’
works in context and from different
perspectives in order to construct
meaning and inform their own future
works and processes.

• communicate forms of meaning,
develop their technical skills, take
creative risks, solve problems and
visualize consequences
• draw on their imagination,
experiences and knowledge of
materials and processes as starting
points for creative exploration.
• make connections between their work
and that of other artists to inform their
thinking and to provide inspiration.
• participate in creative processes
through which they can communicate
ideas and express feelings.
• explore their personal interests,
beliefs and values and to engage in a
personal artistic journey.

Personal, Social and Physical
Education (PSPE)		

Through playful learning experiences, KG
learners continue to develop their overall
well-being and an understanding of morals
and values. PSPE is defined through the
strands: identity, active living and interactions
and include:

• The development of basic motor skills
and the body’s capacity for movement,
through guided and individual
pursuits.
• Perceptual-motor development,
through recognising that their body
movements can be linked together
and refined to create a sequence of
Aesthetic movements through space.
• Recognising the challenges presented
by games and the importance
of manipulating space. This also
includes identifying and developing
appropriate skills and strategies, rules,
and teamwork.
• The development of critical thinking
skills while working in groups or
as individuals, cooperating and
collaborating to solve problems while
engaging in adventure challenges.
• Recognising and appreciating the
importance of maintaining a healthy
lifestyle.
Primary Years Programme Guide

17

• ask questions to learn from others.
• participate in poems, rhymes, songs
and repeated phrases
• use oral language to communicate in
the class

Reading & Writing:

• recognise the Arabic script
• use their own experience as a stimulus
when drawing and writing
• choose and read picture books for
pleasure
• read familiar words that have been
studied before
• trace to form covered letters
• read letters that have been traced

Viewing:

• respond to visual information showing
understanding play, gestures, and
facial expression

Arabic

• Through playful and intentional
learning engagements, KG learners
acquire an understanding of the Arabic
language through the target language
while working towards the following
language learning objectives

Learners will

Listening & Speaking:

• listen and respond to pictures showing
pleasure, and demonstrating their
understanding through pictures
• interact effectively with peers
• repeat/ echo single words
• understand simple questions and
responds with action or words
• follow classroom directions and
routines, using context cues
• greet and respond to the Arabic
greeting in Arabic
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QA Sidra
Primary Years
Program,
Grades 1-5
The QA Sidra Primary Curriculum
is a conceptually driven framework
that is supported directly through
explicit alignment of internationally
recognised standards and outcomes
for learning within each core curriculum
area. We are a supportive learning
community where there is recognition of
unique collective and individual learning
journeys. We challenge and support our
learners to grow through being explicit and
intentional about what we will know, understand
and do in our learning experiences. The holistic
focus on conceptual understanding, disciplinary
(subject-specific) knowledge and approaches to
learning through the acquisition of skills and attitudes
provide the foundations to empower our learners to grow
and seek positive change in their own and other’s lives.
Primary Years Programme Guide
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Grades 1
Literacies

Learners will be introduced to and develop
their ability to receive, construct and
express understandings of:

Listening and speaking:

• The sounds of language are a symbolic
way of representing ideas and objects.
• People communicate using different
languages.
• Everyone has the right to speak and be
listened to.

Viewing and presenting:

• People use static and moving images
to communicate ideas and information.
• Visual texts can immediately gain our
attention.
• Viewing and talking about the
images others have created helps us
to understand and create our own
presentations.

Reading:

• The sounds of spoken language can be
represented visually.
• Written language works differently from
spoken language.
• Consistent ways of recording words or
ideas enable members of a language
community to communicate.
• People read to learn.
• The words we see and hear enable us to
create pictures in our minds.

Writing:

• People write to communicate.
• The sounds of spoken language
can be represented visually (letters,
symbols, characters).
• Consistent ways of recording words or
ideas enable members of a language
community to understand each other’s
writing.
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• Written language works differently
from spoken language.

Mathematics

Learners will construct meaning and
develop their understanding of:

Number:

• numbers as a naming system
• the variety of ways numbers can be
used in the real world for different
purposes numbers being connected
to each other through a variety of
relationships
• how connecting our experiences
with number can help us to develop
number sense.

Data Handling:

• the collection of information to make
sense of the world around us.
• how to organize objects and events to
help us to solve problems.
• events in daily life involve chance.

Measurement:

• measurement involves comparing
objects and events.
• objects have attributes that can be
measured using non-standard units.
• events can be ordered and sequenced.

Shape and Space:

• shapes can be described and organized
according to their properties.
• objects in our immediate environment
have a position in space that can be
described according to a point of
reference.

Pattern and Function:

• patterns and sequences that occur in
everyday situations.
• patterns that repeat and grow.

Science
Learners will:

• consolidate
and
extend
their
observational skills by using their senses
to gather and record information.
• use their observations to identify
patterns, make predictions and refine
their ideas.
• explore the way objects and
phenomena function, identify the
parts of a system, and gain an
understanding of cause and effect
relationships.
• further examine change over varying
time periods and will recognize that
more than one variable may affect
change.
• demonstrate more awareness of
different perspectives and ways of
organizing the world,
• show care and respect for
themselves, other living things and the
environment.
• communicate with more detail their
ideas or provide explanations using
their own scientific experience.

Social Studies
Learners will:

• increase their understanding of
their world, focusing on themselves,
their friends and families and their
environment.
• appreciate the reasons why people
belong to groups, the roles they fulfil
and the different ways that people
interact within groups.
• recognize connections within and
between systems by which people
organize themselves.
• broaden their sense of place and
the reasons why particular places are
important to people, as well as how
and why people’s activities influence,
and are influenced by, the places in
their environment.
• develop an understanding of their
relationship with the environment.
• acquire a greater sense of time,

recognizing important events in their
own lives, and how time and change
affect people.
• increase their awareness of how
advances in technology affect
individuals and the environment.

The Arts
Learners will:

• be introduced to the concept that
the different forms of arts are forms of
expression to be enjoyed.
• begin to explore that dance, drama,
music and visual arts use symbols and
representations to convey meaning.
• begin to explore the concept of being
an audience of different art forms and
display an awareness of sharing art
with others.
• begin to interpret and respond to
different art forms, including their own
work and that of others.
• begin to develop an understanding
that they can express themselves by
creating artworks in dance, drama,
music and visual arts.
• begin to understand that creating in
arts can be done on their own or with
others.
• build their awareness that inspiration
to create in arts comes from their own
experiences and imagination.
• start to recognize that they use
symbols and representations to convey
meaning in their work.

Primary Years Programme Guide

21

Grades 2
Literacies

Learners will be introduced to and develop
their ability to receive, construct and
express understandings of:

Listening and speaking:

• Spoken language varies according to
the purpose and audience.
• People interpret messages according
to their unique experiences and ways
of understanding.
• Spoken communication is different
from written communication—it has its
own set of rules.

Viewing and presenting:

• Visual texts can expand our database
of sources of information.
• Visual texts provide alternative
means to develop new levels of
understanding.
• Selecting the most suitable forms
of visual presentation enhances our
ability to express ideas and images.
• Different visual techniques produce
different effects and are used to
present different types of information.

Reading:

• Different types of texts serve different
purposes.
• What we already know enables us to
understand what we read.
• Applying a range of strategies helps us
to read and understand new texts.
• Wondering about texts and asking
questions helps us to understand the
meaning.
• The structure and organization of
written language influences and
conveys meaning..

22

Qatar Academy Sidra

Writing:

• We write in different ways for different
purposes.
• The structure of different types of texts
includes identifiable features.
• Applying a range of strategies helps us
to express ourselves so that others can
enjoy our writing.
• Thinking about storybook characters
and people in real life helps us to
develop characters in our own stories.
• When writing, the words we choose
and how we choose to use them
enable us to share our imaginings and
ideas.

Mathematics
Learners will:

Learners will construct meaning, transfer
and apply their understanding of:

Number:

• numbers as a naming system
• the variety of ways numbers can be
used in the real world for different
purposes
• numbers being connected to
each other through a variety of
relationships.
• how connecting our experiences
with number can help us to develop
number sense.

Data Handling:

• the collection of information to make
sense of the world around us.
• how to organize objects and events to
help us to solve problems.
• events in daily life involve chance.

Measurement:

• measurement involves comparing
objects and events.
• objects have attributes that can be
measured using non-standard units.
• events can be ordered and sequenced.

Shape and Space:

• shapes can be described and
organized according to their
properties.
• objects in our immediate environment
have a position in space that can be
described according to a point of
reference.

Pattern and Function:

• patterns and sequences that occur in
everyday situations.
• patterns that repeat and grow..

Science
Learners will:

• begin to develop their observational
skills by using their senses and
selected observational tools.
• learn how to gather and record
observed information in a number
of ways, and they will reflect on
these findings to identify patterns
or connections, make predictions,
and test and refine their ideas with
accuracy.
• begin to explore the way objects
and phenomena function, identify
the parts of a system, and gain an
understanding of increasingly complex
cause and effect relationships.
• begin to examine change over time,
and will recognize that change may be
affected by one or more variables.
• explore how products and tools
have been developed through the
application of science concepts.
• develop an awareness of different
perspectives and ways of organizing
the world.
• begin to consider how these views and
customs may have been formulated.

• begin to consider ethical issues in
science-related contexts and use their
learning in science to plan thoughtful
and realistic action in order to improve
their welfare and that of other living
things and the environment.
• begin to communicate their ideas
or provide explanations using their
own scientific experience and that of
others.

Social Studies
Learners will:

• develop their understanding of human
society, focusing on themselves and
others within their own community
as well as other communities that are
distant in time and place.
• begin to investigate how and
why groups are organized within
communities and the ways in which
communities reflect the cultures and
customs of their people.
• begin to recognize the interdependency of systems and their
function within local and national
communities.
• develop their awareness of how
people influence and are influenced by,
the places in their environment.
• begin to explore the relationship
between valuing the environment and
protecting it.
• develop their understanding of
time, recognizing important events
in people’s lives, and how the past is
recorded and remembered in different
ways.
• begin to understand the impact
of advances in technology over
time, on individuals, society and the
environment.

The Arts
Learners will:

• show an understanding that the
different forms of arts are forms of
expression to be enjoyed.
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• know that dance, drama, music
and visual arts use symbols and
representations to convey meaning.
• have a concept of being an audience
of different art forms and display an
awareness of sharing art with others.
• interpret and respond to different art
forms, including their own work and
that of others.
• show an understanding that they
can express themselves by creating
artworks in dance, drama, music and
visual arts.
• know that creating in arts can be
done on their own or with others. be
aware that inspiration to create in arts
comes from their own experiences and
imagination.
• recognize that they use symbols and
representations to convey meaning in
their work.

Personal, Social and Physical
Education
Learners will:

• begin to understand that a person’s
identity is shaped by a range of factors
and that this identity evolves over
time.
• begin to explore and reflect on
the strategies they use to manage
change, approach new challenges and
overcome adversity.
• start to analyse how they are
connected to the wider community
and are open to learning about others.
• begin to use their understanding
of their own emotions to interact
positively with others.
• show some awareness that developing
self-reliance and persisting with tasks
independently will support their efforts
to be more autonomous learners.
• begin to understand the factors that
contribute to a healthy lifestyle.
• begin to understand that they can
enhance their participation in physical
activities through developing and
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•

•

•

•
•

maintaining physical fitness, refining
movement skills, and reflecting on
technique and performance.
begin to identify different stages
of life and understand that rates
of development are different for
everyone.
begin to understand that there
are potential positive and negative
outcomes for risk-taking behaviours
and are able to start to identify these
risks in order to maximize enjoyment
and promote safety.
begin to understand that group
work can be enhanced through the
development of a plan of action
and through identifying and utilizing
the strengths of individual group
members.
start to reflect on the perspectives
and ideas of others.
begin to understand that healthy
relationships are supported by the
development and demonstration of
constructive attitudes towards other
people and the environment.

Arabic
Learners will:
Listening:

• listen to stories aloud and show
understanding and comprehension
• respond in oral, written and visual
formats.
• gather simple information from
narrative spoken texts.
• predict possible outcomes when
listening to texts that are being read
aloud.
• talk to each other about the stories,
writings, pictures and the models they
have prepared.
• use language to address their needs,
and express their feelings

Presentation

• talk about their own feelings in
response to visual messages, and show
sympathy for how others may feel.

• make connections between the
different contexts presented in the
visual texts with their own experiences.
• use body language in acting in order
to convey their ideas and feelings.

Reading

• participate in group reading, ask and
answer questions.
• participate in guided reading
activities, monitor and apply reading
behaviours.
• interact effectively with the group,
listen attentively, respond confidently,
and predict the possible outcomes.
• read and understand the meaning of
texts of an appropriate level of their
own choice or chosen by the teacher
to use meaning, visual signs, context
clues, and memory
• read and understand printed
materials taken from their immediate
surroundings such as flags, banners,
logos and ICT icons.

Writing

• write informally about their ideas,
experiences, and feelings in a diary
using initially simple sentence
structures.
• participate in group-oriented writing,
putting the teacher’s model in
mind, asking questions and making
suggestions.
• write for specific audiences, such as
writing a news story or a fictional story.
• prepare illustrations that match their
written texts.
• understand the conventions of writing
• make connections between the
symbols written with the sounds of
spoken language and reflect this
understanding when writing ideas.
• distinguish between types of symbols,
such as letters, numbers, and words.
• write a number of commonly used
words or ideas on their own.
• create written contributions for a class
book.
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Grades 3
Literacies

Learners will consolidate and strengthen
their ability to receive, construct and
express understandings:

Listening and speaking:

• Spoken language varies according to
the purpose and audience.
• People interpret messages according
to their unique experiences and ways
of understanding.
• Spoken communication is different
from written communication—it has its
own set of rules.

Viewing and presenting:

• Visual texts can expand our database
of sources of information.
• Visual texts provide alternative
means to develop new levels of
understanding.
• Selecting the most suitable forms
of visual presentation enhances our
ability to express ideas and images.
• Different visual techniques produce
different effects and are used to
present different types of information.

Reading:

• Different types of texts serve different
purposes.
• What we already know enables us to
understand what we read.
• Applying a range of strategies helps us
to read and understand new texts.
• Wondering about texts and asking
questions helps us to understand the
meaning.
• The structure and organization of
written language influences and
conveys meaning.
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Writing:

• We write in different ways for different
purposes.
• The structure of different types of texts
includes identifiable features.
• Applying a range of strategies helps us
to express ourselves so that others can
enjoy our writing.
• Thinking about storybook characters
and people in real life helps us to
develop characters in our own stories.
• When writing, the words we choose,
and how we choose to use them,
enable us to share our imaginings and
ideas.

Mathematics
Learners will:

Construct meaning, transfer and apply
their understanding of:

Number:

• The base 10 place value system is used
to represent numbers and number
relationships.
• Fractions are ways of representing
whole-part relationships.
• The operations of addition,
subtraction, multiplication and division
are related
• to each other and are used to process
information to solve problems.
• Number operations can be modelled
in a variety of ways.
• There are many mental methods
that can be applied for exact and
approximate computations.

Data Handling:

• Information can be expressed as
organized and structured data.

• Objects and events can be organized
in different ways.
• Some events in daily life are more
likely to happen than others.

Measurement:

• Standard units allow us to have
a common language to identify,
compare, order and
• sequence objects and events.
• We use tools to measure the attributes
of objects and events.
• Estimation allows us to measure with
different levels of accuracy.

Shape and Space:

• Shapes are classified and named
according to their properties.
• Some shapes are made up of parts
that repeat in some way.
• Specific vocabulary can be used to
describe an object’s position in space.

Pattern and Function:

• Whole numbers exhibit patterns and
relationships that can be observed and
• described.
• Patterns can be represented using
numbers and other symbols.

Science
Learners will:

• develop their observational skills
by using their senses and selected
observational tools.
• gather and record observed
information in a number of ways
• reflect on their findings to identify
patterns or connections, make
predictions,
• test and refine their ideas with
increasing accuracy.
• explore the way objects and
phenomena function
• identify parts of a system and gain an
understanding of increasingly complex
cause and effect relationships.
• examine change over time and will
recognize that change may be affected
by one or more variables.

• examine how products and tools
have been developed through the
application of science concepts.
• be aware of different perspectives
and ways of organizing the world, and
they will be able to consider how these
views and customs may have been
formulated.
• consider ethical issues in sciencerelated contexts and use their learning
in science to plan thoughtful and
realistic action in order to improve
their welfare and that of other living
things and the environment.
• communicate their ideas o provide
explanations using their own scientific
experience and that of others.

Social Studies
Learners will:

• extend their understanding of human
society, focusing on themselves and
others within their own community
as well as other communities that are
distant in time and place.
• investigate how and why groups are
organized within communities and the
ways in which communities reflect the
cultures and customs of their people.
• recognize the inter-dependency of
systems and their function within local
and national communities.
• increase their awareness of how
people influence and are influenced
by, the places in their environment.
• explore the relationship between
valuing the environment and
protecting it.
• extend their understanding of time,
recognizing important events in
people’s lives, and how the past is
recorded and remembered in different
ways.
• deepen their understanding of the
impact of advances in technology over
time, on individuals, society and the
environment.
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The Arts
Learners will:

• begin to show an understanding that
ideas, feelings and experiences can be
communicated through arts.
• start to recognize that their own art
practices and artwork may be different
from others.
• begin to reflect on and learn from
their own stages of creating artworks.
• be aware that arts may be created with
a specific audience in mind.
• begin to show an understanding that
they can use the arts to communicate
their ideas, feelings and experiences.
• develop strategies in their work to
enhance the meaning conveyed and to
make it more enjoyable for others.
• begin to show an awareness that their
work can provoke different responses
from others.
• begin to understand the value
of working individually and
collaboratively when creating different
art forms.

Personal, Social and Physical
Education
Learners will:

• understand that a person’s identity is
shaped by a range of factors and that
this identity evolves over time.
• explore and reflect on the strategies
they use to manage change, approach
new challenges and overcome
adversity.
• analyse how they are connected to
the wider community and are open to
learning about others.
• use their understanding of their own
emotions to interact positively with
others.
• be aware that developing selfreliance and persisting with tasks
independently will support their efforts
to be more autonomous learners.
• understand the factors that contribute
to a healthy lifestyle.
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• understand that they can enhance
their participation in physical activities
through developing and maintaining
physical fitness, refining movement
skills, and reflecting on technique and
performance.
• identify different stages of life and
understand that rates of development
are different for everyone.
• understand that there are potential
positive and negative outcomes for
risk-taking behaviours and are able
to identify these risks in order to
maximize enjoyment and promote
safety.
• understand that group work can be
enhanced through the development
of a plan of action and through
identifying and utilizing the strengths
of individual group members.
• reflect on the perspectives and ideas
of others.
• understand that healthy relationships
are supported by the development
and demonstration of constructive
attitudes towards other people and
the environment.

Arabic
Learners will:
Presentation

• demonstrate understanding of
visual information by asking relevant
questions and discussing potential
meanings
• discuss feelings in response to
visual messages, and listen to other
responses that recognize familiar
visual texts, such as advertisements,
logos, posters, banners, images
and icons used in information and
communication technology.
• observe and discuss familiar and
unfamiliar video messages and make

•
•

•

•

•

judgments about their effectiveness.
discuss personal experiences related
to visual images.
use verbs and body language to
reinforce verbal presentations and to
add meaning to them.
choose and use shapes, colors,
symbols, designs that are suitable for
presentations.
understand that text and illustrations
in reference materials work together to
convey information.
use the internet to access information,
process and display relevant
information in ways that are personally
beneficial.
Primary Years Programme Guide
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• use appropriate terms to discuss
visuals such as notifications, frontlines,
and background.
• observe a variety of visual language
formats and discuss their effectiveness,
such as videos/films and posters.

Listening

• listen attentively and speak
appropriately in small or large
teaching groups.
• listen to a variety of oral presentations,
including stories, poems, tapestries,
reports and respond by greater details
with high confidence.
• extract the key events and relevant
points in the oral texts.
• use language for a variety of personal
purposes, such as invitations.
• express thoughts, ideas and opinions
and discuss them while respecting the
contributions of others.
• participate in a variety of drama
activities, such as role-plays, puppet
theatre, and the representation of
familiar stories and poems.
• use language to explain, to question
and to compare.
• understand and use certain words that
fit different purposes.
• listen and appreciate the differences
between languages.

Reading

• read texts of the appropriate level
independently, confidently and with
good understanding.
• distinguish between a variety of
different texts, such as letters, poetry,
plays, stories, novels, reports, and
articles.
• predict the events of the story
based on their own knowledge and
experience, adjust their expectations
or, as the story unfolds.
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• use a set of strategies for selfmonitoring and self-correction such as
meaning, context, re-reading, followup reading.
• discuss the characters, the behavior
of the story, and commenting on
the reasons why they may interact in
certain ways.
• discuss their own experiences and
connect them with narrative and nonnarrative texts.
• ask questions to try to understand
what the author is saying to the reader.

Writing

• engage in the writing process and
write about a range of subjects for a
variety of purposes.
• use graphic organizers to aid in
organization
• organize ideas in a logical sequence,
such as writing simple narrative stories
that have an introduction, body and
conclusion.
• use appropriate writing conventions
• demonstrate proper grammar and
sentence structure.
• write clearly and in a consistent
manner.
• revise written work and make
corrections and improvements as
needed.
• consider feedback from teachers and
peers when revising written work.
• use the dictionary, thesaurus, and
word banks to expand their use of the
language.
• publish handwritten work using a
digital format under the teacher’s
supervision.

Grades 4
Literacies

Learners will be introduced to, consolidate
and strengthen their ability to receive,
construct and express understandings:

Listening and speaking:
• aking time to reflect on what we hear
and say helps us to make informed
judgments and form new opinions.
• Thinking about the perspective of our
audience helps us to communicate
more effectively and appropriately.
• The grammatical structures of a
language enable members of a
language community to communicate
with each other.

Viewing and presenting:
• Visual texts have the power to
influence thinking and behaviour.
• Interpreting visual texts involves
making an informed judgment about
the intention of the message.
• To enhance learning we need to be
efficient and constructive users of the
internet.

Reading:

• Reading and thinking work together to
enable us to make meaning.
• Checking, rereading and correcting
our own reading as we go enable us to
read new and more complex texts.
• Identifying the main ideas in the
text helps us to understand what is
important.
• Knowing what we aim to achieve helps
us to select useful reference material
to conductresearch.

Writing:

• Writing and thinking work together to
enable us to express ideas and convey
meaning.
• Asking questions of ourselves and
others helps to make our writing more
focused and purposeful.
• The way we structure and organize our
writing helps others to understand and
appreciate it.
• Rereading and editing our own writing
enables us to express what we want to
say more clearly.

Mathematics

Learners will construct meaning, transfer
and apply their understanding of:

Number:

• The base 10 place value system can be
extended to represent magnitude.
• Fractions and decimals are ways of
representing whole-part relationships.
• The operations of addition,
subtraction, multiplication and division
are related
• to each other and are used to process
information to solve problems.
• Even complex operations can be
modelled in a variety of ways, for
example, an algorithm is a way to
represent an operation.

Data Handling :

• Data can be collected, organized,
displayed and analysed in different
ways.
• Different graph forms highlight
different aspects of data more
efficiently.
• Probability can be based on
experimental events in daily life.
• Probability can be expressed in
numerical notations.
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Measurement:

• Objects and events have attributes
that can be measured using
appropriate tools.
• Relationships exist between standard
units that measure the same attributes.

Shape and Space:

• Changing the position of a shape does
not alter its properties.
• Shapes can be transformed in different
ways.
• Geometric shapes and vocabulary are
useful for representing and describing
• objects and events in real-world
situations.

Pattern and Function:

• Functions are relationships or rules
that uniquely associate members of
one set
• with members of another set.
• By analysing patterns and identifying
rules for patterns it is possible to make
predictions.

Science
Learners will:

• begin to develop their observational
skills by using their senses and
selected observational tools.
• learn how to gather and record
observed information in a number
of ways, and they will reflect on
these findings to identify patterns
or connections, make predictions,
and test and refine their ideas with
increasing accuracy. Learners will
• start to explore the way objects and
phenomena function, identify the
parts of a system, and develop an
understanding of increasingly complex
cause and effect relationships.
• begin to examine change over time,
and they will work towards recognizing
that change may be affected by one or
more variables.
• begin to reflect on the impact that
the application of science, including
advances in technology, has had
on themselves, society and the
environment. They will
• show some awareness of different
perspectives and ways of organizing
the world, and they will be able to
• start to consider how these views and
customs may have been formulated.
• begin to examine ethical and social
issues in science-related contexts and
express their responses appropriately.
• use their learning in science to plan
thoughtful and realistic action in
order to improve their welfare and
that of other living things and the
environment.
• communicate their ideas or provide
explanations using their own scientific
experience and that of others.

Social Studies
Learners will:

• begin to recognize different aspects of
human society, focusing on themselves
and others within their own community
as well as groups of people that are
distant in time and place.
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• develop their understanding of how
and why groups are organized within
communities, and how participation
within groups involves both rights and
responsibilities.
• begin to understand the interdependency of systems and their
function within local and national
communities.
• work towards an appreciation of
how cultural groups may vary in their
customs and practices but reflect
similar purposes.
• develop their awareness of how
people influence, and are influenced
by, places in the environment.
• begin to realize the significance of
developing a sense of belonging and
stewardship towards the environment,
valuing and caring for it, in the
interests of themselves and future
generations.
• develop their understanding of time,
recognizing how ideas and actions of
people in the past have changed the
lives of others, and appreciating how
the past is recorded and remembered
in different ways.
• work towards gaining an
understanding of how and why people
manage resources.
• begin to understand the impact of
technological advances on their own
lives, on society and on the world,
and will reflect on the need to make
responsible decisions concerning the
use of technologies.

The Arts
Learners will:

• show an understanding that issues,
beliefs and values can be explored in
arts.
• demonstrate an understanding that
there are similarities and differences
between different cultures, places and
times.
• analyse their own work and identify
areas to revise to improve its quality.
• use strategies, based on what they
know, to interpret arts and understand
the role of arts in our world.

• show that, as artists, they can
influence thinking and behaviour
through the arts they create.
• think critically about their learning and
recognize that their personal interests,
beliefs and values can inform their
creative work.
• show an understanding of the
relationships between their work and
that of others.

Personal, Social and Physical
Education
Learners will:

• begin to understand that the physical
changes they will experience at
different stages in their lives affect
their evolving identities.
• start to understand that the values,
beliefs and norms within society can
impact on an individual’s self-concept
and self-worth.
• begin to understand that being
emotionally aware helps them to
manage relationships.
• start to recognize and describe how
a sense of self-efficacy contributes to
human accomplishments and personal
well-being.
• begin to apply and reflect on
strategies that develop resilience and,
in particular, help them to cope with
change, challenge and adversity in
their lives.
• begin to understand the
interconnectedness of the factors
that contribute to a safe and healthy
lifestyle, and set goals and identify
strategies that will help develop wellbeing.
• start to understand physical, social
and emotional.
• begin to apply movement skills
appropriately, and develop
plans to help refine movements,
improve performance and enhance
participation in a range of physical
contexts.
• begin to understand that they can
experience intrinsic satisfaction and
personal growth from interactions with
others in formal and informal contexts.
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• start to understand the need for
developing and nurturing relationships
with others and are able to apply
strategies independently to resolve
conflict as it arises.
• begin to recognize that people have
an interdependent relationship with
the environment and other living
things and take action to restore and
repair when harm has been done.

Arabic
Learners will:
Listening

• respond attentively and present their
own views and respect the views of
others.
• listen to a specific target in different
situations.
• listen to the stories that are being
read out loud in order to identify the
structure of the story and its ideas.
• understand that ideas and opinions
can be generated and presented
through speech, and work in pairs and
groups to prepare oral presentations.
• create convincing arguments and
defend on a certain point of view.
• explain and discuss their own writings
with their peers and adults.
• begin to rephrase and summarize.
• organize their thoughts and feelings
before speaking.
• use a range of specific vocabulary in
different situations so that they are
aware that language is influenced by
purpose, audience, and context.
• apply irregular grammatical rules
• use oral language appropriately,
precisely and with high confidence.
• express ideas by speaking and explain
their logic.
• recognize that different forms are used
in different contexts.

Presentation

• describe visual information, and thus
they communicate their understanding
in oral, written and visual formats.
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• describe personal reactions to visual
messages, and reflect on why others
understand images differently.
• understand and explain how visual
effects are used to reflect a particular
context
• recognize familiar visual texts and
explain why they are effective or
ineffective such as posters, logos,
banners, and billboards.
• interpret visual signs for analysis
and inference on the purpose of the
message.
• explain how relevant personal
experiences can recognize the
manifestations of body language in a
dramatic presentation and explain how
they are used to convey a person’s
mood and personality traits.
• design posters and graphs using
shapes, colours, symbols, and fonts
to achieve certain effects; and explain
how to achieve the desired effect.
• discuss a newspaper report and
remember how words and images
work together to deliver a message.

• make presentations using a range of
media, including computer programs
and the internet.
• discuss and explain visual images and
effects using appropriate terms such
as symbol, graphic design, balance,
technique, and composition.
• explore various forms of visual
language and discuss how their
influence affects an audience.

Reading

• read a variety of books to enjoy, study,
and to get information, and they
regularly set new goals for the future.
• recognize the difference between
narrative and non-narrative texts.
• understand and respond to the
thoughts, feelings, and attitudes
expressed in various texts, showing
empathy for the characters.
• know the types of author’s purpose
• understand that the stories have a
plot, define the main idea, discuss the
sequence of events leading to the final
result and draw up a brief outline of it.
• use book references, dictionaries,
computer and internet applications
with greater independence and
responsibility.
• know how to read texts with quick
reading methods to determine
whether these texts are useful before
reading them in details.
• work collaboratively with others to
access, read, interpret and evaluate a
range of sources
• identify appropriate and useful
information that is reliable and decide
on the appropriate ways to use it.
• use a variety of sources to gather
information
• know when and how to use internet
resources and multimedia to search.

Writing

• write independently and confidently
expressing a personal voice that
expresses the writer.
• write a range of creative and
educational goals, using different
types of structures and methods
according to the goal of writing.
• choose vocabulary and supporting
details to achieve the desired effects.
• arrange ideas in a logical sequence.
• read, check, and review to improve
their writing, such as the content, and
the language.
• use appropriate punctuation and
grammar to support writing.
• use knowledge of typed character
patterns to spell familiar and repetitive
words.
• use the dictionary to make sure
words are accurate, expand their own
vocabulary, and to enrich their writing.
• work collaboratively with partners to
discuss and improve each other’s work,
alternating the roles of authors and
auditors.
• work independently to produce
written work that is clear and well
presented, written either manually or
digitally.
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Grades 5
Literacies

Learners will be introduced to, consolidate
and strengthen their ability to receive,
construct and express understandings of:

Listening and speaking:

• Spoken language can be used to
persuade and influence people.
• Metaphorical language creates strong
visual images in our imagination.
• Listeners identify key ideas in spoken
language and synthesize them to create
their own understanding.
• People draw on what they already know
in order to infer new meaning from what
they hear.

Viewing and presenting:

• The aim of commercial media is to
influence and persuade viewers.
• Individuals respond differently
to visual texts, according to their
previous experiences, preferences and
perspectives.
• Knowing about the techniques used
in visual texts helps us to interpret
presentations and create our own visual
effects.
• Synthesizing information from visual
texts is dependent upon personal
interpretation and leads to new
understanding.

Reading:

• Authors structure stories around
significant themes.
• Effective stories have a structure,
purpose and sequence of events
(plot) that help to make the author’s
intention clear.
• Synthesizing ideas and information
from texts leads to new ideas and
understanding.
• Reading opens our minds to multiple
perspectives and helps us to understand
how people think, feel and act.
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Writing:

• Stories that people want to read are
built around themes to which they can
make connections.
• Effective stories have a purpose
and structure that help to make the
author’s intention clear.
• Synthesizing ideas enables us to build
on what we know, reflect on different
perspectives, and
• express new ideas.
• Knowing what we aim to achieve helps
us to plan and develop different forms
of writing.
• Through the process of planning,
drafting, editing and revising, our
writing improves over time.

Mathematics

Learners will construct meaning, transfer
and apply their understanding of:

Number:

• The base 10 place value system
extends infinitely in two directions.
• Fractions, decimal fractions and
percentages are ways of representing
• whole-part relationships.
• For fractional and decimal
computation, the ideas developed for
whole-number
• computation can apply.
• Ratios are a comparison of two
numbers or quantities.

Data Handling:

• Data can be presented effectively
for valid interpretation and
communication.
• Range, mode, median and mean can
be used to analyse statistical data.
• Probability can be represented on a
scale between 0–1 or 0%–100%.

• The probability of an event can be
predicted theoretically.

Measurement:

• Accuracy of measurements depends
on the situation and the precision of
the tool.
• Conversion of units and measurements
allows us to make sense of the world
we live in.
• A range of procedures exists to
measure different attributes of objects
and events.

Shape and Space -

• Manipulation of shape and space takes
place for a particular purpose.
• Consolidating what we know of
geometric concepts allows us to make
• sense of and interact with our world.
• Geometric tools and methods can be
used to solve problems relating to
shape and space.

Pattern and Function:

• Patterns can often be generalized
using algebraic expressions, equations
or functions.
• Exponential notation is a powerful way
to express repeated products of the
same number.

Science
Learners will:

• develop their observational skills
by using their senses and selected
observational tools.
• gather and record observed
information in a number of ways, and
they will reflect on these findings to
identify patterns or connections, make
predictions, and test and refine their
ideas with increasing accuracy.
• explore the way objects and
phenomena function, identify the
parts of a system, and gain an
understanding of increasingly complex
cause and effect relationships.
• examine change over time, and they
will recognize that change may be
affected by one or more variables.

• reflect on the impact that the
application of science, including
advances in technology, has had
on themselves, society and the
environment.
• be aware of different perspectives
and ways of organizing the world, and
they will be able to consider how these
views and customs may have been
formulated.
• examine ethical and social issues in
science-related contexts and express
their responses appropriately.
• use their learning in science to plan
thoughtful and realistic action in
order to improve their welfare and
that of other living things and the
environment.
• communicate their ideas or provide
explanations using their own scientific
experience and that of others.

Social Studies
Learners will:

• recognize different aspects of human
society, focusing on themselves and
others within their own community
as well as groups of people that are
distant in time and place.
• extend their understanding of how
and why groups are organized within
communities, and how participation
within groups involves both rights and
responsibilities.
• understand the inter-dependency of
systems and their function within local
and national communities.
• gain an appreciation of how cultural
groups may vary in their customs and
practices but reflect similar purposes.
• deepen their awareness of how
people influence and are influenced
by, places in the environment.
• realize the significance of developing
a sense of belonging and stewardship
towards the environment, valuing
and caring for it, in the interests of
themselves and future generations.
• consolidate their understanding of
time, recognizing how ideas and
actions of people in the past have
changed the lives of others, and
appreciating how the past is recorded
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and remembered in different ways.
• gain an understanding of how and why
people manage resources.
• understand the impact of
technological advances on their own
lives, on society and on the world.
• reflect on the need to make
responsible decisions concerning the
use of technologies.

The Arts
Learners will:

• show an understanding that
throughout different cultures, places
and times, people have innovated and
created new modes in arts.
• analyse different art forms and identify
common or recurring themes or issues.
• recognize that there are many ways to
enjoy and interpret arts.
• accept feedback from others.
• show an understanding that their own
creative work in dance, drama, music
and visual arts can be interpreted and
appreciated in different ways.
• explore different media and begin to
innovate in the arts.
• consider the feedback from others in
improving their learning.
• recognize that creating in arts provides
a sense of accomplishment, not only in
the process but also in providing them
with a way to understand the world.

Personal, Social and Physical
Education
Learners will:

• understand that the physical changes
they will experience at different stages
in their lives affect their evolving
identities.
• understand that the values, beliefs and
norms within society can impact on an
individual’s self-concept and self-worth.
• understand that being emotionally
aware helps them to manage
relationships.
• recognize and describe how a sense
of self-efficacy contributes to human
accomplishments and personal wellbeing.
• apply and reflect on strategies that
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•

•
•

•

•
•
•

develop resilience and, in particular,
help them to cope with change,
challenge and adversity in their lives.
understand the interconnectedness
of the factors that contribute to a safe
and healthy lifestyle, and set goals
and identify strategies that will help
develop well-being.
understand physical, social and
emotional changes.
apply movement skills appropriately,
and develop plans to help refine
movements, improve performance and
enhance participation in a range of
physical contexts.
understand that they can experience
intrinsic satisfaction and personal
growth from interactions with others in
formal and informal contexts.
understand the need for developing
and nurturing relationships with others.
apply strategies independently to
resolve conflict as it arises.
recognize that people have an
interdependent relationship with the
environment and other living things
and take action to restore and repair
when harm has been done.

Arabic
Learners will:
Listening

• participate properly as listeners and
speakers in discussions, debates and
in group presentations.
• formulate ideas and opinions and
evolve or modify them during a
discussion.
• listen and respond according to the
instructions and the questions.
• infer meaning, draw conclusions and
make judgments on oral presentations.
• use more vocabulary and complex
syntax with a high level of accuracy.
• discuss persuasively and justify a clear
point of view.
• reformulate and summarize the
discussion when they communicate
orally.
• understand and use figurative
language

• use oral language to formulate
and communicate possibilities and
theories.
• use standard grammatical rules
efficiently in the needed situations.
• know that the use of tone and volume
can enhance meaning.
• speak to inform others about
information and to effect on them
positively.

Presentation

• observe and analyze a set of visual
texts critically, and thus convey their
understanding.
• determine the factors that affect the
personal reactions of people on the
visual texts, and they design visual
scripts in order to affect their way of
thinking and feeling.
• analyze and justify the tools
of determining the factors and
the techniques that makes the
advertisements, slogans and symbols
effective, and they rely on this
knowledge to be distinguished.
• recognize that the culture influences
and affects the people ways in
response, and they explain how this
affects the people’s interpretations,
such as the use of certain colors and
symbols.
• understand that individuals interpret
visual information according to their
personal experiences and different
perspectives.
• show how body language can be
used to affect meaning and audience
interpretation
• apply their knowledge of presentation
techniques in authentic and innovative
ways, and explain their own ideas to
achieve their wants.
• use technology to prepare their own
presentations.
• use appropriate terms and vocabulary
to define a range of visual effects and
analyze their effects

• analyze the reason behind selecting and
writing visual presentations, and choose
examples to explain how to achieve a
specific goal, such as images, and the
use of color, structure or symbols.
• determine and identify the target
audience, and the purpose of the
visual presentation, and identify the
overt and covert (direct & indirect)
messages.
• consider ways of understanding the
meaning of the visual message on
personal responses.

Reading

• read a wide range of texts with
confidence, independence, and
understanding.
• participate in the studies of authors
at the grade level, in groups or
individually, thus they gain a deep
understanding of the work and style of
a particular author and actually assess
what it means to be an author.
• appreciate structural and stylistic
differences between narrative and
non-narrative texts, and show an
understanding of this distinction when
constructing their own writings.
• appreciate the author’s use of
language and interpret the meaning
beyond the literal level.
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• understand that authors use words
and literary tools to evoke mental
images.
• recognize metaphorical language
and understand it. E.g. idiomatic
expressions.
• infer meaning from texts and justify
arguments
• define elements of a story and
recognize their importance and
purpose within a text
• make comparisons between two
stories that are similar and comment
on the elements that causes
effectiveness and influence on the
reader.
• recognize the difference between
truth and the personal opinion,
• use a range of resources to find the
right information and support their
research.
• participate in collaborative learning,
study multiple perspectives and
work with peers to create a new
understanding.
• use the Internet responsibly and
knowingly, knowing its advantages and
disadvantages.
• find and organize information from a
variety of sources, including the library
/ media center, the Internet, people
in school, the family, the immediate
community or the global community.

References

• write independently and confidently,
showing the development of their own
voice and style.
• write a variety of texts for effective
communication such as narrative,
instructional, and persuasive writing.
For instance, they are showing the
ability of grabbing the attention of the
reader for a long time.
• organize ideas properly and concisely.
• use a set of relevant vocabulary and
relevant details to convey meaning
and create atmosphere and mood for
the reader.
• utilize the writing process when writing
and revising.
• provide constructive feedback for
peers.
• use proper grammar, spelling, and
sentence structure including varied
sentence lengths.
• use reference materials appropriately
• choose to publish their work in
handwriting or in digital format on
their own.
• use figurative language to serve
context and purpose while writing.
• identify, organize, and use written
information obtained from various
reliable sources.
• use a range of tools and techniques to
produce written work that is attractive
and effective for the reader.
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EarlyYearsEducation.aspx accessed February 2019
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EducationInstitute/Offices/Documents/
GPGEnglish.pdf accessed February 2019

• •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 بمزاياها وعيوبها.
• •العثور على المعلومات وتنظيمها من مجموعة
متنوعة من المصادر  ،بما في ذلك المكتبة
 /المركز اإلعالمي  ،واإلنترنت  ،واألشخاص في
المدرسة  ،واألسرة  ،والمجتمع المباشر  ،أو
المجتمع العالمي.

الكتابة
• •الكتابة بشكل مستقل وبثقة  ،تظهر تطور
صوتهم وأسلوبهم.
• •كتابة مجموعة متنوعة من النصوص للتواصل
الفعال مثل الكتابة السردية والتعليمية
واالقناعية .على سبيل المثال  ،يظهرون القدرة
على جذب انتباه القارئ لفترة طويلة.

• •استخدم مجموعة من المفردات ذات الصلة
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 أطوال الجمل المتنوعة.
• •استخدام المواد المرجعية بشكل مناسب
• •اختيار نشر أعمالهم بخط اليد أو بتنسيق
رقمي 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 والتقنيات إلنتاج
أعمال مكتوبة جذابة وفعالة للقارئ.

• •تنظيم األفكار بشكل صحيح ودقيق.
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.2008 ,sequence. International Baccalaureate
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.2009 ,sequence. International Baccalaureate
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العرض:
• •مراقبة وتحليل مجموعة من النصوص المرئية
بشكل نقدي  ،وبالتالي نقل فهمهم.
• •تحديد العوامل التي تؤثر على ردود الفعل
الشخصية للناس على النصوص المرئية  ،وهم
يصممون مخطوطات بصرية من أجل التأثير
على طريقة تفكيرهم وشعورهم.
• •تحليل وتبرير أدوات تحديد العوامل واألساليب
التي تجعل اإلعالنات والشعارات والرموز فعالة ،
ويعتمدون على هذه المعرفة للتميز.
• •ندرك أن الثقافة تؤثر على طرق الناس في
االستجابة وتؤثر عليهم  ،ويشرحون كيفية تأثير
ذلك على تفسيرات األشخاص  ،مثل استخدام
ألوان ورموز معينة.
• •فهم أن األفراد يفسرون المعلومات المرئية وفقً ا
لتجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم المختلفة.
• •تبين كيف يمكن استخدام لغة الجسد للتأثير
على المعنى وتفسير 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.
• •تحديد وتحديد الجمهور المستهدف والغرض
من العرض المرئي  ،وتحديد الرسائل العلنية
والسرية (المباشرة وغير المباشرة).
• •النظر في طرق لفهم معنى الرسالة المرئية
على االستجابات الشخصية.

القراءة
• •قراءة مجموعة واسعة من النصوص بثقة
واستقاللية وتفاهم.
• •المشاركة في دراسات المؤلفين على مستوى
الصف  ،في مجموعات أو بشكل فردي  ،وبالتالي
فهمهم عميقً ا لعمل وأسلوب مؤلف معين
ويقيمون بالفعل ما يعنيه أن يكون مؤلفً ا.
• •تقدير االختالفات الهيكلية واألسلوبية بين
النصوص السردية وغير السردية  ،وإظهار فهم
لهذا التمييز عند بناء كتاباتهم الخاصة.
• •نقدر استخدام المؤلف للغة وتفسير المعنى
خارج المستوى الحرفي.
• •نفهم أن المؤلفين يستخدمون الكلمات
واألدوات األدبية الستحضار الصور العقلية.
• •التعرف على اللغة المجازية وفهمها .على
سبيل المثال العبارات االصطالحية.
• •استنتاج معنى من النصوص ويبرر الحجج
• •تحديد عناصر القصة والتعرف على أهميتها
والغرض منها داخل النص
• •إجراء مقارنات بين قصتين متشابهتين
والتعليق على العناصر التي تسبب الفعالية
والتأثير على القارئ.
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الفنون
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •إظهار فهم أنه عبر الثقافات واألماكن واألوقات
ً
أنماطا جديدة
المختلفة  ،ابتكر الناس وخلقوا
في الفنون.
• •تحليل األشكال الفنية المختلفة وتحديد
الموضوعات أو القضايا الشائعة والمتكررة.
• •ندرك أن هناك العديد من الطرق لالستمتاع
وتفسير الفنون.
• •قبول المالحظات من اآلخرين.
• •إظهار فهم أن عملهم اإلبداعي في الرقص
والدراما والموسيقى والفنون البصرية يمكن
تفسيره وتقديره بطرق مختلفة.
• •استكشاف وسائل اإلعالم المختلفة والبدء في
االبتكار في الفنون.
• •النظر في ردود فعل اآلخرين في تحسين
تعلمهم.
إحساسا
• •ندرك أن اإلبداع في الفنون يوفر
ً
أيضا في
باإلنجاز  ،ليس فقط في العملية ولكن ً
تزويدهم بطريقة لفهم العالم.

التربية الشخصية واالجتماعية
والبدنية
سوف يقوم الطالب 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 والتفكير في االستراتيجيات التي تطور
المرونة  ،وعلى وجه الخصوص  ،مساعدتهم على
التكيف مع التغيير والتحدي والمحن في حياتهم.
• •فهم الترابط بين العوامل التي تساهم في
أسلوب حياة آمن وصحي  ،وتحديد األهداف
وتحديد االستراتيجيات التي ستساعد على
تطوير الرفاهية.
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• •فهم 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 من التفاعل مع اآلخرين في السياقات
الرسمية وغير الرسمية.
• •فهم الحاجة لتطوير العالقات مع اآلخرين
ورعايتها.
• •تطبيق االستراتيجيات بشكل مستقل لحل
النزاع عند نشوئه.
• •ندرك أن للناس عالقة مترابطة مع البيئة
والكائنات الحية األخرى واتخاذ إجراءات الستعادة
وإصالح عند حدوث الضرر.

اللغة العربية
سوف يقوم الطالب بما يلي:
االستماع
• •المشاركة بشكل صحيح كمستمعين
ومتحدثين في المناقشات والمناقشات
والعروض التقديمية الجماعية.
• •صياغة األفكار واآلراء وتطويرها أو تعديلها أثناء
المناقشة.
• •االستماع واالستجابة وفقا للتعليمات واألسئلة.
• •االستدالل على المعنى واستخالص النتائج
وإصدار األحكام على العروض الشفوية.
• •استخدام المزيد من المفردات والقواعد
عال من الدقة.
المعقدة بمستوى ٍ
• •مناقشة مقنعة وتبرير وجهة نظر واضحة.
• •إعادة صياغة وتلخيص المناقشة عندما
يتواصلون شفويا.
• •فهم واستخدام اللغة التصويرية
• •استخدام اللغة الشفهية لصياغة وإبالغ
االحتماالت والنظريات.
• •استخدام القواعد النحوية القياسية بكفاءة في
المواقف المطلوبة.
• •نعلم أن استخدام النغمة والحجم يمكن أن
يعزز المعنى.
• •التحدث إلبالغ اآلخرين بالمعلومات والتأثير
عليهم بشكل إيجابي.

القياس:

ردودهم بشكل مناسب.

• •تعتمد دقة القياسات على الوضع ودقة األداة.

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

• •توجد مجموعة من اإلجراءات لقياس السمات
المختلفة لألشياء واألحداث.

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

الشكل والفضاء :

الدراسات االجتماعية

• •يتم التالعب بالشكل والمساحة لغرض معين.

سوف يقوم الطالب بما يلي:

• •يسمح لنا تحويل الوحدات والقياسات بفهم
العالم الذي نعيش فيه ويعيش فيه.

• •يسمح لنا ترسيخ ما نعرفه عن المفاهيم
الهندسية بصنعه الشعور والتفاعل مع عالمنا.

• • التعرف على الجوانب المختلفة للمجتمع
البشري  ،مع التركيز على أنفسهم واآلخرين
داخل مجتمعهم وكذلك مجموعات من الناس
البعيدين في الزمان والمكان.

النمط والوظيفة:

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

• •يمكن استخدام األدوات واألساليب الهندسية
لحل المشاكل المتعلقة بالشكل والفضاء.
• •يمكن عادة تعميم األنماط باستخدام التعبيرات
الجبرية أو المعادالت أو المهام.
• •التدوين األسي هو طريقة قوية للتعبير عن
المنتجات المتكررة لنفس الشيء رقم.

العلوم
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام
حواسهم وأدوات المالحظة المختارة.
• •جمع وتسجيل المعلومات التي تمت مالحظتها
بعدد من الطرق  ،وسوف ينعكسون على
هذه النتائج لتحديد األنماط أو الروابط  ،وإجراء
التنبؤات  ،واختبار وتحسين أفكارهم بدقة
متزايدة.

• •فهم االعتماد المتبادل بين األنظمة ووظيفتها
داخل المجتمعات المحلية والوطنية.
• •اكتساب تقدير لكيفية اختالف المجموعات
الثقافية في عاداتها وممارساتها ولكنها
أغراضا مماثلة.
تعكس
ً
• •تعميق وعيهم بكيفية تأثير الناس وتأثرهم
باألماكن في البيئة.
• •إدراك أهمية تنمية الشعور باالنتماء واإلشراف
على البيئة وتقديرها واالهتمام بها لما فيه
مصلحة نفسها واألجيال القادمة.
• •ترسيخ فهمهم للوقت  ،واالعتراف كيف غ ّيرت
أفكار وأفعال الناس في الماضي حياة اآلخرين ،
وتقدير كيفية تسجيل الماضي وتذكره بطرق
مختلفة.

• •استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء
والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام  ،واكتساب
فهم العالقات المعقدة بشكل متزايد بين
السبب والنتيجة.

• •اكتساب فهم كيف ولماذا يدير الناس الموارد.

• •فحص التغيير بمرور الوقت  ،وسوف يدركون أن
التغيير قد يتأثر بمتغير واحد أو أكثر.

• •فهم تأثير التقدم التكنولوجي على حياتهم
وعلى المجتمع والعالم.

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

• •التفكير في الحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة
بشأن استخدام التقنيات.

• •كن على دراية بمختلف وجهات النظر وطرق
تنظيم العالم  ،وسيتمكنون من النظر في
كيفية صياغة هذه اآلراء والعادات.
• •دراسة القضايا األخالقية واالجتماعية في
السياقات المتعلقة بالعلوم والتعبير عن
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الصف الخامس
معرفة القراءة والكتابة

الكتابة:

سيتم تعريف المتعلمين بقدرتهم على تلقي وبناء
فهم والتعبير عن فهمهم لما يلي:

• •القصص التي يرغب الناس في قراءتها مبنية
على الموضوعات التي يمكنهم إجراء اتصاالت
معها.

االستماع والتحدث:
• •يمكن استخدام اللغة المنطوقة إلقناع الناس
والتأثير عليهم.
• •تنشئ اللغة المجازية صو ًرا بصرية قوية في
خيالنا.
• •يحدد المستمعون األفكار الرئيسية في اللغة
المنطوقة ويجمعونها لخلق فهمهم الخاص.
• •يعتمد الناس على ما يعرفونه بالفعل من أجل
استنتاج معنى جديد مما يسمعونه.

العرض والتقديم:
• •الهدف من وسائل اإلعالم التجارية هو التأثير
وإقناع المشاهدين.
• •يستجيب األفراد بشكل مختلف للنصوص
المرئية  ،وفقً ا لتجاربهم السابقة وتفضيالتهم
ووجهات نظرهم.
• •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.

القراءة:
• •يبني المؤلفون القصص حول مواضيع مهمة.
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• •القصص الفعالة لها غرض وبنية تساعد على
توضيح نية المؤلف.
• •يتيح لنا تجميع األفكار البناء على ما نعرفه ،
والتفكير في وجهات نظر مختلفة  ،و التعبير
عن أفكار جديدة.
• •تساعدنا معرفة ما نهدف إلى تحقيقه على
التخطيط ألشكال مختلفة من الكتابة
وتطويرها.
• •من خالل عملية التخطيط والصياغة والتحرير
والمراجعة  ،تتحسن كتابتنا بمرور الوقت.

الرياضيات
سيقوم الطالب بتكوين معنى ونقل وتطبيق
فهمهم لما يلي:

الرقم:
المكون من 10
• •يمتد نظام القيمة األساسية
ّ
أماكن إلى ما ال نهاية في اتجاهين.
• •الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية هي
طرق للتمثيل عالقات كاملة.
• •بالنسبة للحساب الجزئي والعشري  ،تم تطوير
األفكار للرقم الصحيح يمكن تطبيق الحساب.
• •النسب هي مقارنة بين رقمين أو كميات.

معالجة البيانات:

الفعالة لها هيكل وغرض وتسلسل
• •القصص
ّ
األحداث (المؤامرة) التي تساعد على توضيح نية
المؤلف.

• •يمكن تقديم البيانات بشكل فعال لتفسير
صحيح واالتصال.

• •يؤدي تجميع األفكار والمعلومات من النصوص
إلى أفكار وفهم جديد.

• •يمكن استخدام النطاق والوضع والوسيط
والمتوسط لتحليل البيانات اإلحصائية.

• •تفتح القراءة عقولنا على وجهات نظر متعددة
وتساعدنا على فهم كيف يفكر الناس
ويشعرون ويتصرفون.

• •يمكن تمثيل االحتمال على مقياس بين  0-1أو
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0%-100%

• •يمكن توقع احتمالية وقوع حدث نظر ًيا.

• •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
• •قراءة مجموعة متنوعة من الكتب لالستمتاع
والدراسة والحصول على المعلومات  ،وهي
تحدد بانتظام أهدا ًفا جديدة للمستقبل.
• •التعرف على الفرق بين النصوص السردية وغير
السردية.
• •فهم واالستجابة لألفكار والمشاعر والمواقف
المعبر عنها في النصوص المختلفة  ،مما يدل
على التعاطف مع الشخصيات.
• •معرفة أنواع غرض المؤلف
• •نفهم أن القصص لها حبكة  ،وتحديد الفكرة
الرئيسية  ،ومناقشة تسلسل األحداث التي
تؤدي إلى النتيجة النهائية  ،ووضع مخطط موجز
لها.
• •استخدام مراجع الكتب والقواميس وتطبيقات
الكمبيوتر واإلنترنت بمزيد من االستقاللية
والمسؤولية.

الكتابة
• •اكتب بشكل مستقل وبثقة تعبر عن صوت
شخصي يعبر عن الكاتب.
• •كتابة مجموعة من األهداف اإلبداعية والتعليمية
 ،باستخدام أنواع مختلفة من الهياكل
واألساليب وفقً ا لهدف الكتابة.
• •اختر المفردات وتفاصيل الدعم لتحقيق
التأثيرات المطلوبة.
• •ترتيب األفكار في تسلسل منطقي.
• •القراءة والتحقق والمراجعة لتحسين كتاباتهم ،
مثل المحتوى واللغة.
• •استخدم عالمات الترقيم والقواعد المناسبة
لدعم الكتابة.
• •استخدام المعرفة بأنماط األحرف المكتوبة
لتهجئة الكلمات المألوفة والمتكررة.
• •استخدم 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.
• •العمل بشكل مستقل إلنتاج عمل مكتوب
واضح ومقدم بشكل جيد  ،مكتوب إما يدو ًيا أو
رقم ًيا.

• •التعرف على كيفية قراءة النصوص بأساليب
القراءة السريعة لتحديد ما إذا كانت هذه
النصوص مفيدة قبل قراءتها بالتفصيل.
• •العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين للوصول
إلى مجموعة من المصادر قراءتها وتفسيرها
وتقييمها
• •تحديد المعلومات المناسبة والمفيدة الموثوقة
وتحديد الطرق المناسبة الستخدامها.
• •استخدام مجموعة متنوعة من المصادر لجمع
المعلومات
• •تعرف متى وكيف تستخدم موارد اإلنترنت
والوسائط المتعددة للبحث.
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• •البدء في فهم الحاجة إلى تطوير ورعاية
العالقات مع اآلخرين وتكون قادرة على تطبيق
االستراتيجيات بشكل مستقل لحل الصراع عند
ظهوره.
• •البدء في إدراك أن الناس لديهم عالقة مترابطة
مع البيئة والكائنات الحية األخرى واتخاذ إجراءات
الستعادة وإصالح عند حدوث الضرر.

اللغة العربية
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •الرد بانتباه وتقديم آرائهم الخاصة واحترام آراء
اآلخرين.
• •االستماع إلى هدف محدد في مواقف مختلفة.
عال من
• •استمع إلى القصص التي تُقرأ بصوت ٍ
أجل تحديد هيكل القصة وأفكارها.
• •فهم أن األفكار واآلراء يمكن توليدها وعرضها
من خالل الكالم  ،والعمل في أزواج ومجموعات
إلعداد العروض التقديمية الشفوية.
• •خلق حجج مقنعة والدفاع عن وجهة نظر معينة.

• •وصف ردود الفعل الشخصية على الرسائل
المرئية  ،والتفكير في سبب فهم اآلخرين للصور
بشكل مختلف.

• •البدء في إعادة صياغة وتلخيص.

• •فهم وشرح كيفية استخدام التأثيرات المرئية
لتعكس سياق معين

• •شرح ومناقشة كتاباتهم الخاصة مع أقرانهم
والبالغين.
• •تنظيم أفكارهم ومشاعرهم قبل التحدث.
• •استخدم مجموعة من المفردات المحددة في
مواقف مختلفة حتى يدركوا أن اللغة تتأثر
بالغرض والجمهور والسياق.
• •تطبيق قواعد نحوية غير منتظمة
• •استخدام اللغة الشفوية بشكل مناسب
ودقيق وثقة عالية.
• •التعبير عن األفكار من خالل التحدث وشرح
منطقهم.
• •التعرف على استخدام األشكال المختلفة في
سياقات مختلفة.

العرض
• •وصف المعلومات المرئية  ،وبالتالي ينقلون
فهمهم بأشكال شفوية ومكتوبة ومرئية.
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• •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 وتشرح 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.
• •مناقشة تقرير صحفي وتذكر كيف تعمل
معا لتوصيل رسالة.
الكلمات والصور ً

• •تطوير فهمهم لكيفية 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.
• •العمل من أجل تقدير كيفية اختالف المجموعات
الثقافية في عاداتها وممارساتها ولكنها
أغراضا مماثلة.
تعكس
ً

• •أظهر كفنان  ،يمكنهم التأثير على التفكير
والسلوك من خالل الفنون التي يبدعونها.
• •فكر بشكل نقدي في تعلمهم وأدرك أن
اهتماماتهم الشخصية ومعتقداتهم وقيمهم
يمكن أن تفيد عملهم اإلبداعي
• •إظهار فهم العالقات بين عملهم وعمل
اآلخرين.

التربية الشخصية واالجتماعية
والبدنية

• •تطوير وعيهم بكيفية تأثير األشخاص في
األماكن في البيئة وتأثرهم بها.

سوف يقوم الطالب بما يلي:

• •البدء في إدراك أهمية تنمية الشعور باالنتماء
واإلشراف على البيئة  ،وتقييمها والعناية بها ،
لمصلحتها وأجيال المستقبل.

• •تبدأ في فهم أن التغييرات الجسدية التي
سيختبرونها في مراحل مختلفة من حياتهم
تؤثر على هوياتهم المتطورة.

• •تطوير فهمهم للوقت  ،وإدراك كيف أن أفكار
وأفعال الناس في الماضي قد غيرت حياة
اآلخرين  ،وتقدير كيفية تسجيل الماضي وتذكره
بطرق مختلفة.

• •تبدأ في فهم أن القيم والمعتقدات والمعايير
داخل المجتمع يمكن أن تؤثر على مفهوم الفرد
لذاته وقيمته الذاتية.

• •العمل من أجل فهم كيفية ولماذا يدير الناس
الموارد.
• •البدء في فهم تأثير التقدم التكنولوجي
على حياتهم وعلى المجتمع والعالم  ،وسوف
ينعكس على الحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة
فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا.

الفنون
سوف يقوم الطالب 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
• •استخدام االستراتيجيات ،
ً
 ،لتفسير الفنون وفهم دور الفنون في عالمنا.

• •تبدأ بفهم أن الوعي العاطفي يساعدهم على
إدارة العالقات.
• •ابدأ في التعرف على كيفية مساهمة اإلحساس
بالكفاءة الذاتية في تحقيق اإلنجازات البشرية
والرفاهية الشخصية ووصفها.
• •البدء في تطبيق والتفكير في االستراتيجيات
التي تطور المرونة  ،وعلى وجه الخصوص ،
مساعدتهم على التكيف مع التغيير والتحدي
والمحن في حياتهم.
• •ابدأ في فهم الترابط بين العوامل التي
تساهم في أسلوب حياة آمن وصحي  ،وتحديد
األهداف وتحديد االستراتيجيات التي ستساعد
على تطوير الرفاهية.
• •ابدأ في فهم 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 أنهم يمكنهم تجربة الرضا
الجوهري والنمو الشخصي من التفاعالت مع
اآلخرين في السياقات الرسمية وغير الرسمية.
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القياس:

العلوم

• •األشياء واألحداث لها سمات يمكن قياسها
باستخدام األدوات المناسبة.

سوف يقوم الطالب بما يلي:

• •توجد عالقات بين الوحدات القياسية التي تقيس
نفس السمات.

الشكل والفضاء:
• •ال يغير تغيير موضع الشكل خصائصه.
• •يمكن تحويل األشكال بطرق مختلفة.
• •األشكال الهندسية والمفردات مفيدة للتمثيل
والوصف
• •األشياء واألحداث في مواقف العالم الحقيقي.

النمط والوظيفة:

• •البدء في تطوير مهاراتهم في المالحظة
باستخدام حواسهم وأدوات المالحظة المختارة.
• •تعلم كيفية جمع وتسجيل المعلومات التي
تمت مالحظتها بعدد من الطرق  ،وسوف
ينعكسون على هذه النتائج لتحديد األنماط
أو الروابط  ،وإجراء التنبؤات  ،واختبار وتحسين
أفكارهم بدقة متزايدة .سوف المتعلمين
• •البدء في استكشاف الطريقة التي تعمل
بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام ،
وتطوير فهم عالقات السبب والنتيجة المعقدة
بشكل متزايد.

• •الوظائف هي عالقات أو قواعد تربط أعضاء
مجموعة واحدة بشكل فريد مع أعضاء مجموعة
أخرى.

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

• •من خالل تحليل األنماط وتحديد قواعد األنماط ،
من الممكن عمل ذلك التنبؤات.

• •البدء في التفكير في التأثير الذي تركه تطبيق
العلوم  ،بما في ذلك التقدم التكنولوجي  ،على
أنفسهم والمجتمع والبيئة .سيفعلون
• •اظهار بعض الوعي من وجهات نظر مختلفة
وطرق تنظيم العالم  ،وسوف تكون قادرة على
• •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 تعلمهم في العلوم لتخطيط عمل
مدروس وواقعي من أجل تحسين رفاههم
ورفاهية الكائنات الحية األخرى والبيئة.
• •توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام
تجربتهم العلمية الخاصة وتجربة اآلخرين.

الدراسات االجتماعية
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •البدء في التعرف على جوانب مختلفة من
المجتمع البشري  ،مع التركيز على أنفسهم
واآلخرين داخل مجتمعهم وكذلك مجموعات من
الناس البعيدين في الزمان والمكان.
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الصف الرابع
معرفة القراءة والكتابة

الكتابة:

سيتم تعريف الطالب بقدرتهم على التلقي  ،والبناء
والتعبير عن الفهم وتعزيزها وتقويتها :

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

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..

العرض والتقديم:
• •النصوص المرئية لها القدرة على التأثير في
التفكير والسلوك.
• •يتضمن تفسير النصوص المرئية إصدار حكم
مستنير حول نية الرسالة.
• •لتعزيز التعلم  ،يجب أن نكون مستخدمين
فعالين وبنائين لإلنترنت.

القراءة:
معا لتمكيننا من تكوين
• •تعمل القراءة والتفكير ً
معنى.

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

الرياضيات
سيقوم الطالب ببناء المعنى ونقل وتطبيق
فهمهم لما يلي:

الرقم:
• •يمكن توسيع نظام القيمة األساسي  10مكان
لتمثيل الحجم.
• •الكسور والكسور العشرية هي طرق لتمثيل
العالقات الكاملة.
• •ترتبط عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة
لبعضها البعض وتستخدم لمعالجة المعلومات
لحل المشاكل.
• •يمكن نمذجة حتى العمليات المعقدة بعدة
طرق  ،على سبيل المثال  ،الخوارزمية هي
طريقة لتمثيل العملية.

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

معالجة البيانات:

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

• •يمكن جمع البيانات وتنظيمها وعرضها
وتحليلها بطرق مختلفة.

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

• •تسلط نماذج الرسم البياني المختلفة الضوء
على الجوانب المختلفة للبيانات بشكل أكثر
كفاءة.
• •يمكن أن يستند االحتمال إلى األحداث التجريبية
في الحياة اليومية.
• •يمكن التعبير عن االحتمالية في الرموز العددية.
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• •استخدم المصطلحات المناسبة لمناقشة
العناصر المرئية مثل اإلخطارات والخطوط
األمامية والخلفية.

• •استخدام مجموعة من االستراتيجيات للمراقبة
الذاتية والتصحيح الذاتي مثل المعنى  ،السياق
 ،إعادة القراءة  ،متابعة القراءة.

• •راقب مجموعة متنوعة من تنسيقات اللغة
المرئية وناقش فعاليتها  ،مثل مقاطع الفيديو
 /األفالم والملصقات.

• •مناقشة الشخصيات  ،وسلوك القصة ،
والتعليق على أسباب تفاعلهم بطرق معينة.

االستماع
• •استمع بانتباه وتحدث بشكل مناسب في
مجموعات التدريس الصغيرة أو الكبيرة.
• •استمع إلى مجموعة متنوعة من العروض
التقديمية الشفوية  ،بما في ذلك القصص
والقصائد والمنسوجات والتقارير واستجب
بتفاصيل أكبر بثقة عالية.
• •استخراج األحداث الرئيسية والنقاط ذات الصلة
في النصوص الشفوية.
• •استخدام اللغة لمجموعة متنوعة من األغراض
الشخصية  ،مثل الدعوات.
• •التعبير عن األفكار واألفكار واآلراء ومناقشتها
مع احترام مساهمات اآلخرين.

• •اطرح أسئلة لمحاولة فهم ما يقوله المؤلف
للقارئ.

الكتابة
• •االنخراط في عملية الكتابة والكتابة عن
مجموعة من الموضوعات لمجموعة متنوعة من
األغراض.
• •استخدام المخططات الرسومية للمساعدة في
التنظيم
• •تنظيم األفكار في تسلسل منطقي  ،مثل
كتابة القصص السردية البسيطة التي لها
مقدمة وجسد وخاتمة.
• •استخدام اصطالحات الكتابة المناسبة

• •المشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة
الدرامية  ،مثل لعب األدوار ومسرح الدمى
وتمثيل القصص والقصائد المألوفة.

• •الكتابة بوضوح وبطريقة متسقة.

• •استخدم اللغة لشرح السؤال واالستعالم
والمقارنة.

• •مراجعة العمل المكتوب وإجراء التصحيحات
والتحسينات حسب الحاجة.

أغراضا
• •فهم واستخدام كلمات معينة تناسب
ً
مختلفة.

• •التفكير في ردة الفعل من المعلمين واألقران
عند مراجعة العمل المكتوب.

• •االستماع وتقدير االختالفات بين اللغات.

• •استخدم القاموس والمكنز ومصارف الكلمات
لتوسيع استخدامهم للغة.

القراءة
• •قراءة نصوص المستوى المناسب بشكل
مستقل وبثقة وفهم جيد.
• •التمييز بين مجموعة متنوعة من النصوص
المختلفة  ،مثل الحروف والشعر والمسرحيات
والقصص والروايات والتقارير والمقاالت.
بناء على معرفتهم
• •تنبأ بأحداث القصة
ً
وخبرتهم الخاصة  ،وضبط توقعاتهم  ،أو عندما
تتكشف القصة.
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• •مناقشة تجاربهم الخاصة وربطها بالنصوص
السردية وغير السردية.
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• •شرح بنية النحو والجمل المناسبة.

• •نشر عمل مكتوب بخط اليد باستخدام تنسيق
رقمي تحت إشراف المعلم.

اللغة العربية
سوف يقوم الطالب بما يلي:
العرض
• •إظهار فهم المعلومات المرئية عن طريق طرح
األسئلة ذات الصلة ومناقشة المعاني المحتملة
• •مناقشة المشاعر ردًا 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.
• •استخدام األفعال ولغة الجسد لتعزيز العروض
اللفظية وإضافة معنى لها.
• •اختيار واستخدام األشكال واأللوان والرموز
والتصاميم المناسبة للعروض التقديمية.
• •فهم أن النصوص والرسوم التوضيحية في
معا لنقل المعلومات.
المواد المرجعية تعمل ً
• •استخدام اإلنترنت للوصول إلى المعلومات
ومعالجة وعرض المعلومات ذات الصلة بطرق
مفيدة شخص ًيا.

Primary Years Programme Guide

29

الفنون
سوف يقوم الطالب 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.
• •كن على علم بأن الفنون قد يتم إنشاؤها مع
مراعاة 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.

التربية الشخصية واالجتماعية
والبدنية
سوف يقوم الطالب بما يلي::
• •نفهم أن هوية الشخص تتشكل من خالل
مجموعة من العوامل وأن هذه الهوية تتطور
بمرور الوقت.
• •استكشاف والتفكير في االستراتيجيات التي
يستخدمونها إلدارة التغيير  ،والتعامل مع
التحديات الجديدة والتغلب على الشدائد.
• •تحليل كيفية ارتباطهم بالمجتمع األوسع
وانفتاحهم على التعلم عن اآلخرين.
• •استخدام فهمهم لمشاعرهم للتفاعل بشكل
إيجابي مع اآلخرين.
• •كن على علم بأن تطوير االعتماد على الذات
واالستمرار في المهام بشكل مستقل سيدعم
جهودهم ليصبحوا أكثر استقاللية في التعلم.
• •فهم العوامل التي تساهم في نمط حياة
صحي.
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• •نفهم أنه يمكنهم تعزيز مشاركتهم في
األنشطة البدنية من خالل تطوير اللياقة البدنية
والحفاظ عليها  ،وتحسين مهارات الحركة ،
والتفكير في التقنية واألداء.
• •تحديد مراحل الحياة المختلفة وفهم أن معدالت
التطور تختلف من شخص آلخر.
• •نفهم أن هناك نتائج إيجابية وسلبية محتملة
لسلوكيات المخاطرة وأنهم قادرون على تحديد
هذه المخاطر من أجل تعظيم التمتع وتعزيز
السالمة.
• •نفهم أن العمل الجماعي يمكن تعزيزه من
خالل تطوير خطة عمل وتحديد نقاط القوة لدى
أفراد المجموعة واالستفادة منها.
• •التأمل في وجهات نظر وأفكار اآلخرين.
• •نفهم أن العالقات الصحية مدعومة بتطوير
وإظهار المواقف البناءة تجاه اآلخرين والبيئة.

• •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:
• •يتم تصنيف األشكال وتسميتها وفقً ا
لخصائصها.

• •دراسة كيفية تطوير المنتجات واألدوات من خالل
تطبيق مفاهيم العلوم.
• •كن على دراية بمختلف وجهات النظر وطرق
تنظيم العالم  ،وسيتمكنون من النظر في
كيفية صياغة هذه اآلراء والعادات.
• •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.
• •توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات باستخدام
تجربتهم العلمية الخاصة وتجربة اآلخرين.

الدراسات االجتماعية

• •تتكون بعض األشكال من أجزاء تتكرر بطريقة ما.

سوف يقوم المتعلمون بما يلي:

• •يمكن استخدام مفردات محددة لوصف وضع
جسم في المساحة..

• •توسيع فهمهم للمجتمع البشري  ،مع التركيز
على أنفسهم واآلخرين داخل مجتمعهم
وكذلك المجتمعات األخرى البعيدة في الزمان
والمكان.

النمط:
• •تظهر األعداد الصحيحة أنماطًا وعالقات يمكن
مالحظتها ووصفها.
• •يمكن تمثيل األنماط باستخدام أرقام ورموز
أخرى..

العلوم
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام
حواسهم وأدوات المالحظة المختارة.
• •جمع وتسجيل المعلومات المرصودة بعدد من
الطرق
• •التفكير في النتائج التي توصلوا إليها لتحديد
األنماط أو الروابط  ،وإجراء التوقعات ،

• •تحقق من كيفية 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 تقييم 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.

• •اختبار وتحسين أفكارهم بدقة متزايدة.
• •استكشاف طريقة عمل األشياء والظواهر
• •تحديد أجزاء من النظام واكتساب فهم للسبب
والعالقات المتزايدة التعقيد.
• •فحص التغيير بمرور الوقت وسيدرك أن التغيير
قد يتأثر بمتغير واحد أو أكثر.
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الصف الثالث
معرفة القراءة والكتابة

الكتابة:

سيعمل الطالب على تعزيز وتقوية قدرتهم على
تلقي وبناء والتعبير عن الفهم:

•
•

االستماع والتحدث:

•

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

•

•

العرض 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.
•تقنيات بصرية مختلفة تنتج تأثيرات مختلفة
وتستخدم لتقديم أنواع مختلفة من
المعلومات..

القراءة:
•
•
•
•
•
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أغراضا
•تخدم أنواع مختلفة من النصوص
ً
مختلفة.
•ما نعرفه بالفعل ّ
يمكننا 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 وينقل المعنى.
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•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  ،تمكننا من مشاركة خيالنا
وأفكارنا.

الرياضيات
سيقوم الطالب ببناء المعنى ونقل وتطبيق
فهمهم لما يلي:

الرقم:
•
•
•

•
•

•يتم استخدام نظام القيمة األساسي المكون
من  10قيم لتمثيل األرقام والعالقات بين األرقام
•الكسور هي طرق لتمثيل العالقات كاملة.
•ترتبط عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة
لبعضها البعض وتستخدم لمعالجة المعلومات
لحل المشاكل.
•يمكن نمذجة عمليات األرقام بطرق متنوعة.
•هناك العديد من الطرق العقلية التي يمكن
تطبيقها على الدقة وتقريب الحسابات

معالجة البيانات:
• •يمكن التعبير عن المعلومات كبيانات منظمة.

• •عمل روابط بين السياقات المختلفة المقدمة
في النصوص المرئية مع تجاربهم الخاصة.
• •استخدام لغة الجسد في التمثيل من أجل نقل
أفكارهم ومشاعرهم.

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

الكتابة
• •اكتب بشكل غير رسمي عن أفكارهم
وخبراتهم ومشاعرهم في يوميات باستخدام
هياكل جملة بسيطة في البداية.
• •المشاركة في الكتابة الموجهة للمجموعة  ،مع
وضع نموذج المعلم في االعتبار  ،وطرح األسئلة
وتقديم االقتراحات.
• •اكتب لجماهير معينة  ،مثل كتابة قصة
إخبارية أو قصة خيالية.
• •إعداد الرسوم التوضيحية التي تطابق
نصوصهم المكتوبة.
• •فهم اصطالحات الكتابة
• •عمل روابط بين الرموز المكتوبة بأصوات اللغة
المنطوقة وتعكس هذا الفهم عند كتابة
األفكار.
• •التمييز بين أنواع الرموز  ،مثل األحرف واألرقام
والكلمات.
• •كتابة عدد من الكلمات أو األفكار شائعة
االستخدام بمفردها.
• •إنشاء مساهمات كتابية لكتاب الصف.
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• •اعلم أن الرقص والدراما والموسيقى والفنون
البصرية تستخدم الرموز والتمثيالت لنقل
المعنى.
• •لديهم مفهوم كونهم جمهو ًرا من أشكال
فنية مختلفة ويظهرون وع ًيا بمشاركة الفن مع
اآلخرين.
• •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.
• •اعلم أن اإلبداع في الفنون يمكن أن يتم بمفرده
أو مع اآلخرين .كن على دراية بأن اإللهام للخلق
في الفنون يأتي من تجاربهم وخيالهم.
• •ندرك أنهم يستخدمون الرموز والتمثيالت لنقل
المعنى في عملهم.

التربية الشخصية واالجتماعية
والبدنية
سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
• •تبدأ بفهم أن هوية الشخص تتشكل من خالل
مجموعة من العوامل وأن هذه الهوية تتطور
بمرور الوقت.
• •البدء في استكشاف والتفكير في
االستراتيجيات التي يستخدمونها إلدارة التغيير
 ،والتعامل مع التحديات الجديدة والتغلب على
الشدائد.
• •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.
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• •البدء في فهم أنه يمكنهم تعزيز مشاركتهم
في األنشطة البدنية من خالل تطوير اللياقة
البدنية والحفاظ عليها  ،وتحسين مهارات
الحركة  ،والتفكير في التقنية 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
سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
االستماع
• •االستماع إلى القصص بصوت عال وإظهار
الفهم والفهم
• •الرد في التنسيقات الشفوية والمكتوبة
والمرئية.
• •جمع معلومات بسيطة من النصوص المنطوقة.
• •توقع النتائج المحتملة عند االستماع إلى
عال.
النصوص التي تتم قراءتها بصوت ٍ
• •نتحدث مع بعضنا البعض عن القصص
والكتابات والصور والنماذج التي أعدوها.
• •استخدام اللغة لتلبية احتياجاتهم والتعبير
عن مشاعرهم.

العرض
ردا على الرسائل
• •التحدث عن مشاعرهم الخاصة ً
المرئية  ،وإظهار التعاطف مع ما قد يشعر به
اآلخرون.

• •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.

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

الشكل والفضاء:
• •يمكن وصف
لخصائصها.

األشكال

وتنظيمها

وفقً ا

• •األجسام في بيئتنا المباشرة لها موضع في
الفضاء يمكن وصفه وفقً ا لنقطة مرجعية.

النمط والوظيفة:
• •األنماط والتسلسالت التي تحدث في المواقف
اليومية.
• •األنماط التي تتكرر وتنمو.

العلوم
سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
• •البدء في تطوير مهاراتهم في المالحظة
باستخدام حواسهم وأدوات المالحظة المختارة.
• •تعلم كيفية جمع وتسجيل المعلومات
المرصودة بعدد من الطرق  ،وسوف ينعكسون
على هذه النتائج لتحديد األنماط أو الروابط ،
وإجراء التنبؤات  ،واختبار وتحسين أفكارهم
بدقة.
• •البدء في استكشاف الطريقة التي تعمل
بها األشياء والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام
 ،واكتساب فهم للسبب والعالقات المتزايدة
التعقيد.
• •البدء في دراسة التغيير بمرور الوقت  ،وسيدرك
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 توصيل أفكارهم أو تقديم تفسيرات
باستخدام تجربتهم العلمية الخاصة وتجارب
اآلخرين.

الدراسات االجتماعية
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •تطوير فهمهم للمجتمع البشري  ،مع التركيز
على أنفسهم واآلخرين داخل مجتمعهم
وكذلك 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.
• •تطوير وعيهم بكيفية تأثير األشخاص وتأثرهم
باألماكن في بيئتهم.
• •البدء في استكشاف العالقة بين تقييم البيئة
وحمايتها.
• •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

الفنون
سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
• •إظهار فهم أن األشكال المختلفة للفنون هي
أشكال تعبيرية لالستمتاع بها.

• •البدء في التفكير في كيفية صياغة هذه اآلراء
والعادات.
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الصف الثاني
معرفة القراءة والكتابة

الكتابة:

سيتم تعريف المتعلمين وتطوير قدرتهم على
تلقي وبناء والتعبير عن فهم لما يلي:

• •نكتب بطرق مختلفة ألغراض مختلفة.

االستماع والتحدث:
• •تختلف اللغة المنطوقة حسب الغرض والجمهور.
• •يفسر الناس الرسائل وفقً ا لتجاربهم الفريدة
وطرق فهمهم.
• •يختلف االتصال المنطوق عن التواصل المكتوب
 -فلديه مجموعة من القواعد الخاصة به.

عرض وتقديم:
• •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.
• •تقنيات بصرية مختلفة تنتج تأثيرات مختلفة
وتستخدم لتقديم أنواع مختلفة من المعلومات.

• •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
سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
سيقوم المتعلمون ببناء المعنى ونقل وتطبيق
فهمهم لما يلي:

الرقم:

القراءة:

• •األرقام كنظام تسمية

أغراضا
• •تخدم أنواع مختلفة من النصوص
ً
مختلفة.

• •تنوع طرق استخدام األرقام في العالم الحقيقي
ألغراض مختلفة

• •ما نعرفه بالفعل ّ
يمكننا من فهم ما نقرأه.

• •يتم ربط األرقام ببعضها البعض من خالل
مجموعة متنوعة من العالقات.

• •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 وينقل المعنى.

• •كيف يمكن أن يساعدنا ربط تجاربنا بالرقم على
تطوير اإلحساس باألرقام.

معالجة البيانات:
• •جمع المعلومات لفهم العالم من حولنا.
• •كيفية تنظيم األشياء واألحداث لمساعدتنا على
حل المشكالت.
• •األحداث في الحياة اليومية تنطوي على فرصة.

22

Qatar Academy Sidra

العلوم

الفنون

سوف يقوم المتعلمون بما يلي:

سوف يقوم المتعلمون بما يلي:

• •تعزيز وتوسيع مهاراتهم الرصدية باستخدام
حواسهم لجمع وتسجيل المعلومات.

• •التعرف على مفهوم أن األشكال المختلفة
للفنون هي أشكال تعبيرية يمكن االستمتاع
بها.

• •استخدام مالحظاتهم لتحديد األنماط  ،ووضع
التوقعات وصقل أفكارهم.
• •استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء
والظواهر  ،وتحديد أجزاء النظام  ،واكتساب
فهم السبب والعالقات التأثير.
• •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
سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
• •زيادة فهمهم لعالمهم  ،مع التركيز على
أنفسهم وأصدقائهم وعائالتهم وبيئتهم.

• •تبدأ في استكشاف أن الرقص والدراما
والموسيقى والفنون البصرية تستخدم الرموز
والتمثيالت لنقل المعنى.
• •ابدأ في استكشاف مفهوم كونك جمهو ًرا
بأشكال فنية مختلفة وعرض وعي بمشاركة
الفن مع اآلخرين.
• •البدء في تفسير األشكال الفنية المختلفة
واالستجابة لها  ،بما في ذلك عملهم الخاص
وعمل اآلخرين.
• •البدء في تطوير فهم يمكنهم التعبير عن
أنفسهم من خالل إنشاء أعمال فنية في الرقص
والدراما والموسيقى والفنون البصرية.
• •البدء بفهم أن اإلبداع في الفنون يمكن أن يتم
بمفرده 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.

• •نقدر 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 األول
معرفة القراءة والكتابة
سيتم تعريف المتعلمين وتطوير قدرتهم على
تلقي وبناء والتعبير عن فهم لما يلي:

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

العرض 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:

الرياضيات:
سيقوم المتعلمون ببناء المعاني وتطوير فهمهم
لما يلي:

الرقم:
• •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 بالرقم على
تطوير اإلحساس باألرقام.

معالجة البيانات:
• •جمع المعلومات لفهم العالم من حولنا.
• •كيفية تنظيم األشياء واألحداث لمساعدتنا على
حل المشكالت.

• •يمكن تمثيل أصوات اللغة المنطوقة بصريا.

• •األحداث في الحياة اليومية تنطوي على فرصة.

• •تعمل اللغة المكتوبة بشكل مختلف عن اللغة
المنطوقة.

القياس:

• •تمكن الطرق المتسقة لتسجيل الكلمات أو
األفكار أعضاء مجتمع اللغة من التواصل.
• •يقرأون الناس ليتعلموا.
• •تمكننا الكلمات التي نراها ونسمعها من إنشاء
صور بها

الكتابة:
• •يكتبون الناس للتواصل.
• •يمكن تمثيل أصوات اللغة المنطوقة بصريا
(الحروف والرموز والشخصيات).
• •تمكن الطرق المتسقة لتسجيل الكلمات أو
األفكار أعضاء مجتمع اللغة من فهم كتابة
بعضهم البعض.
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• •يشمل القياس مقارنة األشياء واألحداث.
• •تحتوي الكائنات على سمات يمكن قياسها
باستخدام وحدات غير قياسية.
• •يمكن ترتيب األحداث وتسلسلها.

الشكل والفضاء::
• •يمكن وصف األشكال وتنظيمها وفقً ا
لخصائصها.
• •األجسام في بيئتنا المباشرة لها موضع في
الفضاء يمكن وصفه وفقً ا لنقطة مرجعية.

النمط:
• •األنماط والتسلسالت التي تحدث في المواقف
اليومية.
• •األنماط التي تتكرر وتنمو.

برنامج أكاديمية
قطر السدرة
للسنوات االبتدائية،
الصفوف 2-5
منهج أكاديمية قطر السدرة األبتدائي
هو إطار عمل مدعوم بالمفاهيم ,يتم
دعمه مباشرة من خالل المواءمة الصريحة
للمعايير والنتائج المعترف بها دول ًيا للتعلم
داخل كل مجال من مجاالت المناهج األساسية.
نحن مجتمع تعليمي داعم حيث يوجد اعتراف
برحالت التعلم الجماعية والفردية الفريدة .نحن
نتحدى المتعلمين وندعمهم لينمو من خالل كوننا
صريحين و متعمدين بشأن ما سنعرفه ونفهمه
ونفعله في خبراتنا التعليمية .يوفر التركيز الشامل على
فهم المفاهيم والمعرفة التأديبية (الخاصة بالموضوع)
وأساليب التعلم من خالل اكتساب المهارات والمواقف
األساسية لتمكين المتعلمين لدينا من النمو والسعي إلى
تغيير إيجابي في حياتهم وحياة اآلخرين.
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• •اطرح أسئلة 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 المغطاة
• •قراءة الرسائل التي تم تتبعها

المعاينة:
• •الرد على المعلومات المرئية التي توضح فهم
اللعب واإليماءات وتعبير الوجه

اللغة العربية
من خالل ارتباطات التعلم المرحة والمعتمدة ،
فهما للغة العربية من
يكتسب متعلمو الروضة
ً
خالل اللغة الهدف أثناء العمل من أجل أهداف تعلم
اللغة التالية.

سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
االستماع والتحدث:
• •االستماع واالستجابة للصور التي تظهر المتعة
وإظهار فهمهم من خالل الصور
• •تتفاعل بشكل فعال مع أقرانهم
• •كرر  /صدى كلمات مفردة
• •فهم األسئلة البسيطة والرد على الفعل أو
الكلمات
• •اتبع توجيهات الفصل الدراسي وإجراءاته ،
باستخدام إشارات السياق
• •التحية والرد على التحية العربية باللغة العربية
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الدراسات االجتماعية
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •تعزيز وتوسيع فهمهم للناس وحياتهم  ،مع
التركيز على أنفسهم وأصدقائهم وعائالتهم
وبيئتهم المباشرة.
• •ممارسة  ،بثقة  ،تطبيق القواعد والروتين للعمل
واللعب.
• •إظهار وعي متعمق بأنفسهم فيما يتعلق
بالمجموعات المختلفة التي ينتمون إليها وأن
يكونوا واعين لألنظمة التي ينظمون أنفسهم
من خاللها.
• •إظهار اإلحساس بالمكان  ،واألسباب التي تجعل
أماكن معينة مهمة للناس.
• •إظهار إحساسهم بالوقت  ،والتعرف على األحداث
المهمة في حياتهم  ،وكيف يؤثر الوقت والتغيير
على الناس.
• •مواصلة استكشاف دور التكنولوجيا في
حياتهم.

الفنون
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •استكشاف الفنون من خالل الخيوط إنشاء
واالستجابة .توفر الفنون منصة للمتعلمين لنقل
معارفهم ومهاراتهم ومواصلة تطوير المفاهيم
المفاهيمية التي يتم استكشافها في فصولهم.
• •الرد على أعمالهم وعمليات الفنانين اآلخرين
• •تنمية مهارات التحليل النقدي والتفسير
والتقييم والتفكير والتواصل
• •إظهار المعرفة والفهم وأساليب وعناصر الفن
بما في ذلك استخدام اللغة المتخصصة.

التقنية  ،واتخاذ المخاطر اإلبداعية  ،وحل
المشكالت وتصور العواقب
• •االعتماد على خيالهم و خبراتهم ومعرفتهم
بالمواد والعمليات كنقاط انطالق لالستكشاف
اإلبداعي.
• •عمل روابط بين عملهم وعمل الفنانين اآلخرين
إلبالغ تفكيرهم وتقديم 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
من خالل تجارب التعلم المرحة  ،يواصل متعلمو
الروضة تطوير رفاههم الشامل وفهم األخالق
والقيم .يتم تعريف  PSPEمن خالل السالسل :الهوية
والحياة النشطة والتفاعالت وتشمل:
• •تطوير المهارات الحركية األساسية وقدرة الجسم
على الحركة  ،من خالل مالحقات موجهة وفردية.
• •التطور الحركي اإلدراكي  ،من خالل إدراك أن
معا وصقلها
حركات جسمهم يمكن ربطها ً
إلنشاء سلسلة من الحركات الجمالية عبر الفضاء.
• •التعرف على التحديات التي تقدمها األلعاب
أيضا
وأهمية التالعب بالفضاء .ويشمل ذلك
ً
تحديد وتطوير المهارات واالستراتيجيات والقواعد
والعمل الجماعي المناسبة.
• •تطوير مهارات التفكير النقدي أثناء العمل في
مجموعات أو كأفراد  ،والتعاون والتعاون لحل
المشكالت أثناء االنخراط في تحديات المغامرة.
• •إدراك وتقدير أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي.

• •النظر في أعمالهم الخاصة والفنانين اآلخرين في
السياق ومن وجهات نظر مختلفة من أجل بناء
المعنى وإبالغ أعمالهم وعملياتهم المستقبلية.
• •توصيل أشكال المعنى  ،وتطوير مهاراتهم
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التمهيدي
معرفة القراءة والكتابة

الرياضيات

يواصل المتعلمون في رياض األطفال تعلم اللغة
من خالل اللعب .عندما يتم إثبات جاهزية مستوى
مالحظ يتم تعريف المتعلمين بالمفاهيم المناسبة
من الناحية التنموية للوعي الصوتي وآليات اللغة.

من خالل استخدام المواد الملموسة واالستكشافات
النشطة واالستفسارات المصممة عن قصد ،
سيستكشف متعلمو رياض األطفال المفاهيم
الرياضية ويطورون اللغة ومهارات الرياضيات
مدفوعا بمصالح
المناسبة من الناحية التنموية.
ً
المتعلم  ،سيقدم المعلمون استفزازات مرحة
الستكشاف األعمدة األربعة لمعالجة البيانات والنمط
والوظيفة والمساحة والشكل والقياس..

سيتعرض الطالب إلى المفاهيم المفاهيمية التالية:

االستماع والتحدث:
• •تربط الكلمات المنطوقة باآلخرين.
• •يستمع
والمشاعر.

الناس

ويتحدثون

لتبادل

األفكار

• •يسأل الناس أسئلة للتعلم من اآلخرين.

عرض وتقديم:
• •اللغة المرئية في كل مكان حولنا.
• •الصور والرموز في بيئتنا لها معنى.
• •يمكننا االستمتاع والتعلم من اللغة المرئية

القراءة والكتابة:
• •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 ليخبروا عن تجاربهم وأفكارهم
ومشاعرهم.
• •يمكن للجميع التعبير عن أنفسهم كتابة.
• •إن الحديث عن قصصنا وصورنا يساعد اآلخرين
على فهمها واالستمتاع بها.
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العلوم
سوف يقوم الطالب بما يلي:
• •تطوير مهاراتهم في المالحظة باستخدام
حواسهم لجمع المعلومات وتسجيلها
• •استخدام مالحظاتهم لتحديد األنماط  ،ووضع
التوقعات وصقل أفكارهم
• •استكشاف الطريقة التي تعمل بها األشياء
والظواهر  ،وتحديد أجزاء من النظام  ،واكتساب
فهم السبب والعالقات التأثير.
• •تفحص التغيير على مدى فترات زمنية متفاوتة
وسوف تدرك 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.

الفنون

اللغة العربية

من خالل الفنون  ،يطور المتعلمون الصغار اهتمامات
شخصية إليالء االعتبار الدقيق لتعلمهم ويصبحوا
ناقدين للذات ويعكسون .من خالل التعرض والخبرة
باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائط والفضاء
والموارد الفنية  QA Sidraسوف يتعلم المتعلمون
األوائل ويستخدمون لغة الفن للتعبير عن عالمهم
وجعله ذا معنى .سوف يتعلمون عن عملية إنشاء
وتقدير فنهم وفن اآلخرين..

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

التربية الشخصية واالجتماعية
والبدنية ()PSPE
من خالل  ، PSPEيستعد المتعلمون الصغار لمعالجة
بناء على
القضايا األخالقية في حياتهم والتصرف
ً
مجموعة من القيم اإليجابية مثل التقدير والتعاطف
واالحترام .في بيئة تعليمية غير مهددة  ،وبتوجيه
محدد وصريح ومستمر  ،يقوم المتعلمون بتطوير
مواقف وسلوكيات إيجابية من أجل مواجهة
التحديات وبناء مهاراتهم في الصمود .باإلضافة
إلى ذلك  ،فإن التطوير الحاسم للمهارات الحركية
عمدا من خالل الحركات
اإلدراكية يتم استهدافه
ً
الموجهة المصممة لزيادة الوعي المكاني والبراعة
والتوازن وتنسيق الجسم.

سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
االستماع والتحدث:
االستماع واالستجابة للصور التي تظهر المتعة
وإظهار فهمهم من خالل الصور.
• •تتفاعل بشكل فعال مع أقرانهم.
• •كرر  /صدى الكلمات العربية المنفردة.
• •فهم األسئلة البسيطة والرد باإلجراء أو الكلمات.
• •اتبع توجيهات الفصل الدراسي وإجراءاته ،
باستخدام إشارات السياق.
• •التحية والرد على التحية العربية باللغة العربية.
• •اطرح أسئلة 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.
• •تتبع الستكشاف شكل الحروف العربية.

المعاينة:
• •حضور المعلومات المرئية التي توضح فهم
اللعب واإليماءات وتعبيرات الوجه.
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برنامج أكاديمية قطر السدرة
للطفولة المبكرة
السنوات األولى (من الروضة  3إلى
التمهيدي)
وضعت التجارب خالل السنوات األولى األساس
لجميع التعلم في المستقبل .يحدث معدل التطور
السريع خالل السنوات األولى في المجاالت البدنية
والعاطفية واالجتماعية والمعرفية .يتطور الدماغ
والجسم بشكل أسرع من أي مرحلة أخرى في حياة
أيضا في هذه
الطفل .تتشكل التنمية االجتماعية ً
السنوات المبكرة حيث أن األطفال لديهم دوافع
جوهرية الكتشاف واللعب وإقامة الروابط بينهم
وبين اآلخرين وبيئاتهم.
في أكاديمية قطر السدرة  ،يعد اللعب المصمم
والمقصود عن قصد وسيلة للتعلم .من خالل وضع
اللعب في موقع مركزي لتنمية األطفال  ،يخلق
المعلمون بيئة غير مهددة لألطفال للتعرف على
العالم بالسرعة التي تناسبهم.
يقوم معلمو برنامج السنوات األولى من برنامج
 PYPبإنشاء مساحات تعليمية محفزة  ،واالستماع
بعمق للطالب وصياغة طرق مثيرة لالستفسار.
تضمن التوازن بين االستماع إلى األفراد  ،وتشكيل
التحقيقات المشتركة وضمان النوايا العامة للتعلم.
باستخدام مجموعة من االستراتيجيات واألدوات
والتفاهمات  ،يعمل المعلمون بشكل وثيق مع
الطالب للمشاركة في بناء االستفسارات والتفكير
بانتظام في ممارساتهم.

الروضة ()Pre3-4
معرفة القراءة والكتابة
منخاللتجارباللعبالمصممةعنقصد،سيستكشف
طالب الروضة أسس معرفة القراءة والكتابة  ،بما في
ذلك معرفة القراءة والكتابة الرقمية  ،على سبيل المثال
 ،األيقونات .سيطورون قدرتهم على بناء والتعبير عن
فهمهم لالستماع والتحدث وعرض وعرض وقراءة
وكتابة.
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الرياضيات
من خالل اللعب االستكشافي  ،واالستفسارات
الموجهة من الطالب  ،واالرتباطات التعليمية العملية
باستخدام مجموعة من االستفزازات  ،سيختبر
المتعلمون المهارات الرياضية ويطورون المفاهيم
المفاهيمية في العدد والمساحة والشكل والنمط
والوظيفة والقياس ومعالجة البيانات..

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 معالجة التعلم من هم ؛
وكذلك طرح أسئلة مقارنة أو قياس أو التحقيق أو
االختبار أثناء استكشاف بيئاتهم .بينما يستكشف
المتعلمون الصغار اهتماماتهم وفضولهم ،
ينخرطون بشكل طبيعي في األساليب العلمية.
من خالل اللعب واالستكشاف  ،سيقوم المتعلمون
بما يلي:
• •إبداء مالحظات
• •اسال اسئلة
• •فرضية الشكل
• •قم بعمل تنبؤات
• •اختبر توقعاتهم
• •استخدم نتائجهم لتشكيل أفكار جديدة وعمل
فرضيات أو توقعات جديدة.
العلم هو عملية اكتساب المعرفة من خالل تطبيق
هذه المهارات  ،مرا ًرا وتكرا ًرا ومن خالل التفاعل
الممتع  ،يقوم المتعلمون بالتحقيق في العملية
الحالية الستكشاف واكتساب المعرفة حول العالم
بطريقة أكثر كفاءة ومناسبة للنمو.

Social studies concepts
Social studies concepts are into four social studies strands brieﬂy describe the below.
Social studies strands
The study of how and why people construct organisations and
systems; the westin which people come actually caliente globally; the
distribution of power and authority.

Human systrms and
economic activities

The study of people communities, cultures and societies; the ways
in which individual group and sisters interact with each other.

Social organisation
and culture

Continuity and
The study of the relationships between people and events through
change through time time; the past its inﬂuences on the present and its implications for the
future; people who have shaped the future through their actions.

The study of the distinctive features that give a place its identity, how
people adapt to and alter their environment; how people experience
and represent place; the impact of natural disasters on people and
the built environment.

Human and natural
environments

The interaction between people and the environment; the study of
how humans allocate and manage resources;the positive and negative
effects of this management; the impact of scientiﬁc and technological
developments on the environment.

Resources and the
environments

()International Baccalaureate Organization1

دور الفنون في برنامج السنوات
األولى

دور التربية الشخصية واالجتماعية
والبدنية في برنامج السنوات األولى

في برنامج السنوات األولى ،يتم تحديد الفنون على
أنها الرقص والدراما والموسيقى والفنون البصرية.
كل من هذه الفنون هو انضباط هام في حد ذاته
 ،لكن الطبيعة المتعددة التخصصات للفنون
تمنحهم أهمية في جميع المناهج الدراسية .تعزز
الفنون مواقف مثل التعاطف والتقدير  ،ومهارات
مثل التحليل  ،التي تساعدنا على رؤية تفرد كل
شخص وكذلك استكشاف القواسم المشتركة
التي تربطنا .العمل في الفنون هو وسيلة لنقل
المعنى  ،ومشاركة الثقافة  ،وتطوير إحساس المرء
فرصا للتفكير في
بالذات  ،وتوسيع المعرفة .يوفر
ً
التجارب الجمالية  ،إلشراك الخيال واستكشاف ما
هو غير مؤكد .من خالل االنخراط مع األعمال الفنية
وخلقها  ،يتم تشجيع المتعلمين على إعادة النظر
في المفاهيم المألوفة والتفكير في قضايا الثقافة
والهوية .من خالل االستجابة لعمل فنانين آخرين ،
يتم دعوتهم لوضع إبداعاتهم الخاصة في سياق
أوسع.

تهتم  PSPEفي برنامج السنوات األولى برفاهية
الفرد من خالل تعزيز وتطوير المفاهيم والمعرفة
والمواقف والمهارات التي تساهم في هذا الرفاه.
ترتبط الرفاهية بشكل جوهري بجميع جوانب
تجربة الطالب في المدرسة وخارجها .ويشمل
الصحة الجسدية والعاطفية والمعرفية والروحية
واالجتماعية والتنموية  ،ويسهم في فهم الذات
 ،وتطوير العالقات مع اآلخرين والحفاظ عليها ،
والمشاركة في نمط حياة نشط وصحي.

معرض برنامج السنوات األولى:
مهما من  PYPلجميع الطالب.
جزءا
يعد المعرض
ً
ً
في السنة األخيرة من برنامج  ، PYPيقوم الطالب
بإجراء عملية استعالم تعاونية متعددة التخصصات
تتضمنهم في تحديد  ،والتحقيق وتقديم حلول
لقضايا أو مشاكل من واقع الحياة .بصفته تجربة
تتويج لل  ، PYPيقدم المعرض للطالب فرصة مثيرة
إلثبات االستقالل والمسؤولية عن تعلمهم.
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يواجه متعلمو اليوم مجموعة من بيئات االتصال.
يتطلب التنقل في األماكن االجتماعية المعاصرة
تطبيق ليس فقط مجموعة واحدة من القواعد لصنع
المعنى (معرفة القراءة والكتابة في المفرد)  ،ولكن
التفاوض على معرفة القراءة والكتابة المختلفة
اعتمادا على األشخاص والسياقات التي يواجهونها.
ً
وبعبارة أخرى  ،هناك العديد من معرفة القراءة
والكتابة وتختلف حسب السياق الثقافي والغرض
االجتماعي وتجربة الحياة واالهتمام الشخصي
وقاعدة المعرفة وما إلى ذلك .المفتاح ليس تعلم
كيفية التواصل بطريقة واحدة صحيحة  ،ولكن
كيفية التفاوض على هذه االختالفات في المعنى
(.)http://newlearningonline.com/literacies

دور الرياضيات في برنامج
السنوات األولى
قوة الرياضيات لوصف وتحليل العالم من حولنا
لدرجة أنها أصبحت أداة فعالة للغاية لحل المشاكل.
أيضا أنه يمكن للطالب تقدير االنبهار
ومن المسلم به ً
الجوهري للرياضيات واستكشاف العالم من خالل
تصوراته الفريدة .بالطريقة نفسها التي يصف بها
الطالب أنفسهم بأنهم "مؤلفون" أو "فنانون"  ،يجب
أيضا للطالب فرصة رؤية
أن يوفر برنامج المدرسة ً
أنفسهم بأنهم "علماء رياضيات"  ،حيث يستمتعون
ويتحمسون عند االستكشاف وتعلم الرياضيات .في
برنامج السنوات األولية في البكالوريا الدولية ()PYP
أيضا على أنها وسيلة لدعم
ُ ،ينظر إلى الرياضيات ً
االستفسار  ،وتوفير لغة عالمية نفهم من خاللها
العالم من حولنا .من المفترض أن يصبح الطالب
مستخدمين أكفاء للغة الرياضيات  ،ويمكنهم
البدء في استخدامها كوسيلة للتفكير  ،بدالً من
رؤيتها كسلسلة من الحقائق والمعادالت التي يجب
حفظها - .نطاق الرياضيات  PYPوالتسلسل
في أكاديمية قطر السدرة يتم التعرف على
االحتياجات الفردية لكل طالب ودعمها  ،وبالتالي يتم
تمييز برنامج الرياضيات الخاص بنا وفقً ا لذلك .يتم
استخدام معايير  AEROللرياضيات ونطاق وتسلسل
الرياضيات  PYPلدعم تخطيط ومراقبة تعلم الطالب
وتقدمهم .وبالتالي يتم عرض النتائج والتوقعات
العامة في مراحل التطوير بدالً من مستويات الصف.
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دور العلوم في برنامج السنوات
األولى
والعالقات بينها .إن فهمنا للعلم يتغير ويتطور
باستمرار .إن إدراج العلم في برنامج السنوات
االبتدائية يقود المتعلمين إلى تقدير وإدراك العالم
كما ُينظر إليه من منظور علمي .يشجع الفضول
ّ
ويمكن الطالب من تطوير فهم للعالم.
واإلبداع
أيضا
يساعد التفكير في المعرفة العلمية الطالب ً
على تنمية الشعور بالمسؤولية فيما يتعلق بتأثير
أفعالهم على أنفسهم واآلخرين وعالمهم.
مقتبس من إجراء برنامج السنوات االبتدائية ،
ديسمبر  2009ومبادئ الممارسة  -التعلم والتعليم
 ،أكتوبر 2018
مية قطر السدرة ،نستخدم معايير  NGSSفي إطار
برنامج السنوات األولى لتطوير برنامجنا العلمي.
تعلم علوم هيكل  NGSSحول ثالثة أبعاد:
• • البعد األول  -الممارسات العلمية والهندسية
• •البعد  - 2مفاهيم شاملة  ،أي تلك القابلة
للتطبيق عبر تخصصات العلوم
• •البعد  - 3األفكار األساسية في تخصصات العلوم
وبين العلوم والهندسة والتكنولوجيا
على عكس معايير العلوم التقليدية التي تفترض
المعرفة الواقعية كهدف نهائي لتعليم العلوم ،
فإن  NGSSتعيد تركيز أهداف تعليم العلوم على
مشاركة الطالب مع الظواهر العلمية من خالل
التطوير النشط للمعرفة والمهارات الالزمة لتطبيق
فهمهم على ما يختبرونه في العالم الحقيقي.

دور الدراسات االجتماعية في برنامج
السنوات األولى
في برنامج السنوات االبتدائية ( ، )PYPيوجه تعلم
الدراسات االجتماعية الطالب نحو فهم أعمق ألنفسهم
ولآلخرين  ،ومكانهم في مجتمع عالمي متزايد .يوفر
فرصا للطالب للنظر والتفكير في السلوك والنشاط
ً
البشري بواقعية وموضوعية وبحساسية .وبالتالي
 ،فإن التعرض للدراسات االجتماعية وتجربتها يفتح
األبواب لألسئلة الرئيسية حول الحياة والتعلم.

دور اللغة في برنامج السنوات األولى
ّ
يمكن
تلعب اللغة دو ًرا حيو ًيا في بناء المعنى .إنه
المتعلم ويوفر إطا ًرا فكر ًيا لدعم الفهم المفاهيمي
والتفكير النقدي .في  ، PYPمن المسلم به أن تدريس
اللغة يجب أن يكون استجابة للخبرة واحتياجات
ومصالح الطالب السابقة  ،بدالً من نتيجة نموذج
محدد وصفي لتقديم اللغة .يمكن أن يؤدي تجزئة
التعلم إلى اكتساب مجموعات مهارات معزولة إلى
صعوبات للمتعلمين  -على سبيل المثال  ،قد
يتمكن المتعلمون من قراءة الكلمات وكتابتها
وتهجئتها بشكل صحيح بمعزل عن اآلخرين
ولكن قد ال يتمكنون من قراءة أو كتابة أو تهجئة
هذه الكلمات نفسها في سياقات أخرى .يتم تلبية
احتياجات المتعلمين بشكل أفضل عندما تكون
لديهم فرص لالنخراط في التعلم في سياقات ذات
معنى  ،بدالً من تقديمها مع تعلم اللغة كسلسلة
متزايدة من المهارات التي سيتم اكتسابها - .نطاق
وتسلسل لغة PYP

في أكاديمية قطر السدرة يتم التعرف على
االحتياجات الفردية لكل طالب ودعمها  ،وبالتالي يتم
تمييز برنامج اللغة لدينا وفقً ا لذلك .تُستخدم معايير
 AEROلفنون اللغة اإلنجليزية ونطاق وتسلسل PYP
لدعم التخطيط ومراقبة تعلم الطالب وتقدمهم.
وبالتالي يتم عرض النتائج والتوقعات العامة في
مراحل التطوير بدالً من مستويات الصف.

الترجمة واألدب الجديد
يدا بيد مع فهم أهمية اللغة للتعلم ؛ في أكاديمية
أيضا كيف يمكننا
قطر السدرة  ،نأخذ في االعتبار ً
إطالق العنان إلمكانات جميع الطالب لبناء المعنى
من خالل استخدام لغتهم األم وترجمة لغتهم.
تشير معرفة القراءة والكتابة الجديدة إلى الفهم
بأن أهمية اللغة تمتد إلى أبعد من معرفة كيفية
القراءة والكتابة .يتطلب المتعلمون لدينا مهارات
اتصال تمكنهم من التواصل وتجميع التفكير من
خالل أوضاع متعددة (بصرية  ،مكانية  ،لمسية ،
إيمائية  ،سمعية وشفوية) لبناء المعنى.

Examples of Translanguaging strategies
Storyboard

Students read or watch a
story in their home
language

Enquiry research

Collaborative writing

Students pool ideas in any
language

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

Peers 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  :PYP TSMالترجمة
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مصدر الصورة من "المبادئ إلى الممارسة  -التقييم" مركز
موارد برنامج MyIB

خصائص التقييم الفعال
يشارك التقييم الفعال للغاية بعض الخصائص
الرئيسية (مقتبس من .)Clarke 2012
• •أصلي :إنه يدعم إجراء اتصاالت مع العالم الحقيقي
لتعزيز مشاركة الطالب.
• •واضح ومحدد :يشمل ذلك أهداف التعلم المرغوبة
ومعايير النجاح والعملية التي يستخدمها الطالب
للتعلم.
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•متنوعة :تستخدم مجموعة واسعة من األدوات
واالستراتيجيات المناسبة للغرض من أجل بناء
صورة شاملة لتعلم الطالب.
•التنموي :يركز على تقدم الطالب الفردي بدالً من
أدائه فيما يتعلق باآلخرين.
•التعاونية :تشرك ك ً
ال من المعلمين والطالب في
عملية تطوير التقييم وعملية التقييم.
•تفاعلية :يشمل التقييم الحوارات الجارية
والمتكررة حول التعلم.
•التغذية المرتدة للتغذية الالحقة :تقدم تعليقات
حول التعلم الحالي إلبالغ ما هو مطلوب لدعم
التعلم في المستقبل ()Hattie، Timperley 2007
وتزيد من تحفيز الطالب.

يمنح نهج  PYPللتقييم الطالب دو ًرا حيو ًيا في عملية
التقييم ويشرك المعلمين في اعتبار التقييم مناس ًبا
للغرض .تدمج ممارسات التقييم  PYPالفعالة بشكل
كلي التقييم والتعلم ( )Harlen, Johnson 2014لدعم
التعلم والتعليم الفعال.

استراتيجيات التقييم
•
•
•
•
•

•مالحظات
•ردود مختارة
•مهام تقييم األداء
•المهام المركزة على العملية
•مهام مفتوحة

المحاور المتجاوزة للمواد
موضوعات البحث الست متعددة
التخصصات هي:
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 بشرًا.

أين نحن في المكان والزمان
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
بحث في الطرق التي نكتشف فيها ونع ّبر بها عن
األفكار ،والمشاعر ،والطبيعة ،والثقافة ،والمعتقدات،
والقيم؛ والطرق التي نتأمل فيها إبداعاتنا ونوسعها
ونستمتع بها؛ وتقديرنا لما هو جميل.

كيف يعمل 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؛

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

برنامج التحقيق ()PoI
تم تصميم برنامج االستفسار لدينا بعناية لضمان
تزويد متعلمينا بفرص تعلم مناسبة من الناحية
التنموية تكون جذابة وذات صلة صعبة ومهمة.
ضمن برنامج االستقصاء لدينا  ،يتم نسج العناصر
( ،المفاهيم  ،المعرفة  ،مناهج التدريس والتعلم
معا
( ، )ATLالمواقف  ،والعمل) في إطار منهج ً PYP
بحيث يتطور طالبنا بشكل تدريجي وشمولي.

التقييم
في أكاديمية قطر السدرة  ،نعتقد أن التقييم هو
بناء
عملية مستمرة لجمع وتحليل وتأمل والعمل
ً
على أدلة تعلم الطالب إلثراء التعلم والتعليم.
التقييم هو عملية تعاونية يشارك فيها المعلمون
والطالب لضمان تطوير مهارات وتصرفات المتعلمين
متعددي التخصصات ويتم تحقيقها في سياقات
وممارسات واقعية عندما يكون ذلك ممكنًا .ينخرط
الطالب بنشاط في تقييم تعلمهم والتفكير فيه
والعمل على التغذية المرتدة من مصادر متعددة
لتحديد الخطوات التالية في التعلم.

والنشاطات االقتصادية وتأثيرها على البشر والبيئة.
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االستفسار في PYP
روح التحقيق
التحقيق ،حيث أن النهج التربوي الرائد لبرنامج
السنوات االبتدائية ( )PYPحيث أن الطالب يشاركون
بنشاط في تعلمهم ويتحملون المسؤولية عن هذا
التعلم .يتم التعامل مع التعلم في  PYPبروح من
التحقيق .من خالل الموضوعات متعددة التخصصات
واهتمامات الطالب ُ ،يعد االستفسار طريقة
حقيقية للطالب للتواصل مع العالم من حولهم
واستكشافهم وفهمهم.
كجزء من الملف الشخصي للمتعلم  ،يتم دعم
الطالب ليصبحوا "مستفسرين" .االستفسار يغذي
الفضول ويعزز الحماس للتعلم مدى الحياة .يشجع
االستقصاء الفعال الطالب على التفكير والتحدي
وتوسيع أفكارهم ؛ يدفع الطالب إلى التفكير واتخاذ
اإلجراءات .من خالل عملية االستفسار  ،يقوم الطالب
بتطوير وعرض  /ممارسة مناهج التعلم وسمات
ملف تعريف التعلم.
التحقيق الهادف والحقيقي .يدمج حل المشكالت
ويدعم الطالب في تحقيق األهداف الشخصية
والمشتركة .يعمل االستفسار على توسيع تعلم
الطالب عندما يولد استكشاف الفضول األولي أسئلة

Reﬂect on
learning

Use the
learning
community as
a resource

Build ,
communicate,
test and
adapt theories

Use observation
as a vital tool in
learning

Make deliberate
links between
knowledge
discovered and
conceptual
understandings

Consider
opportunities
to develop
learner proﬁle
attributes

See learning as Sustain love for
joyful and learn lifelong learning
with enthusiasm

وتساؤالت جديدة .من خالل وضع االستفسار في
سياقات ذات مغزى  ،يتم إجراء اتصاالت بين الخبرات
الشخصية للفرص والتحديات المحلية والعالمية.
ينمو التعلم والتدريس في البكالوريا الدولية من
فهم التعليم الذي يحتفي بالطرق العديدة التي
معا لبناء المعنى وإدراك معنى
يعمل بها الناس ً
العالم .تدعم عملية االستقصاء تنمية العقل
الدولي .يتم تمثيلها على أنها التفاعل بين السؤال
(التحقيق) والتفكر (التفكير) والقيام (اإلجراء) ،
تؤدي عملية االستقصاء البنائية هذه إلى الفصول
الدراسية المفتوحة حيث يتم تقييم وجهات النظر
ووجهات النظر المختلفة .هذه العملية هي أساس
تصميم وتنفيذ التعلم والتعليم في جميع برامج
البكالوريا الدولية.

Learn
Are curious and
Pose and pursue
independently
Are
resourceful
engage
open-ended
and collaborate
and resilient
in learning
questions
with others

Inquiry
Students

Take action

Seek new
perspectives

Collect and
Select materials analyse data as
to support
a result of
investigation
inquiry
question
Develop skill for
inquiry and
research

Engage in
critical and
creative
thinking

Represent and
share
understanding
in meaningful
and signiﬁcant
ways

Transfer
understandings
across contexts
and subjects

مأخوذة من "المبادئ إلى الممارسة  -التحقيق" مركز موارد برنامج MyIB
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برنامج البكالوريا الدولية
للسنوات األولى ()PYP
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يتكون إطار المناهج الدراسية من خمسة عناصر
رئيسية:
• •المفاهيم
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"يتم تدريس مناهج  PYPفي أكثر من  109دولة
حول العالم  ،وهو قابل للتكيف بشكل فريد مع
المعايير الحكومية والوطنية .يسترشد الطالب
بستة مواضيع متعددة التخصصات ذات أهمية
عالمية  ،يعمقون تعلمهم من خالل تطوير فهمهم
المفاهيمي؛ تعزيز معارفهم ومهاراتهم عبر وخارج
مجاالت الموضوعwww.ibo.org– " .

تم تطوير مكون المعرفة من خالل االستفسارات
حول ستة مواضيع متعددة التخصصات ذات أهمية
عالمية  ،مدعومة ومتوازنة من قبل ستة مجاالت
موضوعية .يتم معالجة كل موضوع كل عام من
قبل جميع الطالب (الطالب الذين تتراوح أعمارهم
بين  5 - 3سنوات يتفاعلون مع أربعة مواضيع كل
عام) من خالل مجموعة متنوعة من السياقات.

TRU

يعد برنامج السنوات االبتدائية في البكالوريا
الدولية ( )PYPتجربة تحويلية للطالب والمعلمين
والمجتمعات المدرسية بأكملها .يتعلم طالب PYP
كيفية التحكم في تعلمهم  ،ويتعاون المعلمون
لتعميق تعلم الطالب وزيادة ثقتهم وتحفيزهم
الذاتي .من خالل إطارها متعدد التخصصات الذي
يقوده االستفسار  ،تتحدى  PYPالطالب على التفكير
بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن تعلمهم أثناء
استكشافهم للقضايا والفرص المحلية والعالمية
في سياقات الحياة الواقعيةُ .ينظر إلى المجتمع
المدرسي بأكمله  ،بما في ذلك أولياء األمور  ،كشركاء
في التعلم ويساهمون بنشاط في تجربة تعليمية
شاملة

تعترف  PYPبأهمية مجاالت المواد التقليدية (اللغة
والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم والتعليم
الشخصي واالجتماعي والبدني والفنون)  ،كما تعترف
بأهمية اكتساب المهارات في السياق واستكشاف
المحتوى الذي يتجاوز حدود مواضيع تقليدية وذات
صلة بالطالب.

Primary Years Programme Guide
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الملف الشخصي للمتعلم IB
دولية ويسهمون في خلق عالم أفضل
إن الهدف من برامج البكالوريا الدولية كلها هو إعداد أفراد يفكرون
بعقلية َ
َ
من خالل إدراكهم أنهم يشتركون مع اآلخرين في الطبيعة اإلنسانية وفي تعهد األرض والوصاية عليها.
يسعى متعلمو البكالوريا الدولية وطالب أكاديمية قطر السدرة جاهدين ليكونوا:
ُمتسائلين

يطورون ملكات فضولهم ،و يكتسبون
المهارات الالزمة للتساؤل والبحث وإظهار
االستقالل في التعلم .يتعلمون بحماس
ويستمر حبهم للتعلم مدى الحياة.

َ
مطلعين

يطورون االستيعاب المبني على المفاهيم
ويستخدمونه ،ويكتشفون المعرفة عبر
مجموعة من الفروع المعرفية و ينخرطون
في القضايا واألفكار ذات األهمية المحلية
والعالمية.

فكرين
ُم َ

يستخدمون مهارات التفكير الناقد والتفكير
اإلبداعي في التحليل و يبادرون إلى العمل
المسؤول حيال المشاكل المعقدة .ويتولون
زمام المبادرة التخاذ قرارات منطقية وأخالقية.

ُمتواصلين

يعبرون عن أنفسهم بثقة وإبداع بأكثر من
لغة وبطرق كثيرة .ويتعاونون تعاونا فعليا
ويصغون لوجهات نظر اآلخرين أفرادا وجماعات.

ذوي مبادئ

يتصرفون بنزاهة وأمانة وبحس شديد
باإلنصاف والعدالة ،واحترام تجاه كرامة اإلنسان
وحقوق الناس في كل مكان .يتحملون
المسؤولية عن تصرفاتهم وتبعاتها.
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ُمنفتحي العقل

يفهمون ثقافتهم وتاريخهم الشخصي وقيم
اآلخرين وتقاليدهم و يقدرونها حق تقدير،
ويسعون لالطالع على مجموعة من وجهات
النظر وتقييمها وهم على استعداد للتعلم
واالستفادة من تجاربهم.

ُمهتمين

يظهرون التعاطف واالحترام .ويلتزمون
بالتعاون لتقديم خدماتهم والعمل إلحداث
تغيير إيجابي في حياة اآلخرين وفي العالم من
حولهم

ُمجازفين

يتعاملون مع المواقف غير المألوفة والغامضة
بتدبر وتصميم وعزم .يعملون بمفردهم
ومتعاونين مع اآلخرين الستكشاف أفكار
جديدة واستراتيجيات مبتكرة .ماهرون في
حل المشاكل و مرنون في وجه التحديات
والتغيير.

ُمتوازنون

يتفهمون أهمية التوازن الفكري والجسدي
والعاطفي لتحقيق الخير والسعادة والرفاهية
الشخصية ألنفسهم ولآلخرين.

تأملين
ُم َ

يفكرون بتمعن في تعلمهم وخبراتهم.
ويعملون على فهم نقاط القوة والضعف
لديهم من أجل دعم تعلمهم ونموهم
الشخصي.

في أكاديمية قطر السدرة ندعم متعلمينا إلظهار
سمات المتعلم من خالل تشجيعهم على:
• •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 دولية
• •اتخاذ إجراءات نتيجة لعملية التعلم

سوف يقوم المتعلمون بما يلي:
• •التعلم من خالل االستقصاء.
• •البناء على المعرفة السابقة.
• •العمل بشكل فردي ،ثنائي وفي مجموعات.
• •لهم صوت ورأي يؤخذ به.
وطرح
بالفضول
• •التحلي
واالستكشاف والتفاعل مع بيئتهم.

األسئلة

• •الدعم المناسب في رحلتهم للتعلم مدى
الحياة.
• •التعلم من خالل التجارب المتباينة التي
تستوعب مجموعة من القدرات وأساليب
التعلم في المجتمع.

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

طريقنا إلى الغرض
طريقنا إلى الغرض
 .1نحن مجتمع تعلم ديناميكي وسريع االستجابة يعمل على إشراك
وتحدي متعلمينا  ،من خالل التعلم القائم على المفاهيم القائم على
االستقصاء ،بحيث ينجحون أكاديم ًيا.
ّ
ونمكن متعلمينا حتى يتم تجهيزهم كوكالء تغيير
 .2نحن نلهم
مستقبليين لعالم مستدام.
 .3مجتمعنا اللطيف هو مالذ آمن شامل حيث يبني جميع المتعلمين
الثقة بالنفس ليكونوا أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه .نحتفل
بالتنوع واإلبداع والعمل الحقيقي.
 .4نقوم بتطوير المسؤولية المدنية والمشاركة االجتماعية والقيادة
من خالل إقامة روابط مجتمعية إيجابية قوية وعقليات نامية لدى
المتعلمين.
 .5بصفتنا مهنيين تعليميين متنوعين ومؤهلين تأهي ً
ال عاليًا وذوي
متحدون في شغف
خبرة دولية ،نحن ملتزمون بنجاح كل طفل .نحن
َ
لتحدي وقيادة التعلم.
دائما أوالً
في كل شيء نقوم به  ،تأتي رفاهية أطفالنا
ً
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