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 مدى تدوم تعّلم رحلة في نشطين ُمتعلِّمين ليكونوا الطالب إعداد : االبتدائّية السنوات برنامج
 الحياة

 
 الّدولّية؟ البكالوريا تعليم هو ما

 قوتها بفضل نوعها من فريدة عاماّ 19ّ و 3بين أعمارهم تتراوح الذين للطالب IB الد ولي ة للبكالوريا الدوليّ  التعليم استمرارية
 على الحث إلى ونهدف .الشخصيّ  نمو هم وفي دراستهم في ليبرعوا الطالب تحدياتّأمام نضع فنحن ّ.والشخصي ة األكاديمي ة

 .اآلخرين مع والتعاطف بالحماسة يت سم تعل ما الحياة طوال السعيّللتعل م
 وعقل بتفاؤل للتحديات يتمي زونّباالستجابة مطلعين طالب تطوير على المدارس مساعدة إلى IB الد ولي ة البكالوريا تطمح
وجاهزينّ الُمشتركة، اإلنساني ة بسمتنا لالحتفال اآلخرين مع وينضمون القراراتّاألخالقي ة، ويتخذون بهوي اتهم، وواثقين ُمتفتح،
 .بها التنبؤ ُيمكن ال التي وتلك والُمعقدة الواقعي ة المواقف في تعل موه ما لتطبيق
 بالِقَيم الد ولي ة البكالوريا تعليم وُيثرى .قويةّوفعالة رؤية تتقاسم الجودة عالية دولي تعليم برامج IB الد ولي ة البكالوريا تطرح

ّ:وهو الُمتعلِّم مالمح في الموصوفة
 

  الد ولي ة البكالوريا برامج - الُمتعلِّمين على ُيركِّز IB زّالعالقات الطالب على ُتركِّز التي  والمسؤولية السليمة ُتعزِّ
ّ. والتحدي األخالقي ة  الشخصي 

 الد ولي ة البكالوريا برامج - والتعل م للتعليم فع الة أساليب ُيطوِّر IB التي والمهارات المواقف تطوير الطالبّعلى ُتساعد 
ّ. المستويين على للنجاح يحتاجونها ّوالشخصي   األكاديمي 

 الد ولي ة البكالوريا برامج - العالمي ة السياقات ضمن يعمل IB والقضايا األفكار وتستكشف اللغاتّوالثقافات فهم تزيد 
 العالمي ةّ. األهمية ذات

 الد ولي ة البكالوريا برامج - المغزى ذا المحتوى يستكشف IB ومترابطاّ  ومفاهيمي اّ  شاسعا ّومتواِزناّ  منهجاّ  تطرح. 
 

 العقل ومنفتحي مبادئ وذوي وُمفكِّرينّومتواصلين وُمطلعين متسائلين ُيصبحوا أن إلى الد ولي ة البكالوريا ُمتعلِّمو يسعى
تتخط ىّ التي اإلنسانية والمسؤوليات القدرات من شاسعاّ  نطاقاّ  السمات هذه وُتمثِّلّ.وُمتأمِّلينّ ومتواِزنين وُمجازفين ومهتمين

 .األكاديمي والنجاح الفكري النمو حدود
 

The Primary Years Programme: preparing students to be active participants in a 
lifelong journey of learning 
 
What is an IB education? 
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The IB continuum of international education for 3 to 19 year olds is unique because of its academic and 
personal rigour. We challenge students to excel in their studies and in their personal growth. We aim to 
inspire a quest for learning throughout life that is marked by 
enthusiasm and empathy.  The IB aspires to help schools develop well-rounded students with 
character who respond to challenges with optimism and an open mind, are confident in their own identities, 
make ethical decisions, join with others in celebrating our common humanity and are 
prepared to apply what they learn in real-world, complex and unpredictable situations. 
 
The IB offers high-quality programmes of international education that share a powerful vision. Informed by the 
values described in the learner profile, an IB education: 
 
• focuses on learners - the IB’s student-centred programmes promote healthy relationships, ethical 
responsibility and personal challenge 
 
• develops effective approaches to teaching and learning – IB programmes help students to develop the 
attitudes and skills they need for both academic and personal success 
 
• works within global contexts - IB programmes increase understanding of languages and cultures, and 
explore globally significant ideas and issues 
 
• explores significant content - IB programmes offer a curriculum that is broad and balanced, conceptual and 
connected.  
 
IB learners strive to become inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, 
caring, risk-takers, balanced, and reflective. These attributes represent a broad range of human capacities 
and responsibilities that go beyond intellectual development and academic success. 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 ؟ IB الّدولّية البكالوريا في االبتدائية السنوات برنامج هو ما

 .عاماّ  12 و 3 بين أعمارهم تتراوح الذين للطالب ُمصمَّم االبتدائي ة السنوات برنامج
 .خارجه العالم وفي الدراسيّ  الصف في ُمتسائل كشخص ككل الطفل تطوير على وُيركِّز
 من الُمشتقة والمهارات المعرفة باستخدامُتستكشفّ عالمي ة، أهمية ذات الد راسي ة للمواد ُمتجاوزة محاور ستة ُترشده إطار وهو
ّّ.والتساؤل البحث على قوي تشديد مع الدراسي ة، للمواد المتجاوزة إلىّالمهارات باإلضافة دراسي ة، مواد مجاالت ستة

 للطالب إعداد أفضل وُيقدِّم المحلي ة الوطني ةّأو المناهج معظم ُمتطل بات الستيعاب يكفي بما مرنّ  االبتدائي ة السنوات برنامج
 .IBّالد ولي ةّ فيّالبكالوريا المتوس طة السنوات برنامج في لالنخراط

 الّدولّية البكالوريا في االبتدائية السنوات برنامج
 للطالب والعاطفي ة واالجتماعي ة األكاديمي ة والسالمة الرفاهة يتناول 
 تعل مهم عن المسؤولية وتحم ل استقالليتهم تطوير على الطالب ُيشجِّع 
 مريح بشكل فيه والعمل العالم لفهم الطالب جهود يدعم 
 ّالد ولي ةّوتزدهر العقلية عليه ستتطو ر كأساس الشخصي ة الِقَيم تأسيس على الطالب يساعد

 
 االبتدائية السنوات برنامج في الستة الدراسية المواد مجاالت

 االجتماعي ة الدراساتّ•اللغةّّّّّّّّّّّّّّّّ•ّّّ
 الفنونّ•الر ياضي اتّّّّّّّّّّ•ّّّ
 والبدني ة واالجتماعي ة الشخصي ة التربيةّ•العلومّّّّّّّّّّّّّّّ•ّّّ
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What is the IB Primary Years 
Programme (PYP)? 
 
The PYP is designed for students aged 3 to 12. It focuses on the development of the whole child as an 
inquirer, both in the classroom and in the world outside. It is a framework guided by six transdisciplinary 
themes of global significance, explored using knowledge and skills derived from six subjects areas, as well as 
transdisplinary skills, with a powerful emphasis on inquiry. The PYP is flexible enough to accommodate the 
demands of most national or local curriculums and provides the best preparation for students to engage in the 
IB Middle Years Programme. 
 
The IB Primary Years Programme 
• addresses students’ academic, social and emotional well-being 
• encourages students to develop independence and to take responsibility for their own learning 
• supports students’ efforts to gain understanding of the world and to function comfortably within it 
• helps students establish personal values as a foundation upon which international-mindedness will develop 
and flourish. 
 
The six subject areas identified within the IB Primary 
Years Programme: 
• language                                         • social studies 
• mathematics                                     • arts 
• science                                         ّ  • personal, social and physical education 

 االبتدائية برنامج السنوات في وتمّيزا   أهمية األكثر الميزة هي الّدراسّية للمواد الُمتجاوزة الستة المحاور
ّ للطالب وتسمح المنهج في والعالمي ة المحلي ة القضايا لدمج الفرصة الد ولي ة البكالوريا عالم مدارس الستة المحاور هذه تمنح

 .الدراسي ة مجاالتّالمواد ضمن التعل م حدود وراء ما إلى "باالرتقاء
 َنحن َمن 
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والعالقاتّ والروحي ة؛ واالجتماعي ة والعقلي ةّوالبدني ة الشخصية والصحة والقيم؛ والمعتقدات الذات، طبيعة في بحث
 بشراّ  أنّنكون يعني وماذا والمسؤوليات؛ والحقوق والثقافات؛ والمجتمعات، العائالتّواألصدقاء، فيها بما اإلنساني ة

 والزمان المكان في نحن أين 
 البشري، الجنس واكتشافاتوالترحال؛ّ واألوطان الشخصي؛ وتاريخنا والزمان؛ المكان في توجهنا في بحث

 وعالمي محلي منظور من المتبادلة، بالحضاراتّوعالقاتهم األفراد وصلة واستكشافاته،ّوهجراته؛
 أنفسنا عن نعب ر كيف 

 والطرق والقيم؛ والمعتقدات، والطبيعة،ّوالثقافة، والمشاعر، األفكار، عن بها ونعبّ  فيها نكتشف التي الطرق في بحث
 جميل هو لما وتقديرنا بها؛ ونوسعهاّونستمتع إبداعاتنا فيها نتأمل التي

 العالم يعمل كيف 
 وكيف اإلنساني ة؛ والمجتمعات )الماديّوالحيوي( الطبيعة عالم بين القائم والتفاعل وقوانينها، الطبيعة عالم في بحث

ّوالبيئة المجتمع على والتقني ة العلمي ة التطو رات وتأثير للمبادئّالعلمي ة؛ فهمهم البشر يستخدم
 أنفسنا ننظ م كيف 

 القرارات وصناعة المنظماتّووظيفتها؛ وهيكل بالمجتمعات؛ اإلنسان صنعها التي األنظمة عالقة في بحث
 والبيئة علىّالبشر وتأثيرها االقتصادي ة والنشاطات االجتماعي ة؛

 الكوكب نتشارك 
 األخرى؛ واألحياء اآلخرين مع الكوكبّالمحدودة موارد لتقاسم الدائر البشر صراع في والمسؤوليات الحقوق في بحث

 .النزاعات وحلّ  والسالم الفرص؛ وتكافؤ وفيماّبينها؛ داخلها والعالقات والمجتمعات
 

 )عام كل محاور أربعة في سنواتّينخرطون 5 إلى 3 سن من عام.ّ)الطالب كل منها محور كل الطالب جميع يتناول
 .السابعة سن من ابتداءّ  لغة أكثرّمن ليتعل موا االبتدائية السنوات برنامج طالب لكل الفرص تتسنى ذلك، إلى باإلضافة

ّ
 في والتقص ي التحقيقات - والتساؤالت منّالبحوث برنامج تطوير على الُمدرِّسين الد راسية للمواد الُمتجاوزة المحاور هذه ُتساعد
 قويةّومهمة والتساؤالت البحوث هذهّ .االنخراط من عالياّ  مستوى الطالب من المدارسّوتتطلب ُتحدِّدها التي المهمة األفكار
 .أسابيع لعدة عادة وتدوم وُمتعم قة

ّ
 .تحدّ  وفيها لالهتمام مثيرة بطريقة بها ويرتبطون صلتها مدى الطالب يرى المدرسة، خارج بالعالم ترتبط األفكار هذه أنّ  بما

 في بنشاط منخرطين ويصبحون كُمتعلِّمين ومسؤولياتهم أدوارهم في التأم ل في يبدؤون الطريقة بهذه يتعل مون الذين الطالب
 .تعليمهم

ّ
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 مدى على الشواهد سيجمع الُمدرِّس وأنّ  مهمة لفكرة ُمتعم ق استكشاف في تخرطهم البحث وحدة أنّ  الطالب جميع سُيدرك
 بالتعل م لهم تسمح مجموعات، وفي بمفردهم الطرق، من بمجموعة العمل بوسعهم سيكون أن ه وسيتوقعونّ .الفكرة لتلك فهمهم

 لهمّ. منفعة أفضل ُيحق ق بما
ّ
 جداّ  فخورة يجعلني االبتدائي ة السنوات برنامج تطرح الد ولي ةّالتي البكالوريا عالم مدارس كإحدى سينيكا بأكاديمي ة االعراف"

 فيها ُينشئ بيئة بتهيئة .الحياة مدى لُيصبحواُّمتعل مين طالبنا لمساعدة أنفسهم كر سوا الذين األمر وأولياء بُمدرِّسيناّوموظفينا
 لتولّ  جي داّ  ُمجه زين سيكونون مواطنينّعالمي ين ُننشئ فنحن حولهم، من العالم وبين الصف في ماّيتعل مونه بين روابط الطالب

 " .العالم في قيادي ة أدوارّ 
 األمريكي ة الُمتحدة الواليات سينيكا، أكاديمي ة مدرسة، مديرة كارول، بروك .د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ
 

ar.pdf-brochure-programme-languages/pyp-tookit/other-http://www.ibo.org/globalassets/digitalFrom :  
 

The most significant and distinctive feature of the IB Primary 
Years Programme are the six transdisplinary themes 

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/pyp-programme-brochure-ar.pdf
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These themes provide IB World Schools with the opportunity to incorporate local and global issues into the 
curriculum and effectively allow students to “step up” beyond the confines of learning within subject areas. 

 
• 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 
• 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 
• How the world works 
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. 
* 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 relationship within and between them; access to equal opportunities; peace 
and conflict resolution. 

 

 لدراسيةالبرامج والمواد ا
 برنامج البحث في الصف األول االبتدائي:

ّ.عائالتناّتؤثرّفيّهويتنا.ّالفكرةّالمركزية:ّالوحدةّاألولى
ّالمسؤوليةّ-الشكلّّ–االرتباطّ:ّالمفاهيمّالرئيسة
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ّوراثةّ-صفاتّ-هويةّالمفاهيمّذاتّالصلة:ّمنّنحن
ّخطوطّالبحث:

ّالعالقةّبينّالعائلةّوالهويةّ)االرتباط(-1
ّالتشابهّواالختالفّبينناّوبينّاآلخرينّ)الشكل(أوجهّ-2
ّاألدوارّالمختلفةّفيّالعالقاتّاإلنسانيةّ)المسؤولية(-3

ّاالجتماعية/االدارةّالذاتيةّالمهارات:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالثقةّبالنفس/االحترامّالمواقف:
ّمهتمونّ–منفتحونّّّسماتّالمتعلم:

ّالوحدةّالثانية

ّنظمكيفّن

ّعنّأنفسنا

ّيضعّاألفرادّوالمجتمعاتّاألنظمةّاعتماد اّعلىّالتغيراتّالكونية. الفكرةّالمركزية:
ّالسببيةّ–المسؤوليةّّ–الشكلّّّالمفاهيمّالرئيسة:

ّالنظامّ-التغيراتّالكونيةّّّالمفاهيمّذاتّالصلة:
ّّخطوطّالبحث:

ّسماتّاألنظمةّ)الشكل( -1ّّّّ
ّ)المسؤولية(مسؤوليتناّفيّاألنظمةّالمختلفةّ -2ّّّّ
ّتأثيرّالنظامّعلىّحياةّالبشرّ)السببية(ّّ-3ّّّّ

ّالتواصلية/االجتماعيةّلمهارات:اّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتعاونّ–االلتزامّّّّّّالمواقف:
ّذووّمبادئّ–متوازنونّّّسماتّالمتعلم:

ّالوحدةّالثالثة

نتشاركّ

ّالكوكب

ّالمحدودةّلتنموّوتتعايش.تتقاسمّالكائناتّالحيةّالمواردّّّالفكرةّالمركزية:
ّاالرتباطّ–المسؤوليةّّ–الشكلّ:ّالمفاهيمّالرئيسة

ّاالعتمادّ–تكيفّّ–مواردّّّالمفاهيمّذاتّالصلة:
ّّخطوطّالبحث:

ّمشاركةّالمواردّالطبيعيةّ)المسؤولية( -1ّ
ّالعالقةّبينّالتركيبّوالوظيفةّ)االرتباط(ّ-2ّ
ّاختالفّالكائناتّالحيةّفيّسماتهاّ)الشكل( -3

ّالتفكيرّوالبحيثةّّ:المهاراتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالنزاهةّ–التعاطفّّالمواقف:
ّمهتمونّ–متوازنونّّّسماتّالمتعلم:

ّالوحدةّالرابعة

أينّنحنّفيّ

الزمانّوّ

ّمعرفةّالماضيّوالحضاراتّالسابقةّتساعدناّعلىّفهمّحاضرنا.ّّالفكرةّالمركزية:
ّالتأملّ–ّالسببيةّ–الشكلّّالمفاهيمّالرئيسة:

ّالمستقبلّ-الحاضرّّ-الماضيّّ-الحضاراتّّالمفاهيمّذاتّالصلة:
ّّخطوطّالبحث:

ّالحضاراتّالسابقةّعلىّمرّالزمانّ)الشكل(ّ-1ّّ
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ّفائدةّالتنقلّبينّالبلدانّ)التأمل(ّ-2ّّّالمكان
ّأثرّالحضاراتّالسابقةّعلىّالحاضرّوالمستقبلّ)السببية(ّ-3ّّ

ّّالبحثيةّّ–التفكيرّّالمهارات:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفضولّ–التسامحّّّالمواقف:
ّمتأملونّ–مطلعونّّسماتّالمتعلم:

الوحدةّ

ّالخامسة

نعبرّّكيف

ّأنفسناّعن

ّأثرّالطبيعةّعلىّاألفرادّوالمجتمعاتّفيّتقديرّكلّماّهوّجميل.ّالفكرةّالمركزية:
ّوظيفةّ–منظورّّ–شكلّّالمفاهيمّالرئيسة:

ّالتقديرّ–الجمالّّ–ضوءّّ-صوتّّالمفاهيمّذاتّالصلة:
ّّخطوطّالبحث:

ّمظاهرّالطبيعةّ)الشكل(ّ-1ّّ
ّتقديرّالجمالّ)المنظور(ّ-2ّّ
ّكيفيةّاستخدامّالصوتّوالضوءّللتعبيرّ)الوظيفة(ّ-3ّّ

دارةّذاتيةّالمهارات:ّّّّّّّّّّّّّّّّّاستقالليةّ–تقديرّّّّالمواقف: ّتواصليةّوا 
ّمتسائلونّ–متواصلونّ :سماتّالمتعلم

الوحدةّ

ّالسادسة

كيفّيعملّ

ّالعالم

ّيطبقّاألفرادّفهمهمّلبادئّالعلميةّلحلّالمشاكلّمنّخاللّاإلختراعات.ّالفكرةّالمركزية:
ّالسببيةّ-الوظيفةّّ–التغييرّ المفاهيمّالرئيسة:

ّالمبادئّالعلمية،ّاالختراعات،ّالتطو رّالمفاهيمّذاتّالصلة:
ّخطوطّالبحث:

ّاالختراعاتّ)التغيير(التغيرّالذيّتحدثهّّ-1ّّ
ّدورّالمبادئّالعلميةّفيّاالختراعاتّ)الوظيفة(ّ-2ّّ
ّتطو رّاالختراعاتّ)السببية(ّ-3ّّ

ّالبحثية/التفكيرّّالمهارات:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالحماسّّ–اإلبداعّّّّالمواقف:
ّمفكرونّ-مجازفونّّسماتّالمتعلم:

 
 
 
 
Program of Inquiry in Grade 1: 

 

 

 

Unit 1: 

Who we are  

Central Idea:. Our beliefs and characteristics shape our identity. 

Key Concepts: Form/ Causation/Connection 

Related Concepts: identity / characteristics/ heredity/ beliefs 

Lines of Inquiry: 

1. The similarities and differences in characteristics- Form 
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2. Factors shaping our identity - Causation 

3. Human relationships Connection 

Attitudes: Self-confidence / Respect 

Skills: Social/ Self-management 

Learner Profile : Balanced/Open minded 

 

 

 

Unit 2: 

How We 

Express 

Ourselves 

Central Idea: Individuals use their senses to appreciate and interact with the world 

Key Concepts: Form/ Causation/Perspective 

Related Concepts: senses/ internal-external cues 

Lines of Inquiry: 

1. The  effect of senses on the behavior of individuals-Causation 

2. Different points of view- Perspective 

3. Appreciating beauty-Form 

Attitudes:   Form/ Causation/ Perspective             

Skills: Communication / Social 

Learner Profile: Caring/Communicators 

 

 

 

Unit 3: 

Where We 

Are in 

Place and 

Time 

Central Idea: Living beings migrate to other environments based on needs. 

Key Concepts: Form/ Change/Connection 

Related Concepts: characteristics/ habitats/ migration 

Lines of Inquiry: 

1. Habitats differ in their characteristics- Form 

2. The relationship between habitat and stability Connection 

3. The changes of behavioral patterns across time- Change 

Attitudes:  Commitment / independence              

Skills: Social / Self-management 

Learner Profile: Inquirers/Knowledgeable 

 

 

 

Unit 4: 

Sharing 

The Planet 

Central Idea: Living beings have specific needs to grow and co-exist. 

Key Concepts: Form/Function/Connection 

Related Concepts: resources / adaptation/ 

Lines of Inquiry: 

1. The relationship between function and form in living beings- Connection 

2. Living things differ in their characteristics- Form 

3. Sharing resources (Connection ) 

Attitudes:   Tolerance / Cooperation           

Skills: Communication / Thinking 

Learner Profile: Balanced/Thinkers 

 

 

 

 

Unit 5: 

How we 

Organize 

Central Idea:. People organize their daily life by creating systems. 

Key Concepts: Function/ Reflection/ Responsibility 

Related Concepts: systems/ organization / earth cycles 

Lines of Inquiry: 
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Ourselves 1. Creating daily systems-Reflection 

2. Role of systems- Function 

3. Our responsibility in different systems- Responsibility 

Attitudes :    Integrity / Enthusiasm          

Skills:  Research / Thinking 

Learner Profile: Reflective / Principled 

 

 

 

Unit 6: 

How the 

word works 

 

Central Idea: Human beings discover forces around them and use them in their lives 

Key Concepts: Function/Change/ Form 

Related Concepts: forces/ push/ pull/ gravity 

Lines of Inquiry: 

1. The change forces make- Change 

2. Uses of forces in our lives- Function 

3. Kinds of forces – Form 

Attitudes: Creativity / Curiosity                 

Skills: Research / Thinking 

Learner Profile: Knowledgeable/Risk-Takers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّبرنامجّثنائيةّاللغة
تؤمنّالمدارسّبأهميةّالتعليمّثنائيّاللغة،ّوتدعمّذلكّمنّخاللّممارساتها.ُّتظهرّاألبحاثّأنّالتحصيلّيكونّأعلىّلدىّ
المتعلمينّثنائييّاللغة،ّمقارنة ّبمتعلميّاللغةّالواحدة.ّالطالبّالذينّيمتلكونّالقدرةّعلىّاالنتقالّبينّاللغاتّوالتعبيرّعنّ

لغتينّيحصلونّعلىّدرجاتّأعلىّفيّمقياسّالذكاء،ّويكونّتحصيلهمّأفضلّفيّالجامعات،ّأنفسهمّبطريقةّصحيحةّبكلتاّال
ّكماّتثبتّاإلحصائياتّبأنّالطلبّفيّسوقّالعملّيتزايدّعليهم،ّمقارنة ّبالطالبّالذينّيتقنونّلغةّواحدةّفقط.ّّ
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ّ
رافّمعلماتهم.ّوعليهّفإنهّقدُّيطلبّمنّلذلك،ّنشجعّالطالبّعلىّالتدر بّعلىّاستخدامّاللغتينّفيّسياقاتّأكاديميةّتحتّإش

الطالبّتقديمّأعمالّبلغةّغيرّاللغةّالتيّتمّالتعليمّبهاّفيّأيّمادةّدراسية.ّفيّبعضّالحاالتّمثال ،ّيمكنّقراءةّقصةّباللغةّ
طالبّالعربيةّويطلبّمنّالطالبّتقديمّملخصّأوّنقدّلهاّباللغةّاالنجليزيةّأوّالعكس،ّونهدفّمنّذلكّتطويرّمفرداتّال

ّوعباراتهمّالمتعلقةّبالمحتوىّالذيّيتعلمونه.ّ
ّ

ّوحدةّدعمّالطالب
ّ نموذجّوحدةّدعمّالطابّفيّمدارسّالظهرانّاألهليةّمبنيّعلىّفلسفةّأنّجميعّالطالبّقادرينّعلىّالتعلمّولديهمّقدرات
منفردة،ّوأنماطّتعلمّوميولّمختلفة.ّتشكلّوحدةّدعمّالطالبّنظامّدعمّمتعددّالمستوياتُّصممّلتلبيةّاحتياجاتّالطالبّ
األكاديمية.ّتقد مّالوحدةّالدعمّللطالبّفيّالمرحلةّاالبتدائيةّالمبكرةّباللغتينّالعربيةّواالنجليزيةّداخلّوخارجّالصف.ّيقدمّ

اتّصغيرة.ّيتمّتحديدّالطالبّالذينّيحتاجونّإلىّالدعمّاإلضافيّمنّخاللّإجراءاتّالدعمّبشكلّفرديّأوّضمنّمجموع
متفقّعليها.ّبناءّعلىّاحتياجاتّكلّطالبّالفردية،ّيتمّوضعّخطةّتربويةّفرديةّتتضمنّمداخالتّباستراتيجياتّمتعددة.ّيتمّ

جراءّالتعديالتّالالزمة.  تفقدّومراجعةّالخطةّبشكلّدوريّلتقييمّالتقدمّوا 

ّ
ّطرقّالتقويمّوالتقييمّ

التقويمّالمستمرّهوّالمعتمدّفيّمدارسنا،ّحيثّنجمعّباستمرارّمعلوماتّعنّتعل مّطالبناّمنّخاللّوسائلّعدةّمنهاّّ-
المالحظاتّالسرديةّوالمهامّالتكوينية.ّبناءّعلىّهذهّالمعلوماتّتقومّالمعلمةّبعملّمداخالتّوجلساتّفرديةّإلعادةّالتعلمّأوّ

راتّمحددة.ّإذاّواجهّأحدّالطالبّصعوبةّواستمرتّرغمّالتدخالتّالصفية،ّيتمّإعالمّاألهلّللتعاونّوتقديمّالتحسينّلمها
الدعمّاإلضافي.ّوفيّنهايةّكلّوحدة،ّتُقي مّالمعلمةّأداءّالطالبّمنّخاللّمهمةّختاميةّلتحددّمدىّاتقانّكلّطالبّ

ّللمهاراتّالتيّتمّتعليمها.ّ
مراتّخاللّالعام4ّّتوىّولدكمّاألكاديميّمنّخاللّتقريرّالتقدمّالمستمرّوالذيّسيرسلّلكمّسيتمّالتواصلّمعكمّبشأنّمسّ-

ّ.الدراسيّ
ّ

 
 

ّفيّكلّمادةّخاللّالعامّالدراسي:ّلماّسيتمّتعلمهّاملخصّ يليّّفيما
 اللغة العربية                                                                            المادة:
نّمنّمهاراتّاللغةّاألساسيةّوقارئينّوكاتبينّمكنيللغةّفيّالصفّاألولّهوّجعلّالطالبّمتاألساسيّمنّبرنامجّاالهدفّ

مهاراتّواستراتيجياتّالقراءة،ّّيتمّالتركيزّعلىعلىّبرنامجّاللغةّالمتوازنّحيثّّتعليمّاللغةنعتمدّفيّمتحمسينّمدىّالحياة.ّ
برنامجناّمصممّليلبيّاحتياجاتّجميعّالطالب.ّمنّخاللّهذاّالبرنامجّنعلمّالطالبّالمهاراتّالكتابة،ّالتحدث،ّواالستماع.ّ
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يتضمنّحيثّيقرأّوّيستمعّالطالبّإلىّمجموعةّمتنوعةّمنّالكتبّمنّأشكالّأدبيةّمختلفة.ّّذيّمعنى،ّمنّخاللّمضمون
 :للغةّالعربيةّبرنامجناّاألسبوعي

 قراءةّيوميةّللطالب -

 جلساتّقراءةّمتبادلةّ -

 جلساتّقراءةّموجهةّحيثّيقسمّالطالبّإلىّمجموعاتّصغيرةّمتجانسةّ -

 قراءةّمستقلةجلساتّ -

 ورشةّكتابةجلساتّ -

ّالعملّأثناءّجلساتّالتعل مّعلىّالمجاالتّالتالية:يتمّ
ّالقراءة:
 يختارونّالنصوصّالمفضلةّلديهمّويعيدونّقراءتهاّبهدفّاالستمتاع.1ّّ-")ق(

" 

يفهمونّأنّالموادّالمطبوعةّدائمةّفعندّاالستماعّإلىّقصصّمألوفةّمثالّيالحظونّمتىّيغفلّالقارئّأجزاءّمن2ّّّ-)ق(
 القصةّأوّعندماّيبِدلّأجزائهاّ.

 يذكرونّاألفكارّالرئيسيةّوّبعضّالتفاصيلّفيّالنصوص.3ّّ-)ق(

 يحددونّترتيبّاألحداثّفيّالنصوصّ)قصصي،ّإجرائي(.4ّّّّّّّّّّ-)ق(

 يتبعونّتعليماتّمكتوبةّمتعددةّالخطواتّ."5ّّّ-")ق(

 يقارنونّالنصّبنصوصّقرأوهاّسابقا ّ.6ّّ-)ق(

 يعرفونّالهدفّمنّقراءتهمّلكتابّمعينّ.7ّّ-)ق(

 يتنبؤونّباألحداثّأثناءّالقراءةّمعتمدينّعلىّالسياقّوّخبراتهم."8ّّّ-")ق(

 يضعونّالكلماتّالمختلفةّفيّفئاتهاّالمناسبةّ.9ّّ-)ق(

 يضيفونّّاوّيحذفونّحروفّمنّالكلمةّليستخرجواّكلماتّجديدة10ّّّ-)ق(

نونّكلماتّتتكونّمن11ّّّ-)ق(  حروفّ.4ّ-3يكو 

يشاركونّفيّالقراءةّالجماعيةّوّيطرحونّاألسئلةّويجيبونّعنهاّويشاركونّفيّترديدّالالزماتّالمتكررةّمن12ّّّ-)ق(
 قصصّمألوفةّوّيلقونّالقصائد.

 طةّالقراءةّالموجهةّوّيراقبونّسلوكياتّالقراءةّوّيطبقونهاّويتفاعلونّبفاعليةّمعّالمجموعةّ.يشاركونّفيّأنش13ّّ-)ق(

 يقرؤونّويفهمونّمعنىّنصوصّذاتّمستوىّمناسبّلهمّويختارونهاّبأنفسهمّأوّيختارهاّالمدرسّلهمّ.14ّّ-)ق(

شاراتّإعادةّالتدقيقّمقابلّبعضهاّالبعضّ)ّيستخدمونّالمعنىّوّاإلشاراتّالمرئيةّوّإشاراتّالسياقّوّالذاكرةّوّإ15ّّ-)ق(
 يراقبّالمدرسّاإلشاراتّالخاطئةّلتحديدّاالستراتيجياتّالمستخدمةّواالستراتيجياتّالمرادّتنميتهاّ(

يقرؤونّويفهمونّالموادّالمطبوعةّالمأخوذةّمنّمحيطهمّالمباشرّكالالفتاتّوّاإلعالناتّوّالشعاراتّوّأيقونات16ّّّ-)ق(
 لوماتّوّاالتصاالتّ.تكنولوجياّالمع
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 ينشئونّروابطّماّبينّالخبرةّالشخصيةّوّشخصياتّالقصصّ.17ّّ-)ق(

 يصفونّدورّالكاتبّوّالرسام18ّّّ-)ق(

 المّشمسةّوقمريةّ(ّ.ّّ–تنوينّّ-مدودّ–يثبتونّمعرفتهمّللعالقةّبينّالحروفّبأصواتهاّ)ّحركات19ّّّ-)ق(

 يميزونّبينّالحرفّ/ّالكلمةّ/ّالجملة20ّّّ-)ق(

 ك(100ّيكتسبونّعددا ّأكبرّمنّالكلماتّالبصريةّ)21ّّ-)ق(

 يالحظونّالجذورّفيّالكلماتّالمختلفةّ.22ّّ-)ق(

 يكتشفونّبعضّالمفرداتّباستخدامّالقاموسّالمبسطّ.23ّّّّ-)ق(

التصميمّوّيمتلكونّمعرفةّسليمةّبأعرافّلغةّأوّلغاتّالتدريسّفيّالنصوصّالمطبوعةّوالوجهةّوّاتجاهّالنصّو24ّّّ-)ق(
ّالكتابةّ:ّالفراغاتّوّالترقيمّ.

 لمواضيعّاالنشاءّ.ّيولدّأفكار ا -

 يحددّالهدفّمنّالعملّالكتابيّاالبداعيّكماّيحددّمتلقيهّ. -

 يستخدمّاساليبّالتخطيطّالمختلفةّمنّحرائطّوجداولّوتوليدّلينظمّأفكارهّعلىّالورقّ. -

 تبّوّتنظيمهّ.يستخدمّاساليبّالمراجعةّالمختلفةّلتطويرّمحتوىّماّيك -

 ينقحّماّكتبّمنّأجلّتحسينّسالسةّالجملّوالتأكدّمنّسالمةّاللغةّ. -

 يوظفّاستماراتّتقييمّالعملّالكتابيّللتحققّمنّجودةّعملهّ. -

اّالوسائطّااللكترونيةّويعرضهّعلىّزمالئهّ. -  ينشرّماكتبّمستخدم 

 تظهرّفيّكتاباتهّفكرةّواضحةّومدعمةّبتفاصيلّوشروحاتّضروريةّ. -

 كتابَياّعلىّأسئلةّتتعلقّبفهمّنصوصّأدبيةّقدّقرأهاّ.يجيبّ -

يكتبّرسائلّألصدقائهّويوجهّدعواتّمكتوبهّيراعيّفيهاّأسسّأدبّالرسالةّمنّبسملةّوتأرخّلليومّوالشهرّوالسنةّوتحيةّ -
 ثمّالمقدمةّفالموضوعّفالخاتمةّفالتوقيعّ.

 خرىّ.يكتبّبخطّواضحّمستخدم اّفراغاتّمناسبةّالحجمّبينّالكلمةّواال -

 يهجئّالكلماتّالمطلوبّمعرفتهاّفيّصفةّتهجئةّصحيحةّ. -

 .ديةّاألساسيةّفيّعملهّالكتابيّالتراكيبّالقواعيستخدمّ -

 ّأكاديمي اّفيتقصىّويبحثّفيّمصادرّمختلفةّعنّمعلوماتّمتعلقةّبهّ.يختارّقضيةّأوّسؤاالّ  -

 يدليّبالنتائجّالتيّوجدهاّمنّخاللّبحثهّ. -

 

ّواالستماعّ:ّّالتحدث
 .يستمعونّوّيستجيبونّفيّمجموعاتّصغيرةّأوّكبيرةّلفتراتّزمنيةّمتزايدة .1

يستمعونّللقصصّالمقروءةّبصوتّمرتفعّويستمتعونّبهاّويظهرونّفهما ّمنّخاللّاالستجابةّبصيغّشفهيةّوّ .2
 مكتوبةّوّمرئيةّ.
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 يحفظونّالقصائدّوّالسجعّوّاألغانيّوّيشاركونّفيّترديدهاّ." .3

 لدراسيّمظهرينّالفهمّ.يت بعونّتعليماتّالصفّا .4

 يصفونّالخبراتّالشخصيةّ)ّرحلةّ،ّحادثةّ..( .5

 يحصلونّعلىّمعلوماتّبسيطةّمنّنصوصّمحكية. .6

 يقارنونّماّيسمعونّبمعلوماتهمّالسابقةّ" .7

 يعطونّتقديماتّشفهيةّعنّالمواضيعّالمدروسةّ" .8

 يتنبؤونّبالنتائجّالمحتملةّعندّاالستماعّإلىّنصوصّمقروءةّبصوتّمرتفع .9

يستخدمونّاللغةّللتواصلّخاللّالنشاطاتّالصفيةّ)عنّالقصصّوّالكتاباتّوّالصورّوّالنماذجّالتيّأعدوها(ّ .11
 وللتطرقّإلىّاحتياجاتهمّوّالتعبيرّعنّمشاعرهمّوّآرائهمّ.

 يطرحونّاألسئلةّللحصولّعلىّالمعلوماتّويجيبونّعنّاألسئلةّالموجهةّإليهمّأوّإلىّالصف .11

 لغةّواحدةّيبدؤونّبالتواصلّبأكثرّمن .12

 يستخدمونّقواعدّلغةّ/ّلغاتّالتدريسّ)ّقدّيميلّالمتعلمونّإلىّالتعميمّالمبالغّفيهّفيّهذهّالمرحلة( .13

 المشاهدةّوالعرض:

 فهما ّمنّخاللّالنقاشّوّتمثيلّاألدوارّوّالرسومّالتوضيحيةّ.ّينتبهّللمعلوماتّالمرئيةّمظهر اّ-

 التعاطفّإزاءّماّقدّيشعرّبهّاالخرونّ.ّمرئيةّ،ّويظهرستجابةّللرسائلّالالخاصةّاّيتحدثّعنّمشاعرهّ-

الخاصةّمثال "ّتشبهّتلكّالمزرعةّمزرعةّّفيّالنصوصّالمرئيةّوّبينّخبراتهّبينّالسياقاتّالمختلفةّالمعروضةّيربطّ-
 عمي"ّ.

 علىّنصوصّمرئيةّمألوفةّفيّالمجالتّوّالكتالوجاتّالدعائيةّ،ّويربطونهاّمعّالمنتجاتّالمتصلةّبهاّ.ّيعثرّ-

 فهما ّبأنّالرسائلّالمرئيةّتؤثرّفيّسلوكناّ.ّيظهرّ-

 .الخروجّفيّرحلةّعلىّسبيلّالمثالّالخاصةّعندّاتهمّالخاصةّمنّأجلّإنشاءّمعانيهالمعلوماتّالمرئيةّبخبّرّيربطّ-

 لغةّالجسدّفيّالتمثيلّاإليمائيّوّتمثيلّاألدوارّمنّأجلّإيصالّاألفكارّوّالمشاعرّبوسائلّمرئيةّيستخدمّ-

 لرموزّوّاأللوانّلهاّمعنىّويدرجوهاّفيّعروضهأنّاألشكالّوّاّيدركّ-

 وّالعرضّوّكيفيةّتطويرهماّتدربّعلىّمهاراتّالكتابةّاليدويةتشكيلةّمتنوعةّمنّالتطبيقاتّلّيستخدمّ-

علىّالمعلوماتّالمرادّّلمصورةّوّالمراجعّالسهلةّوّيعلقالرسومّالتوضيحيةّالواردةّفيّالكتبّاّاقشوّينّيالحظّ-
 ايصالها

رسائلّالتعليماتّمنّأجلّالوصولّإلىّّاّالمعلوماتّوّاالتصاالتّوّيتَبعاأليقوناتّالمستخدمةّفيّتكنولوجيّيالحظّ-
 برنامجّأوّتشغيلّجهازّما
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لمدرسّيطلعّعلىّالمصطلحاتّالمستخدمةّللتحدثّعنّالمؤثراتّالبصريةّكالسماتّوّمنّخاللّنموذجّيعرضهّاّ-
 التصميمّوّالحدودّوّاالطار.

 بفاعليةّاألساليبّالمختلفةّلسردّالقصةّذاتهاّككتابّمصو رّوفيلمّعنهاّخا ّمختلفةّللقصةّذاتهاّوّيناقشيشاهدونّنسّ-

تأثيرّمعينّعلىّسبيلّالمثالّتظهرّالصورّالمهيمنةّماّهوّمهمّّاستخدامّالمؤثراتّالبصريةّوّتنظيمهاّلتكوينّيدركّ-
 فيّالقصة

 التعبيرّعنّذلكّأهدافّمحد دةّوّيصبحّبإمكانهّفيّتقديرّأنهاّابتكرتّمنّأجلّتحقيقّيالحظّالصورّالمرئيةّويبدأّ-

ّ
ّالتقييم:

ّمنّخالل:ّّسيتمّتقييمّالطالب
 مهامّختامية (1)

الذيُّأعد ّمنّقبلّلجنةّمنّالمعلماتّفيّالمدرسةّلتقييمّمستوىّالقراءةّواالستيعابّاستناد اّإلىّّمقياسّتطورّالقراءة (2)
اّمنّمستوياتّمتدرجةّبدء اّمنّالمستوىّأّالمقياسّمعاييرّمتفقّعليها.ّيتضمن 4ّويتمّتقييمّالطالبّعليهّّ نصوص 

 ىّمستوىّوّمعّنهايةّالعامّالدراسي.مراتّخاللّالعامّالدراسي.ّالمتوقعّمنّطالبّالصفّاألولّالوصولّإل

 

ّلّكّيّطّحّزّوّهـّدّجّبّأّمهاراتّاالستعداد
ّ

ّالمصادر:
 )ّمنهاجّالمؤسسةّالدوليةّلخدماتّالمدارسّ)منهاجّمبنيّعلىّالمعاييرّوالطرائقّالحديثةّلتعليمّوتعلمّاللغةّالعربية
 مجلةّتوتةّتوتة 

 ّقصصّونصوصّمختارة
 ّالكتابّالمدرسي 

 ّ)تطبيقّ)أناّأقرأ 

 لألهل: التاليةّالمواقع 

www.3asafeer.com 

http://kids.jo/main/ 

www.schoolarabia.net 

 الرياضيات المادة:
نعتمدّفيّجلساتّالتعلمّعلىّاالستخدامّالمكثفّلألدواتّالحسيةّوربطّالمادةّبالحياةّاليوميةّمنّخاللّحلّالمواقفّالحياتيةّ
المختلفة.ّنركزّفيّتعليمناّعلىّتمكينّالطالبّمنّتطبيقّاستراتيجياتّذهنيةّمتنوعةّتساعدهمّفيّالوصولّإلىّالتلقائية.ّ

 حلّاآلخرينّباستخدامّاللغةّالرياضيةّالصحيحة.ّنتوقعّمنّطالبناّتفسيرّحلهمّونقدّ

ّالعملّأثناءّجلساتّالتعل مّعلىّالمجاالتّالتالية:يتمّ

http://www.3asafeer.com/
http://www.3asafeer.com/
http://kids.jo/main/
http://kids.jo/main/
http://www.schoolarabia.net/
http://www.schoolarabia.net/
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ّالعملياتّوالتفكيرّالجبري:
 يمثلّويحلّمسائلّتحتويّالجمعّوالطرح -

 يفهمّويستخدمّخصائصّالعملياتّوالعالقاتّبينّالجمعّوالطرح -

 21يجمعّويطرحّضمنّ -

 لطرحيعملّعلىّمعادالتّالجمعّوا -

ّاألعدادّوالعملياتّفيّالنظامّالعشري:
 ينشرّالسالسلّالعدديةّ)يزيدّطولّسلسلةّعددية( -

 يفهمّالقيمةّالمنزلية -

 يستخدمّفهمهّللقيمةّالمنزليةّوخصائصّالعملياتّليجمعّويطرح -

ّالقياسّوالبيانات:
 يقيسّاألطوالّبشكلّغيرّمباشرّومنّخاللّتكرارّوحداتّالطول -

 يقرأّويذكرّالوقت -

 ويفسرّالبياناتّيمثل -

ّالهندسة:
ّمعّاألشكالّوخصائصهاّمنطقي ايفكرّ -

ّمنّخالل:ّّالتقييمويتمّ
 مهامّختامية (1)

 اختبارّألكويستّفيّنهايةّالعامّالدراسي (2)

 المصادر:

 الكتابّالمدرسي 

 ّّّNYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 

 ّللتدربّفيّالمنزلّموقعhavemath.com 

 

 

 العلوم المادة:
ّالمهاراتّالتالية:علىّالتقصيّالعلميّمنّخاللّّالعلومنركزّفيّتعليمّ

 يالحظّبدقةّمنّأجلّجمعّالبيانات .1

 يستخدمّمفرداتّعمليةّلشرحّمالحظاته .2

 يحددّأوّيضعّسؤاال ّأوّمسألةّليتمّتقصيها .3
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اّالمتغيراتّعندّالضرورة .4  يخططّوينفذّتقصياتّمنظمةّمعالج 

 يضعّتنبؤاتّويختبرها .5

 لبياناتّالتيّجمعتّمنّأجلّالتوصلّإلىّاستنتاجاتيفسرّويقيمّا .6

ّ
ّالعملّأثناءّجلساتّالتعل مّعلىّالمجاالتّالتالية:يتمّ
 علومّالحياة -

 علومّاألرضّوالفضاء -

ّالعلومّالطبيعية -

ّالمصادر:
 الكتابّالمدرسي 

 Brain Pop Jr. www.brainpopjr.com 

 ّأفالمّمنّمصادرّمتنوعة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 االسالميةالدراسات  المادة:

يتمّتقديمّدروسّالقرآنّوالتوحيدّبشكلّمدمجّحيثّنناقشّأسبابّنزولّبعضّالسورّوتفسيرّمعانيهاّومعانيّبعضّالمفردات.ّ
ُّنقيمّفيّنهايةّكلّفصلّدراسيّمسابقةّ)تاجّالوقار(ّبهدفّتشجيعّوتعزيزّطالبنا/طالباتناّللمثابرةّعلىّحفظّالقرآنّالكريم.

ّالسورّالمقررة:ّ
 الفصلّالدراسيّالثاني الدراسيّاألولالفصلّ
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ّسورةّالفاتحة .1
 سورةّالناس .2

 سورةّالفلق .3

 سورةّاإلخالص .4

 سورةّالمسد .5

 سورةّالنصر .6

 سورةّالكافرون .7

 سورةّالكوثر .8

 سورةّالماعون .9

 سورةّقريش .10

 سورةّالفيل .11

 سورةّالهمزة .12

 سورةّالعصر .13

 سورةّالتكاثر .14

 سورةّالقارعة .15

ّسورةّالعاديات .1
 سورةّالزلزلة .2

 سورةّالبينة .3

 سورةّالقدر .4

 سورةّالعلق .5

 سورةّالتين .6

 سورةّالشرح .7

 سورةّالضحى .8

ّالتقييم:
ّسيتمّتقييمّالطالبّعلىّالتوقعاتّالتالية:

ّيتلوّويسمعّالسورّالقرآنيةّوفقّقواعدّاللغةّوأحكامّالتجويدّ. .1
 .يستدلّعلىّوجودّالخالقّسبحانهّوّوحدانيتهّويقرنّذلكّبالعبادةّوالعمل .2

ّالمصادر:

 ّّالمدرسيّ)الرجاءّاالحتفاظّبهّفيّالمنزلّللمراجعةّالمستمرة(كتابّالتوحيد

 :لمساعدةّالطالبّعلىّالحفظ،ّيمكنكمّالرجوعّلموقعّالمدارسّأوّأحدّالبرامجّالتعليميةّالتالية 

ّعدنانّمعل مّالقرآن،ّالمصحفّالمعل مّللشيخّالمنشاويّأوّللشيخّمشاريّالعفاسي

 

 

Subject: English Language 

In grade one, English Language is fundamental to learning, thinking and communicating. Learning 
takes place overtime in authentic contexts, and literature plays a special role in enabling this to 
happen. English language instruction is an integral part of the total curriculum and is incorporated 
throughout the units of inquiry. Our PYP units allow students multiple opportunities to read, speak, 
write, view and listen to the English language. We provide opportunities for this to happen in a safe 
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and stimulating environment in order to encourage risk-taking and learning during class discussions, 
shared and guided reading, writing workshop and inquiry. 
Our aim is to build a solid base for the English language at this early age and to develop students’ 
ability to express themselves fluently, confidently and accurately in oral, written and visual 
communication systems to prepare the students for the challenges ahead in the following years. 
 
Reading : 

Ask and answer questions about key details in a text. 

Retell stories, including key details, and demonstrate understanding of their central 
message or lesson. 

Describe characters, settings, and major events in a story, using key details. 

Identify words and phrases in stories or poems that suggest feelings or appeal to the 
senses. 

Explain major differences between books that tell stories and books that give information, 
drawing on a wide reading of a range of text types. 

Identify who is telling the story at various points in a text. 

Use illustrations and details in a story to describe its characters, setting, or events. 

Compare and contrast the adventures and experiences of characters in stories. 

With prompting and support, read prose and poetry of appropriate complexity for grade 1. 

 
Writing : 

Write opinion pieces in which they introduce the topic or name the book they are writing 
about, state an opinion, supply a reason for the opinion, and provide some sense of 
closure. 

Write informative/explanatory texts in which they name a topic, supply some facts about 
the topic, and provide some sense of closure. 

Write narratives in which they recount two or more appropriately sequenced events, 
include some details regarding what happened, use temporal words to signal event order, 
and provide some sense of closure. 

With guidance and support from adults, focus on a topic, respond to questions and 
suggestions from peers, and add details to strengthen writing as needed. 

With guidance and support from adults, use a variety of digital tools to produce and 
publish writing, including in collaboration with peers. 

Participate in shared research and writing projects (e.g., explore a number of “how-to” 
books on a given topic and use them to write a sequence of instructions). 

With guidance and support from adults, recall information from experiences or gather 
information from provided sources to answer a question. 

 
Speaking and Listening: 

Participate in collaborative conversations with diverse partners about grade 1 topics and 
texts with peers and adults in small and larger groups. 



 22 

Follow agreed-upon rules for discussions (e.g., listening to others with care, speaking one 
at a time about the topics and texts under discussion. 

Build on others’ talk in conversations by responding to the comments of others through 
multiple exchanges 

Ask questions to clear up any confusion about the topics and texts under discussion 

Ask and answer questions about what a speaker says in order to gather additional 
information or clarify something that is not understood. 

Describe people, places, things, and events with relevant details, expressing ideas and 
feelings clearly. 

Add drawings or other visual displays to descriptions when appropriate to clarify ideas, 
thoughts, and feelings. 

Produce complete sentences when appropriate to task and situation.  

 
Language: 

Demonstrate command of the conventions of standard English grammar and usage when 
writing or speaking. 

Demonstrate command of the conventions of standard English capitalization, punctuation, 
and spelling when writing. 

 
Vocabulary Acquisition and Usage 

Determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words and phrases 
based on grade 1 reading and content, choosing flexibly from an array of strategies. 

With guidance and support from adults, demonstrate understanding of word relationships 
and nuances in word meanings. 

Use words and phrases acquired through conversations, reading and being read to, and 
responding to texts, including using frequently occurring conjunctions to signal simple 
relationships (e.g., because). 

 

Viewing and Presenting: 

 Participate in collaborative conversations with diverse partners about grade 1 topics and texts 

with peers and adults in small and larger groups. 
 Follow agreed-upon rules for discussions (e.g., listening to others with care, speaking one at a 

time about the topics and texts under discussion. 
 Build on others' talk in conversations by responding to the comments of others through 

multiple exchanges. 
 Ask questions to clear up any confusion about the topics and texts under discussion 

 

 Ask and answer questions about key details in a text read aloud or information presented 

orally or through other media 
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 Ask and answer questions about what a speaker says in order to gather additional information 

or clarify something that is not understood. 
 Add drawings or other visual displays to descriptions when appropriate to clarify ideas, 

thoughts, and feelings 

 Produce complete sentences when appropriate to task and situation.  

 
Assessments: 

 Baseline Test 

 Anecdotal Notes 

 Students’ Journals & Reflections 

 Common Formative & Summative Assessments 

 DRA2: Developmental Reading Assessment 2 (DRA2) is used in Kindergarten and the 

elementary section to follow up with the students' progress in reading. The table below 

explains what is expected from the student at the end of each grading period: 

A 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 

 
KG Level 

Succeedi
ng 
Quarter 
1 

Succeedi
ng 
Quarter 
2 

Succeedi
ng 
Quarter 
3 

Succeedi
ng 
Quarter 
4 

Succeedi
ng 
Quarter 
1 

Succeedi
ng 
Quarter 
2 

Succeedi
ng 
Quarter 
3 

Succeedi
ng 
 Quarter 
4 

 
Grade One Level 

 
Grade 2 Level 

 
Homework: 
With respect to the homework, it will be sent weekly. The students will receive their homework files 
every Sunday of each week to complete the homework and submit it every Thursday. In addition to 
the homework file, the students will have access to RazKids website for reading stories according to 
their DRA2 levels. The students are expected to enter their accounts and read daily as their teacher 
will be updated with their activity through the website. 
 
 
 
 
Resources: 

- Wonders by McGraw Hill 

- Reading Street Kit by Scott Foresman 

- Writers’ Workshop program by Lucy Calkins 

- Raz kids website for leveled books: www.raz-kids.com 

- Starfall www.starfall.com  

 

http://www.raz-kids.com/
http://www.starfall.com/
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المادة:
 الوحدات:ّ

 ::طالبّخاللّالعامّعلىّالوحداتّالتاليةالسيعملّ
غالقّحاسوبي:ّحيثّسيتعرفونّمنّخاللهاّعلىّ • األجزاءّاألساسيةّفيّجهازّالحاسبّاآلليّوكيفّيقمونّبتشغيلّوا 

 جهازّالكمبيوترّوالبرامجّكماّسيتعرفونّإلىّالواجهةّالرئيسيةّ)سطحّالمكتب(ّفيّجهازّالكمبيوترّوأجزائها.

اّأناّأزورّالعالم:ّحيثّسيتعرفونّعلىّمصطلحّاإلنترنتّوكيفيةّاستخدامّالمتصفحّللبحثّعنّالمعلومات،ّكم •
 سيتعلمونّأهميةّالحفاظّعلىّمعلوماتهمّالخاصةّبعيدَاّعنّالعالمّاالفتراضي.

(،ّستحتويcartoon story makerّلنبدأ:ّسيتعلمونّعلىّإنشاءّقصصّقصيرةّعلىّالكمبيوترّباستخدامّبرنامجّ) •
ّهذهّالقصصّعلىّعدةّشخصياتّوعدةّصفحاتّباإلضافةّإلىّالنصوص.

• ّ

 التقييم:

ّسيتمّتقييمّالطالبّمنّخاللّمهامّختاميةّعلىّالتوقعاتّالتالية:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
 

ّ
التربية  المادة:

شخصية ال
 واالجتماعية والبدنية

 الوحدات:ّ

ّطالبّخاللّالعامّالدراسيّعلىّالوحداتّالتالية:ّالسيعملّ

 ّ.ساسيةّ/ّالتطبيقاتّفيّالعالمّالرقميإتقانّالطالبّمهاراتّالحاسوبّاأل .1

 .يستخدمّالطالبّأدواتّاالتصالّ/ّواإلنترنتّبفعالية .2

 .يمارسّالطالبّالمواطنةّالرقميةّوالسالمةّعبرّاإلنترنت .3

 .يستخدمّالطالبّأدواتّالبرمجةّلحلّالمشكالت .4
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ّااللعابّالفرديةّ)العابّالقوى( •
ّتركيبّالحركةّ)ّالجمباز(ّ •
 االلعابّالجماعيةّ)ّكرةّالسلةّكرةّاليدّكرةّالقدم( •

 المغامرةّ)ّالعابّصغيرةّ(ّ •

 والصحةّاللياقة •

ّالتقييم:
ّالتالية:ّالمعاييرسيتمّتقييمّالطالبّمنّخاللّاستماراتّالتقييمّومهامّختاميةّأدائيةّوذلكّعلىّ

 

 الهوية

 ّاألوسعّبالمجتمعّارتباطهمّّيحللّالطالبّکيفية -1

 يستخدمّالطالبّفهم اّلمشاعرهمّمنّأجلّالتفاعلّبشكلّإيجابيّمعّاآلخرين -2

 الحديثّمعّالذاتّعلىّسلوكهمّونهجهمّفيّالتعلميشرحّالطالبّكيفّيؤثرّ -3

 الحياة الفاعلة

 يحددّالطالبّمراحلّالحياةّالمختلفةّوكيفّيمكنّأنّتؤثرّعلىّاألداءّالبدنيّ -4

 ُّّيظِهرّالطالبّتحكمّأكبر اّفيّالجسمّعندّتأديةّالحركات -5

 يخططّالطالبّويأدونّويفكرونّفيّتسلسلّالحركةّمنّأجلّالتطو ر -6

 التفاعل

 يحددّالطالبّنقاطّالقوةّالتيّتساهمّفيّتحقيقّاألهدافّالمشتركة -7

 يلعبّالطالبّمجموعةّمتنوعةّمنّاألدوارّلتلبيةّاحتياجاتّالمجموعةّمثل:ّقائد،ّمذيع -8

 يناقشّالطالبّواألفكارّويطرحونّاألسئلةّلتوضيحّالمعنىّ -9

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 التربية الفنية المادة:

 :التاليةطالبّخاللّالعامّعلىّالوحداتّالسيعملّ
ّالمرح ارض •
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ّ ليجو •
ّالمدينةّقلب •
ّالرسومّالمتحركةّ •
ّالمزرعة •

 المواصالت •

ّختاميةّأدائيةّوذلكّعلىّالمعاييرّالتالية:ّومهامّسيتمّتقييمّالطالبّمنّخاللّاستماراتّالتقييمّ
 

ّيحددّالطالبّالموادّوالعملياتّالمستخدمةّفيّابداعّالعملّالفني. -1
 يوصلّالطالبّصورّتجاوبهمّاألوليةّمعّعملّفنيّبطريقةّمرئيةّأوّشفهيةّأوّبدنية. -2

 يعبرّالطالبّعنّآرائهمّحولّعملّفني. -3

 يبتكرّالطالبّعمالّفنيا ّاستجابةّلمحفزاتّمتنوعة. -4
 

 
 
 

 
 المكتبة المادة:

 
اّوكتب اّّباللغةّالعربيةّ واإلنجليزيةّمتعلقةّبالوحداتّالمختلفةّفيّّالموادّخاللّحصصّالمكتبة،ّتقرأّالمعلمةّللطالبّقصص 

الدراسيةّ،ّكماّأنهاّتساعدّالطالبّعلىّاختيارّكتبّمناسبةّمنّحيثّالموضوعّوالعمر،ّوتشجعهمّعلىّتبادلّماّيتمّقراءتهّ
 منّالكتبّالمستعارة.

ّ
 
ّ
ّ

 
 

 معلومات عامة

ّالحضورّوّاالنصراف:
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ّالساعةّ(7:10ّو6:45ّّنرجوّااللتزامّبأوقاتّالحضورّبينّ) ّالصباحية ّالريادة ّ-2:25ّواالنصرافّ)ّ، 7:15 حيثّتبدأ
ّحالة2:35ّ ّوفي .ّ ّوالتحصيلية ّوالنفسية ّاالجتماعية ّ ّالنواحي ّمن ّالطالب/الطالبة ّإيجابيّعلى ّتأثير ّمن ّله ّلما ّوذلك ،)

كماّ.7:20ّعلم اّأنّالطالبّيعتبرّمتأخر اّعندّالحضورّبعدّالساعةّّسببالتأخر،ّيرجىّاالتصالّبالمدرسةّلإلخبارّعنّال
ّالطالب/الطالبةّفيّالوقتّالمحددّ.ّمعلمةّالصفّّوخطةّاالنصرافّللتمكنّمنّإبالغّّفيّيريتغأيّالتبليغّالمبكرّعنّّنأمل
ّ

ّالصحةّوالسالمة:
الحساسيةّمنّصحيةّيجبّمراعاتهاّبشكلّخاصّ)مثل:ّنرجوّإبالغّممرضةّالمدارسّومعلمةّالصفّفيّحالّوجودّمشكلةّ

الخ(.ّكماّنرجوّمنكمّ…بعضّاألطعمةّأوّحاالتّربوّتستدعيّانتباهّخاصّأوّالحاجةّإلىّاستعمالّأنواعّمعينةّمنّاألدوية
ةّعنّتوعيةّابنك/ابنتكّبمرضهّوّباألشياءّالتيّتضرّبه.ّوفيّحالّوجودّعالجّيتناولهّالطالب،ّيجبّإرسالّتعليماتّواضح

الوقتّوالجرعةّلكلّدواء.ّأماّفيّحالةّالمرضّالمفاجئّأوّعندّاإلصابةّداخلّالمدرسةّ،ّتقومّممرضةّالمدرسةّبعملّالالزمّ
ذاّكانتّاإلصابةّتستدعيّالذهابّإلىّالمستشفى،ّتقومّممرضةّالمدرسةّباالتصالّباألهلّ ومنّثمّاالتصالّباألهلّوا 

خبارهمّبالحالةّوترافقّالطالب/ّالطال ّقدمهاّاألهل.ّبةّإلىّالمستشفىّالذيّيعالجّفيهّوفقاّللبياناتّالتيوا 
 

ّالوجباتّالتيّيتمّتناولهاّفيّالمدرسة:
الطعامّالصحيّوالمفيدّمثلّ)خبزّالبر،ّالفواكه،ّالخضراواتّإحضارّالرجاءّتشجيعّالطالب/الطالبةّعلىّشربّالماءّوّ

لحافظة(ّواالبتعادّعنّاألطعمةّوالمشروباتّغيرّالصحيةّمثلّالطازجة،ّالحليب،ّالعصيرّالطبيعيّالخاليّمنّالموادّا
)المشروباتّالغازية،ّالشكوالته،ّالعلكة،ّالحلوياتّالمختلفة،ّرقائقّالبطاطس،ّوأنواعّالطعامّالتيّتدخلّفيهاّالموادّالحافظةّ

األطعمةّفيّالمدرسةّلتأثيرهاّّّالخ(.ّولحرصناّعلىّسالمةّطالبناّوطالباتناّيمنعّمنع اّبات اّتناولّهذه……والصبغاتّالضارة
السيءّعلىّالصحةّكذلكّيمنعّإحضارهاّخاللّالرحالتّأوّالحفالتّالمدرسيةّ)ّمثلّحفلّالنجاحّآخرّالعام(.ّنرجوّمنكمّ

 التعاونّمعناّوتوعيةّابنك/ابنتكّبذلك،ّكماّنرجوّتوفيرّقارورةّماءّيومي اّفيّحقيبةّطعامّابنك/ّابنتك.

ّ
ّإخالءّالمباني:

اّعلىّسالمةّالجميع.ّلذلكّالّتنـزعجيّعزيزتيّإذاّأخبركّّيتمّبين الفترةّواألخرىّالتدربّعلىّإخالءّالمبانيّوذلكّحرص 
ّ.للجميعّابنك/ابنتكّأنهّحدثّحريقّفيّالمدرسةّبينماّيقصدّأنهّتدربّعلىّإخالءّالمبانيّ،ّنتمنىّالسالمة

ّ
ّ
 

ّ
ّ:خطةّاالنصراف



 28 

اّعلىّسالمة خاللّّمنالسالمةّّمراعاةّقواعدّنودّتذكيرّاألهاليّالكرامّّبضرورةّتوعيةّاألبناءّألهميةّّطالبناّوطالباتناّحرص 
.ّباإلضافةّإلىّتوعيةّاألبناءّوعدمّاللعبّبينّالسياراتّوقتّاالنصرافالتوجهّالمباشرّللسيارةّبرفقةّالمرافقةّأوّالسائقّ

ّأوّالمرافقةّكماّنؤكدّعلىّاألهلّ.وبعدّإخبارّالمعلمةّهلأوّقريبّإالّباتفاقّمسبقّمعّاألّعدمّالذهابّبرفقةّزميلألهميةّ
لحينّوصولّاألختّأوّاألخّلماّفيّذلكّفيّالممرات،ّالساحةّأوّفيّالخارجّّباللعبّضرورةّعدمّالسماحّللطالبّأوّالطالبة

ّلكمّحسنّتعاونكمّلماّفيهّسالمةّطالبناّ.ّ.ّشاكراتممنّخطرّعليه
 

ّالقوانينّفيّالمدرسة
ّبنا/طالباتناّااللتزامّبالقوانينّالتاليةّفيّجميعّمرافقّالمدرسة:ّنتوقعّمنّطال

ّأتصرفّبأمان (1)
 أتصرفّبمسؤولية (2)

 أتصرفّباحترام (3)

بوضعّاتفاقياتّأساسيةّمعّالطالبّتوضحّالسلوكاتّالمتوقعةّضمنّالقوانينّالثالثة.ّّتقومّجميعّالمعلماتّالمعنياتّبالمرحلة
،ّعرضّاألفالمّوقراءةّلعبّاألدوارالسلوكاتّالمتوقعةّمنّخاللّالنمذجة،ّّعلىّتطبيقّالطالب/الطالباتّوتشجيعّيتمّتدريب
لديناّّ عندّالحاجة،ّيتمّوضعّخطةّتعديلّسلوكّفرديةّمعّالمرشدةّالطالبيةّبالتعاونّمعّمعلماتّالصفّواألهل.ّالقصص.

اّأنهاّمصنفةّإلىّدرجاتّوثيقةّخاصةّ)وثيقةّالتزامّالطالب(ّتوضحّّالسلوكاتّالمتوقعةّوالعواقبّالمتّر تبةّعلىّمخالفتهاّعلم 
 بدقةّومناقشتهاّمعّابنكم/ّابنتكم.علىّموقعّالمدارسّوفق اّلحدتها.ّنأملّمنكمّاالطالعّعليهاّ

 نحن على ثقة بأن طالبنا سيلتزمون بالتوقعات السلوكية إذا ما توفر لهم الدعم من المدرسة والمنزل.
ّ

ّالواجبّاألسبوعي:
ملفّللواجبّالمنزليّيومّالخميسّيتضمنّواجباتّموزعةّوفقّجدولّعلىّاألسبوعّبحيثّيعادّإلىّالمدرسةّيومّسيتمّإرسالّ

األربعاء.ّالهدفّمنّالواجبّالمنزليّمساعدةّالطالب/الطالباتّعلىّاتباعّروتينّيوميّلحلّالواجباتّمنّخاللّمتابعةّ
ّ.العملّعلىّمهاراتّتمّالتدربّعليهاّداخلّالصف
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 طرق التواصل بين المدرسة واألهل
ّّّّّّّّّالنشرةّاألسبوعيةّ:(1ّ)

المواضيعّوالمواعيدّللمناسباتّّتجدونهاّعلىّموقعّالمدارسّوتتضمنّهيّوسيلةّاتصالّمهمةّبينّالمدرسةّوالبيت،
رسالهاّفيّاليومّالتاليّأوّّأحيان اّمنّقبلّاإلدارةّاالستماراتّالمرسلةّملءّّممنكنرجوّّ.االجتماعاتّوالمحاضراتّالمختلفةّو وا 

ّّكذلكّاالستماراتّواالستبياناتّالتيّترسلّعنّطريقّالمعلمةّوذلكّلألهمية.ّ،ّخاللّذلكّاألسبوع
 ورشاتّاألمهات(2ّ)ّ

المهاراتّالمطلوبةّ،ّحيثّسيتمّفيهاّعرضّوشرحّبعضّولمهاتّمنِّقبلّمعلماتّالصفّاألستكونّهناكّورشاتّعملّلأل
اللغةّباإلضافةّلطرقّواستراتيجياتّالتعليم.ّوتهدفّهذهّالورشاتّإلىّزيادةّالتعاونّبينّالبيتّالعلوم،ّّو،ّفيّالرياضيات

ّ./طالباتناوالمدرسةّمنّأجلّتعلمّأفضلّلطالبنا
ّّجدولّزياراتّالمعلمات:(3ّ)
كماّلقدّقامتّكلّمعلمةّبتحديدّوقتّالزيارةّالمناسبّلها،ّوتمّإعدادّجدولّيوضحّهذهّالمواعيد،ّلذلكّنرجوّاالحتفاظّبه،ّّ

نعتذرّّ.منّعدمّوجودّموعدّآخرّمعّأمّأخرىعندّالرغبةّفيّمقابلةّالمعلمةّللتأكدّّايرجىّإرسالّمالحظةّأوّاإلبالغّهاتفيّ 
بسببّانشغالّالمعلماتّبالحصص.ّيمكنّالتنسيقّلالجتماعّمعّمعلمةّالصفّمنّّعنّاستقبالّاألمهاتّدونّموعدّمسبق

 خاللّمراقبةّالمرحلة.ّ
ّ:الفرديةّاالجتماعاتّ(4)

السنة،ّمرةّفيّالفصلّاألولّومرةّفيّالفصلّالثاني،ّويتمّإرسالّدعوةّمسجلّفيهاّيومّاالجتماعاتّالفرديةّمرتينّفيّتعقدّ
إلىّوعندّالحاجةّّ.وبابنك/ابنتك.ّلذلكّنرجوّااللتزامّبالوقتّالمحددّحتىّتكونّالفائدةّأكبروتاريخّاالجتماعّالخاصّبكّ

 .معّالمعلمةّمسبق اّّيتمّالتنسيقاجتماعّإضافيّأوّإلىّإعادةّجدولةّاالجتماع،ّ

 األسبوعرسالةّ(5ّ)

مهاراتّفيّالموادّاألكاديميةّتمّالعملّعليهّمنّسيلتوضحّلكمّماّّمنّكلّأسبوعّالخميسرسالةّأسبوعيةّترسلّيومّوهيّ
 الذيّيليه.ّسبوعخاللّاألّالمختلفة

ّرسائلّالوحدات(6ّ)
يتمّالعملّعليهاّمعّابنكم/ّسالتيّ)المعارفّوالمهارات(ّوهيّرسالةّترسلّلكمّبدايةّكلّوحدةّلتوضحّلكمّالتوقعاتّالصفيةّ

ّ.فيّتلكّالوحدةّابنتكم
ّمودل(7ّ)

الخاصّعلىّالمودلّحيثّستجدونّمعلوماتّأكثرّعنّالوحداتّالتيّيتعلمهاّالطالبّمعّّ/ّابنتكمسيصلكمّحسابّابنكم
ّباإلضافةّإلىّمالحظاتّالمعلمات،ّلذاّيمكنكّالتواصلّمعّالمعلماتّمنّخالله.ّّالواجباتّاألسبوعيةّوالرسائل

ّ
ّ
ّالبريدّااللكتروني(8ّ)
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 يمكنكّالتواصلّمنّخاللّالبريدّااللكترونّالخاصّبكلّمعلمة.

 

 

المواد المسؤولة  الوظيفة
 عنها

تحويلة  االسم
 المدارس

 البريد االلكتروني

/225 عائشة البلوشي -------- مراقبة المرحلة
216 

Aisha.AL-Baluchi@Das.sch.sa 

 Nora.AL-Sehly@Das.sch.sa 200 نورة السهلي -------- المرشدة الطالبية
 Alia.AlHamooz@Das.sch.sa 240 عالية الحموز -------- ممرضة المدارس

مشرفة وحدة دعم 
 الطالب

 اللغة العربية
 اللغة االنجليزية

 الرياضيات

 Saarah.AL-Sunaid@Das.sch.sa 246 سارة السنيد

مشرفة المرحلة 
 االبتدائية المبكرة

 اللغة العربية
 الرياضيات

 العلوم، الدين

 
 ريما جّمال

 
226 

Rima.Jammal@Das.sch.sa 

المرحلة مشرفة 
 االبتدائية المبكرة

 Mitzila اللغة االنجليزية

Sanchez 
247 MITZILA.SANCHEZ@Das.sch.s

a 

 WEDAD.ABOSAUD@Das.sch.sa 209 عصام برازي  مشرفة المواد الخاصة
 اللغة العربية مربية الصف

 الرياضيات
 العلوم
 الفقه

 Sahar.Salam@Das.sch.sa 226 سحر يوسف

 Nawal.alhelali@Das.sch.sa 226 نوال االنجليزيةاللغة  مربية الصف
 اللغة العربية معلمة مشاركة

 العلوم
 الرياضيات

/225 كوثر الغامدي
216 

Kawther.AL-Ghamdi@Das.sch.sa 

/225 ابتسام الخطيب قرآن وتوحيد معلمة العلوم اإلسالمية
216 

Ebtsam.AL-Khateeb@Das.sch.sa 

 Kalthoum.Karkazan@Das.sch.sa 232 كلثوم اآلليالحاسب  معلمة الحاسب اآللي
 Maram.Almujiesh@Das.sch.sa 263 مرام المجيش التربية الفنية معلمة التربية الفنية

 Basma.Mohammed@Das.sch.sa 254 بسمة الرياضة معلمة الرياضة
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 Mona.AlOsaimi@Das.sch.sa 217 منى العصيمي المكتبة معلمة المكتبة

 


