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 االبتدائية السنوات برنامج

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

 

 الّدولّية؟ البكالوريا تعليم هو ما

 نوعها من فريدة عاماّ 19ّ و 3بين أعمارهم تتراوح الذين للطالب IB الد ولي ة للبكالوريا الدوليّ  التعليم استمرارية

 .الشخصيّ  نمو هم وفي دراستهم في ليبرعوا الطالب تحدياتّأمام نضع فنحن ّ.والشخصي ة األكاديمي ة قوتها بفضل

 .اآلخرين مع والتعاطف بالحماسة يت سم تعل ما الحياة طوال السعيّللتعل م على الحث إلى ونهدف

 للتحديات يتمي زونّباالستجابة مطلعين طالب تطوير على المدارس مساعدة إلى IB الد ولي ة البكالوريا تطمح

 بسمتنا لالحتفال اآلخرين مع وينضمون القراراتّاألخالقي ة، ويتخذون بهوي اتهم، وواثقين ُمتفتح، وعقل بتفاؤل

 .بها التنبؤ ُيمكن ال التي وتلك والُمعقدة الواقعي ة المواقف في تعل موه ما وجاهزينّلتطبيق الُمشتركة، اإلنساني ة

 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 بالِقَيم
 

  الد ولي ة البكالوريا برامج - الُمتعلِّمين على ُيركِّز IB زّالعالقات الطالب على ُتركِّز التي  السليمة ُتعزِّ

ّ. والتحدي األخالقي ة والمسؤولية  الشخصي 

 الد ولي ة البكالوريا برامج - والتعل م للتعليم فع الة أساليب ُيطوِّر IB المواقف تطوير الطالبّعلى ُتساعد 

ّ. المستويين على للنجاح جونهايحتا التي والمهارات ّوالشخصي   األكاديمي 

 الد ولي ة البكالوريا برامج - العالمي ة السياقات ضمن يعمل IB األفكار وتستكشف اللغاتّوالثقافات فهم تزيد 

 العالمي ةّ. األهمية ذات والقضايا

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

 .ومترابطاّ 
 

 ومنفتحي مبادئ وذوي وُمفكِّرينّومتواصلين وُمطلعين متسائلين ُيصبحوا أن إلى الد ولي ة البكالوريا ُمتعلِّمو يسعى

 والمسؤوليات القدرات من شاسعاّ  نطاقاّ  السمات هذه وُتمثِّلّ.وُمتأمِّلينّ ومتواِزنين وُمجازفين ومهتمين العقل

 .األكاديمي والنجاح الفكري النمو تتخط ىّحدود التي اإلنسانية

The Primary Years Programme: preparing students to be active participants in a 
lifelong journey of learning 
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What is an IB education? 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السنوات برنامج هو ما البكالوريا في االبتدائية

 ؟ IB الّدولّية

 ُمصمَّم االبتدائي ة السنوات برنامج 12 و 3 بين أعمارهم تتراوح الذين للطالب
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 .عاماّ 

 .خارجه العالم وفي الدراسيّ  الصف في ُمتسائل كشخص ككل الطفل تطوير على وُيركِّز

 والمهارات المعرفة ُتستكشفّباستخدام عالمي ة، أهمية ذات الد راسي ة للمواد ُمتجاوزة محاور ستة ُترشده إطار وهو

 على قوي تشديد مع الدراسي ة، للمواد المتجاوزة إلىّالمهارات باإلضافة دراسي ة، مواد مجاالت ستة من الُمشتقة

ّّ.والتساؤل البحث
 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 نامجبّر في لالنخراط للطالب

 الّدولّية البكالوريا في االبتدائية السنوات برنامج

 للطالب والعاطفي ة واالجتماعي ة األكاديمي ة والسالمة الرفاهة يتناول 

 ع  تعل مهم عن المسؤولية وتحم ل استقالليتهم تطوير على الطالب ُيشجِّ

 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•ّّّ

 
 
 
 
 

ّ
 

 
 
 

 
What is the IB Primary Years 
Programme (PYP)? 
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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

 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 "باالرتقاءّ للطالب

 َنحن َمن 

 والروحي ة؛ واالجتماعي ة والبدني ةّوالعقلي ة الشخصية والصحة والقيم؛ والمعتقدات الذات، طبيعة في بحث

 وماذا والمسؤوليات؛ والحقوق والثقافات؛ والمجتمعات، العائالتّواألصدقاء، فيها بما والعالقاتّاإلنساني ة

 بشراّ  أنّنكون يعني

 والزمان المكان في نحن أين 

 البشري، الجنس والترحال؛ّواكتشافات واألوطان الشخصي؛ وتاريخنا والزمان؛ المكان في توجهنا في بحث

 وعالمي محلي منظور من المتبادلة، بالحضاراتّوعالقاتهم األفراد وصلة وهجراته؛واستكشافاته،ّ

 أنفسنا عن نعب ر كيف 

 والمعتقدات، والطبيعة،ّوالثقافة، والمشاعر، األفكار، عن بها ونعبّ  فيها نكتشف التي الطرق في بحث

 جميل هو لما وتقديرنا بها؛ ونوسعهاّونستمتع إبداعاتنا فيها نتأمل التي والطرق والقيم؛

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

 المجتمع على والتقني ة العلمي ة التطو رات وتأثير للمبادئّالعلمي ة؛ فهمهم البشر يستخدم وكيف اإلنساني ة؛

ّوالبيئة
 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 

 واألحياء اآلخرين مع الكوكبّالمحدودة موارد لتقاسم الدائر البشر صراع في والمسؤوليات الحقوق في بحث

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

 عام.ّ كل منها محور كل الطالب جميع يتناول

 )عام كل محاور أربعة في سنواتّينخرطون 5 إلى 3 سن من )الطالب

 .السابعة سن من ابتداءّ  لغة أكثرّمن ليتعل موا االبتدائية السنوات برنامج طالب لكل الفرص تتسنى ذلك، إلى باإلضافة
ّ

 التحقيقات - والتساؤالت منّالبحوث برنامج تطوير على الُمدرِّسين الد راسية للمواد الُمتجاوزة المحاور هذه ُتساعد

 البحوث هذهّ .االنخراط من عالياّ  مستوى الطالب من المدارسّوتتطلب ُتحدِّدها التي المهمة األفكار في والتقص ي

 .أسابيع لعدة عادة وتدوم وُمتعم قة قويةّومهمة والتساؤالت
ّ

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

 ويصبحون كُمتعلِّمين ومسؤولياتهم أدوارهم في التأم ل في يبدؤون الطريقة بهذه يتعل مون الذين الطالب .تحدّ  وفيها

 .تعليمهم في بنشاط منخرطين
ّ

 الشواهد سيجمع الُمدرِّس وأنّ  مهمة لفكرة ُمتعم ق استكشاف في تخرطهم البحث وحدة أنّ  الطالب جميع سُيدرك

 وفي بمفردهم الطرق، من بمجموعة العمل بوسعهم سيكون أن ه وسيتوقعونّ .الفكرة لتلك فهمهم مدى على

 لهمّ. منفعة أفضل ُيحق ق بما بالتعل م لهم تسمح مجموعات،
ّ

 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 
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 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 

 
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. 

 
 
 

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/pyp-programme-brochure-ar.pdf
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 البرامج والمواد الدراسية
 االبتدائي: لثالثبرنامج البحث في الصف ا

Who we are                                                                  من نحن    

 

: Environment affects our traits and the way we liveCentral Idea 

 تؤثر البيئة على سماتنا وطريقة عيشنا :الفكرة المركزية

: form/ causation/ connectionConcepts 

 الشكل/ السببية/ االرتباط :المفاهيم 

Lines of Inquiry                                                      البحث خطوط  

Types of environment (form) 

 )الشكل(أنواع البيئات

The impact of different factors on our traits (causation) 

 )السببية(تأثير عوامل مختلفة على سماتنا  

The relation between the environment and the way we live 

(connection) 

 )االرتباط (العالقة بين البيئة وطريقتنا في العيش

 
How we organize ourselves                                     كيف ننظم أنفسنا  

: Communities create systems to solve the problems they Central Idea
face. 

 

 تستخدم المجتمعات األنظمة لحل المشكالت التي تواجهها. :المركزيةالفكرة 

responsibility /causation / Perspective Resp Concepts: 

 المنظور-السببيه-المسؤولية :المفاهيم 

Lines of Inquiry    البحث خطوط 
How systems impact societies 

   المجتمعات على األنظمة تأثير كيفية 

 Different ways to follow systems 
 طرق مختلفة التباع النظام     

Individual responsibility toward systems 
 األنظمةنحو  الفردية المسؤولية 

 
 

ّ
ّ
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How the world works                                  كيف يعمل العالم        

use laws of force and motion to make their life  : peopleCentral Idea
easier 

 يستخدم الناس قوانين القوة والحركة لتسهيل حياتهم :المركزيةالفكرة 

: Change /reflection/ FormConcepts 

 الشكل -التأمل -التغير: المفاهيم 

Lines of Inquiry    خطوط البحث 
The impact of force and motion on us 

 أثر القوة والحركة علينا

Forms of forces 

 أنواع القوى

Force and motion change us 

 القوة والحركة تغيرنا

 
 
 

                           Where we are in place and timeأين نحن في الزمان والمكان

: Our history forms our cultural identityCentral Idea 

 .هويتنا تكوين في يؤثر : تاريخناالمركزيةالفكرة 

reflection / form / connection :Concepts 

 ألتأمل / الشكل / ارتباط: المفاهيم

Lines of Inquiry    البحث خطوط 
what cultural identity is (form) (reflection) 

 ماهية الهوية الثقافية  ) شكل (

relationship between individual and their heritage (connection) 
 عالقة التراث بالفرد والمجتمع ) ارتباط ( 

 

reflecting on our history (Reflection) 

 التأمل في تاريخنا )التأمل(
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

How we express ourselves                                     كيف نعبر عن أنفسنا  

Signs and symbols are used as a means of  Central Idea:
communication locally and globally 

 . وعالميا محليا للتواصل كوسيلة والرموز االشارات تستخدم :المركزيةالفكرة 

ChangeFunction / Form /  Concepts: 

 المنظور-الشكل - الوظيفة :المفاهيم 

Lines of Inquiry    البحث خطوط 
Forms of communication 

  التواصل أشكال

Purpose of communication (Function)  
 الغرض من التواصل )الوظيفه(

old and modern means of communication 
 طرق التواصل قديماً و حديثاً 

 

Sharing the planet                                               نتشارك في الكوكب       

The survival of organisms depends on using resources  : Central Idea
responsibly 

 بقاء الكائنات الحية يعتمد على مدى استخدامنا للمصادر بشكل مسؤول . : المركزيةالفكرة 

connection ,Responsibility, Causation Concepts: 

 االرتباط  - المسؤولية –االرتباط  :المفاهيم

Lines of Inquiry    البحث خطوط 
Responsibility towards resources 

      المصادر تجاه المسؤولية

The impact of living organisms on resources (causation)  
 أثر  الكائنات الحية على المصادر

The relationship between resources and the existence of living 
organisms (connection)  

 العالقة بين المصادر ووجود الكائنات الحية  
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ّ
 برنامجّثنائيةّاللغة

ّ
تؤمنّالمدارسّبأهميةّالتعليمّثنائيّاللغة،ّوتدعمّذلكّمنّخاللّممارساتها.ُّتظهرّاألبحاثّأنّالتحصيلّيكونّأعلىّلدىّ
المتعلمينّثنائييّاللغة،ّمقارنة ّبمتعلميّاللغةّالواحدة.ّالطالبّالذينّيمتلكونّالقدرةّعلىّاالنتقالّبينّاللغاتّوالتعبيرّعنّ

لغتينّيحصلونّعلىّدرجاتّأعلىّفيّمقياسّالذكاء،ّويكونّتحصيلهمّأفضلّفيّالجامعات،ّأنفسهمّبطريقةّصحيحةّبكلتاّال
ّكماّتثبتّاإلحصائياتّبأنّالطلبّفيّسوقّالعملّيتزايدّعليهم،ّمقارنة ّبالطالبّالذينّيتقنونّلغةّواحدةّفقط.ّّ

ّ
رافّمعلماتهم.ّوعليهّفإنهّقدُّيطلبّمنّلذلك،ّنشجعّالطالبّعلىّالتدر بّعلىّاستخدامّاللغتينّفيّسياقاتّأكاديميةّتحتّإش

الطالبّتقديمّأعمالّبلغةّغيرّاللغةّالتيّتمّالتعليمّبهاّفيّأيّمادةّدراسية.ّفيّبعضّالحاالتّمثال ،ّيمكنّقراءةّقصةّباللغةّ
طالبّالعربيةّويطلبّمنّالطالبّتقديمّملخصّأوّنقدّلهاّباللغةّاالنجليزيةّأوّالعكس،ّونهدفّمنّذلكّتطويرّمفرداتّال

ّوعباراتهمّالمتعلقةّبالمحتوىّالذيّيتعلمونه.ّ
ّ

ّوحدةّدعمّالطالب
ّ نموذجّوحدةّدعمّالطابّفيّمدارسّالظهرانّاألهليةّمبنيّعلىّفلسفةّأنّجميعّالطالبّقادرينّعلىّالتعلمّولديهمّقدرات

اجاتّالطالبّمنفردة،ّوأنماطّتعلمّوميولّمختلفة.ّتشكلّوحدةّدعمّالطالبّنظامّدعمّمتعددّالمستوياتُّصممّلتلبيةّاحتي
وحدةّالدعمّللطالبّفيّالمرحلةّاالبتدائيةّالمبكرةّباللغتينّالعربيةّواالنجليزيةّداخلّوخارجّالصف.ّيقدمّاألكاديمية.ّتقد مّ

صغيرة.ّيتمّتحديدّالطالبّالذينّيحتاجونّإلىّالدعمّاإلضافيّمنّخاللّإجراءاتّّالدعمّبشكلّفرديّأوّضمنّمجموعات
متفقّعليها.ّبناءّعلىّاحتياجاتّكلّطالبّالفردية،ّيتمّوضعّخطةّتربويةّفرديةّتتضمنّمداخالتّباستراتيجياتّمتعددة.ّيتمّ

جراءّالتعديالتّالالزمة.  تفقدّومراجعةّالخطةّبشكلّدوريّلتقييمّالتقدمّوا 

ّ
ّقّالتقويمّوالتقييمّطّر
التقويمّالمستمرّهوّالمعتمدّفيّمدارسنا،ّحيثّنجمعّباستمرارّمعلوماتّعنّتعل مّطالبناّمنّخاللّوسائلّعدةّمنهاّّ-

المالحظاتّالسرديةّوالمهامّالتكوينية.ّبناءّعلىّهذهّالمعلوماتّتقومّالمعلمةّبعملّمداخالتّوجلساتّفرديةّإلعادةّالتعلمّأوّ
تّمحددة.ّإذاّواجهّأحدّالطالبّصعوبةّواستمرتّرغمّالتدخالتّالصفية،ّيتمّإعالمّاألهلّللتعاونّوتقديمّالتحسينّلمهارا

الدعمّاإلضافي.ّوفيّنهايةّكلّوحدة،ّتُقي مّالمعلمةّأداءّالطالبّمنّخاللّمهمةّختاميةّلتحددّمدىّاتقانّكلّطالبّ
ّللمهاراتّالتيّتمّتعليمها.ّ

مراتّخاللّالعام4ّّىّولدكمّاألكاديميّمنّخاللّتقريرّالتقدمّالمستمرّوالذيّسيرسلّلكمّسيتمّالتواصلّمعكمّبشأنّمستّوّ-
 .األداءّلكلّطالبّفيّجميعّالموادّالدراسيّوسيتمّالتعبيرّفيهّعنّمستوى
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Dual-Language Program:  

DAS believes in the importance of a dual-language learning, i.e. English and Arabic. This is demonstrated and 

systematically supported by the school learning practices. Studies have shown that learners who study in two 

languages achieve academically higher than other learners who study only one language. In addition, learners 

who are able to shift between languages and use them correctly to express their ideas and opinions accomplish 

higher scores on standardized IQs. They are also likely to obtain high grades in college. Statistics have 

demonstrated that there is an increasing need for these learners in the international labor market compared to 

those who can communicate in only one language. 

This is why DAS students are always encouraged to use both languages in academic contexts under their 

teachers’ supervision. So, students could be asked to present a learning product in a language different from 

the language of instruction. For example, they might be asked to read a story in Arabic and present a summary 

or a commentary on it in English and vice versa. This aims at developing the vocabulary items related to both 

language contents. 

Student-Support Unit (S.S.U.): 

DAS SSU model is based on the principle that all students are able to learn and they have individual abilities and 

various learning styles. The SSU is a multi-level system especially designed to cater for the students’ individual 

academic needs. The SSU provides its educational services to pupils in elementary stage both in Arabic and 

English inside and outside the classroom. Support is offered to single learners or individual learners in small 

groups. These learners who require extra support are selected according to standard measures. Individual 

improvement plans are created to each learner based on their individual needs and learning styles. These plans 

involve various strategies and methods. The plans are checked and revisited periodically to assess the progress 

achieved in each case and to make the necessary modifications. 

Assessment and Evaluation: DAS adopts ongoing assessment strategies. Data about the learning of our students 

are systematically collected via different media, such as notes and formative assessments. Based on this data, 

teachers hold individual meetings with students concerned to reteach or improve specific skills or learning 

strategies. In case a student’s learning difficulty continues to exist despite class intervention, the student’s 

parents will be notified to cooperate and provide extra support. At the end of each unit, students’ performance 

is assessed by a summative task that enables teachers to evaluate the level of mastery of the skills and 

strategies taught to each student. 

Parents will be informed of their children’s academic level by ongoing progress reports. These reports will be 

sent 4 times during the academic year. It will contain different levels of performance in all subjects.  
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 الموادّالدراسية

ّ
فيّكلّّلماّسيتمّتعلمهّنعتمدّفيّمدارسناّعلىّمعاييرّتربويةّوتوقعاتّصفيةّمتفقّعليهاّفيّجميعّالموادّوفيماّيليّملخص

ّمادةّخاللّالعامّالدراسي:
 

 اللغة العربية                                                                            المادة:
 ,ّعبيرّكايدتغريدّزوقرّ اسمّالمعلم:
برنامجّاللغةّالمتوازنّحيثّيتمّالتركيزّعلىّمهاراتّّمنّخاللّتعليمّاللغةّصفوفّالمرحلةّاالبتدائيةّعلىّنعتمدّفي

 :ماّيليعلىّّ.ّيتضمنّبرنامجناّاألسبوعيّللغةّالعربيةلتحدث،ّواالصغاءواستراتيجياتّالقراءة،ّالكتابة،ّا

 قراءةّيوميةّللطالب -

 جلساتّقراءةّمتبادلةّ -

 جلساتّقراءةّموجهةّحيثّيقسمّالطالبّإلىّمجموعاتّصغيرةّمتجانسةّ -

 راءةّمستقلةجلساتّق -

 ورشةّكتابةجلساتّ -

ّ
ّ:توقعاتّالصفيةّالتاليةالعملّأثناءّجلساتّالتعل مّعلىّاليتمّ

ّ:االستماع والتحدث
 .ّيستمعونّبانتباهّويتحدثونّبصورةّمالئمةّمستخدمينّاللغةّالعربيةّالفصيحةّفيّمجموعاتّصغيرةّأوّكبيرة 

 ّذلكّالقصصّوالقصائدّوالسجعّوّالتقاريرّويستجيبونّيستمعونّإلىّمجموعةّمتنوعةّمنّالعروضّالشفهيةّبماّفي
 بتفصيلّوثقةّمتزايدةّ.

 .يستخدمونّالفكرةّالرئيسةّوّالتفاصيلّوالنقاطّذاتّالصلةّفيّالنصوصّالشفهية 

 .ّيتبعونّتعليماتّمنّخطواتّمتعددة 

 .يعيدونّسردّقصصّمألوفةّبتسلسل 

 .ّيميزونّبينّالرأيّوالحقيقةّفيماّيستمعونّإليه 

 ّتقديماتّشفهيةّعنّالمواضيعّالمدروسةّيبرهنّفيهاّعنّفهمهّوتكونّمنظمةّوّيعطونّرأيهمّيعطون 

 يستخدمونّفيّتقديماتهمّالشفهيةّمحسناتّصورية 

 .ّّيذكرونّالمصادرّالتيّاستخدموها 

 .ّيتنبؤونّوّيتوقعونّعندّاالستماعّإلىّنصّمقروءّبصوتّمرتفع 

 لشخصيةّكإعدادّالدعواتّ.يستخدمونّاللغةّلمجموعةّمتنوعةّمنّاألغراضّا 

 .ّيعبرونّعنّخواطرهمّوّأفكارهمّوّآرائهمّوّيناقشونهاّمعّاحتراّمساهماتّاآلخرين 
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 .ّيشاركونّفيّتشكيلةّمتنوعةّمنّالنشاطاتّالدراميةّكتمثيلّاألدوارّوّمسرحّالدمىّوتمثيلّالقصصّوالقصائدّالمألوفة 

 .ّيستخدمونّاللغةّللشرحّوّالتساؤلّوّالمقارنة 

 نّاألنماطّفيّلغةّوّلغاتّالتدريسّويستخدمونّالقواعدّبدقةّمتزايدةّ.يميزّو 

 .ّيبدؤونّفيّفهمّأنّاستخدامّاللغةّيتأثرّبالغرضّمنّورائهاّوّبالجمهور 

 .ّيفهمونّويستخدمونّمفرداتّمعينةّتناسبا ّمختلفة 

 .ّيستمعونّإلىّاالختالفاتّماّبينّاللغاتّوّيقدرونها 

ّ
 المشاهدة والعرض:

 لمعلوماتّالمرئيةّمظهرينّفهما ّمنّخاللّالنقاشّوّتمثيلّاألدوارّوّالرسومّالتوضيحيةّ.ينتبهونّل 

 .ّيتحدثونّعنّمشاعرهمّالخاصةّاستجابةّللرسائلّالمرئيةّ،ّويظهرونّالتعاطفّإزاءّماّقدّيشعرّبهّاالخرون 

 ّمثال "ّتشبهّتلكّالمزرعةّيربطونّبينّالسياقاتّالمختلفةّالمعروضةّفيّالنصوصّالمرئيةّوّبينّخبراتهمّالخاصة
 مزرعةّعمي"ّ.

 .ّيعثرونّعلىّنصوصّمرئيةّمألوفةّفيّالمجالتّوّالكتالوجاتّالدعائيةّ،ّويربطونهاّمعّالمنتجاتّالمتصلةّبها 

 .ّيظهرونّفهما ّبأنّالرسائلّالمرئيةّتؤثرّفيّسلوكنا 

 ّعندّالخروجّفيّرحلةّعلىّسبيلّالمثالّيربطونّالمعلوماتّالمرئيةّبخبراتهمّالخاصةّمنّأجلّإنشاءّمعانيهمّالخاصة
. 

 يستخدمونّلغةّالجسدّفيّالتمثيلّاإليمائيّوّتمثيلّاألدوارّمنّأجلّإيصالّاألفكارّوّالمشاعرّبوسائلّمرئية 

 يدركونّأنّاألشكالّوّالرموزّوّاأللوانّلهاّمعنىّويدرجونهاّفيّعروضهم 

 لكتابةّاليدوية.ّوّالعرضّوّكيفيةّتطويرهمايستخدمونّتشكيلةّمتنوعةّمنّالتطبيقاتّلتدربّعلىّمهاراتّا 

 ّيالحظونّوّيناقشونّالرسومّالتوضيحيةّالواردةّفيّالكتبّالمصورةّوّالمراجعّالسهلةّوّيعلقونّعلىّالمعلومات
 المرادّايصالها

 ولّيالحظونّاأليقوناتّالمستخدمةّفيّتكنولوجياّالمعلوماتّوّاالتصاالتّوّيَتبعونّرسائلّالتعليماتّمنّأجلّالوص
 إلىّبرنامجّأوّتشغيلّجهازّما

 أهدافّمحد دةّوّيصبحّبإمكانهمّالتعبيرّعنّذلك 

 ّمنّخاللّنموذجّيعرضهّالمدرسّيطلعّالطالبّعلىّالمصطلحاتّالمستخدمةّللتحدثّعنّالمؤثراتّالبصرية
 كالسماتّوّالتصميمّوّالحدودّوّاالطار.

 ساليبّالمختلفةّلسردّالقصةّذاتهاّككتابّمصو رّوفيلمّيشاهدونّنسخا ّمختلفةّللقصةّذاتهاّوّيناقشونّبفاعليةّاأل
 عنها

 ّيدركونّاستخدامّالمؤثراتّالبصريةّوّتنظيمهاّلتكوينّتأثيرّمعينّعلىّسبيلّالمثالّتظهرّالصورّالمهيمنةّماّهو
 مهمّفيّالقصة
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 .يالحظونّالصورّالمرئيةّويبدؤونّفيّتقديرّأنهاّابتكرتّمنّأجلّتحقيق 

ّ
 القراءة:

 يالتّشخصيةّوّيختارونّالكتبّلالستمتاعّوّالحصولّعلىّالمعلوماتّ.يط ورونّتفض 

 .ّيقرؤونّالنصوصّذاتّالمستوىّالمناسبّلهمّباستقالليةّوبثقةّوفهمّحسنّوّبطريقةّمعبرة 

 .يصغيّإلىّالقراءةّالجهريةّالتيّتقرأهاّالمدرسةّ،ّيشاركّفيّالقراءةّالموجهة،ّالمشتركةّ،ّالمستقلة 

 لقّبالنصوصّالمقروءةّويجيبّعنهاّ.يطرحّأسئلةّمهمةّتتع 

 .ّيحددّأوجهّالتشابهّوّاالختالفّفيّحبكاتّالقصصّالتيّقرأها 

 ّيميزّبينّالحقيقةّوّالرأي 

 .ّيحددّالمغزىّالواضحّوّالمبطن 

 ّيميزونّمجموعةّمنّانواعّالنصوصّالمختلةّكالرسائلّوّالشعرّوّالمسرحياتّوّالقصصّوّالرواياتّوّالتقاريرّو
 المقاالتّ.

 البدايةّوّالعرضّوّالخاتمةّوّقدّيستخدمونّلوحاتّالعملّأوّالشرائطّّ-يحدد ونّالبنيةّاألساسيةّلقصةّماّويشرحونها
 المصورةّمنّأجلّإيصالّعناصرّالقصة

 .ّيتنبؤونّأحداثّالقصةّاعتمادا ّعلىّمعرفتهمّوخبرتهمّالخاصةّويعدلونّتوقعاتهمّأوّيؤكدونهاّأثناءّتقدمّالقصة 

 لكّاختالفا ّماّبينّالنصوصّالسرديةّوغيرّالسرديةّويستخدمونّالكتبّألهدافّمحددةّبإرشادّمنّالمدرسّيدركونّأنّهنا
. 

 .ّيميزونّأقسامّالكتبّالمختلفةّوّيستخدموهاّكصفحةّالعنوانّوفهرسّالمحتوياتّوالمالحق 

 ّفكّرموزّمادةّمطبوعةّ)ّيفهمونّالعالقاتّبينّاالصواتّوّالرموزّويطبقونّاستراتيجياتّصوتيةّيعو لّعليهاّعند
 حركاتّ،ّتنوينّ،ّالمّشمسيةّوالمّقمريةّ،ّهمزةّقطعّووصل(

 ّيستخدمونّمجموعةّمنّاالستراتيجياتّللمراقبةّالذاتيةّوّالتصحيحّالذاتيّكالمعنىّوّالسياقّوّإعادةّالقراءةّوّتدقيق
 مصدرّإشارةّمقابلّآخرّوّتحليلّالجذور

  ّقونّعلىّاألسبابّالتيّقدّتجعلهاّتتفاعلّبطرقّمعينةّ.يناقشونّشخصياتّالقصةّوّسلوكهاّوّيعل 

 (ّ150يكتسبّكلماتّبصرية) 

 ّيستعملّتعبيرّمرادفاتّوّأضداد 

 يستعملّالسجعّوالجناس 

 .ّيستخدمّالقاموسّالورقيّأوّاآلليّلمعرفةّالمفردات 

 .يلخصّالنصوصّوّيضعّاألفكارّالرئيسيةّ،ّالتفاصيلّفيّترتيبهاّالصحيح 

 فةّمناسبةيستخدمّخرائطّمعّر 

 .يميزّبينّالحقيقةّوّالرأي 
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 .يحددّالمغزىّالواضحّوّالمبطن 

 .ّيناقشونّخبراتهمّالخاصةّوّيربطونهاّبنصوصّسرديةّوّغيرّسردية 

 ّّلهمّالحقّفيّالتعبيرّعنّوجهات يشاركونّفيّخبراتّتعل مّتعاونيةّمدركينّأنّالناسّيرونّاألشياءّبصورةّمختلفةّوّأن 
 نظرهمّ.

 صوصّوّيطرحونّاألسئلةّلمحاولةّفهمّماّيقولهّالمؤلفّللقارئّ.يتساءلونّعنّالن 

ّ
 

 الكتابة:

ّ
 .ّينخرطونّبثقةّفيّعمليةّالكتابة 

 .ّيستخدمّعمليةّالكتابةّوفقّمحكاتها 

 .ّيكتبّجمال ّتحتويّعلىّفعلّوّفاعلّوّمفعولّبه 

 .ّيستخدمونّسماتّالكتابةّالجيدةّللتأملّوّالمعالجة 

 ّالمواضيعّألهدافّمتنوعةّباستخدامّاألشكالّاألدبيةّوّالتراكيبّالتيّيقدمّالمدرسّأمثلةّعنهاّأوّيكتبونّعنّمجموعةّمن
 تلكّالتيّيطلعونّعليهاّأثناءّالقراءةّ.

 .يستخدمونّأدواتّالتنظيمّالرسوميةّلتخطيطّالكتابةّكالخرائطّالذهنيةّولوحاتّالعمل 

 طةّلهاّبدايةّوعرضّوّخاتمةّعلىّسبياّالمثالّمعّاستخدامّينظمونّاألفكارّفيّتتابعّمنطقيّككتابةّقصةّسرديةّبسي
 التشابيهّوالسجعّ.

 .ّيستخدمونّأعرافّالكتابةّالمالئمةّكتركيبّالكلماتّبحسبّمتطلباتّلغةّأوّلغاتّالتدريس 

 ّالكلماتّذاتّيستخدمونّجوانبّمألوفةّمنّاللغةّالمكتوبةّبثقةّودقةّمتزايدتينّكأنماطّالتهجئةّوّالكلماتّكثيرةّالتكرارّو
 االهتمامّالكبيرّ.

 .)..ّيستخدمونّتراكيبّنحويةّمتزايدةّالدقةّ)ّصيغةّالفعلّ،ّاالسماءّ،ّالصفات 

 .يكتبونّبوضوحّوّبأسلوبّمتسق 

 .ّينقحونّكتاباتهمّويجرونّبعضّالتصحيحاتّوّالتحسينات 

 .ّيستفسدونّمنّتعليقاتّالمدرسينّوّالطالبّاالخرينّلتحسينّكتاباتهم 

 لقاموسّوقاموسّالمترادفاتّوّبنوكّالكلماتّلتوسيعّاستخدامهمّللغةّ.يستخدمونّا 

 .ّيحتفظونّبسجلّمنّاألفكارّللكتابةّعنها 

 .ّمعّمرورّالوقتّيعد ونّأمثلةّعنّأنواعّالكتابةّالمختلفةّويحفظونهاّفيّملفّالكتابةّالخاصّبهم 

 امّ،ّالقوسين(.يستخدمّعالماتّالترقيمّ)ّنقطةّ،ّفاصلةّ،ّعالمةّتعجبّ،ّعالمةّاستفه 

 ّ.ّيكتبونّمستخدمينّاللغةّالفصيحة 
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 ّيشاركونّفيّلقاءاتّالمدرسينّالتيّيسجلّفيهاّالمدرسونّالتقدمّوّيدونونّأهدافّتعلمّجديدةّوّيجرونّرقابةّذاتيةّو
 يتحملونّالمسؤوليةّعنّتحسنهمّ.

 رسّ.ينشرونّعمال ّمكتوبا ّبصيغةّالكتابةّاليدويةّأوّبصيغةّرسميةّتحتّإشرافّالمد 

 .ّّمعلوماتيا ّيضعونّفيهّبعضّالتفاصيلّوّالمعلوماتّالدقيقة ّيكتبونّتقرير 
 

ّويتمّالتقييمّمنّخالل:ّ
 مهامّختامية (1)

فيّالمدرسةّلتقييمّمستوىّالقراءةّواالستيعابّاستناد اّإلىّمعاييرّّعد ّمنّقبلّلجنةّمنّالمعلمينالسجلّالجاريّالذيّأُّ (2)
اّمنّمستوياتّمتدرجةّبدء اّمنّالمستوىّأ مرات4ّّويتمّتقييمّالطالبّعليهّّ متفقّعليها.ّيتضمنّالسجلّنصوص 

 معّنهايةّالعامّالدراسي.ّلالوصولّإلىّمستوىّّثالثخاللّالعامّالدراسي.ّالمتوقعّمنّطالبّالصفّال

 تبارّطلعّ)ّتاالّ(اخ (3)

ّ
 

 

 ص ف ع س ن م ل ك ي ط ح ز و هـ د ج ب أ

ّ
ّالمصادر:

 )ّمنهاجّالمؤسسةّالدوليةّلخدماتّالمدارسّ)منهاجّمبنيّعلىّالمعاييرّوالطرائقّالحديثةّلتعليمّوتعلمّاللغةّالعربية
 ّقصصّونصوصّمختارة
 ّالكتابّالمدرسي 

 ورشةّالكتابة برنامج 

 ّالقراءةمنصة 

 

ّ
 الرياضيات المادة:

ّعلياءّالصالحّ-سهىّمحمودّ-تغريدّزوقرّ-عبيرّكايد:ّاسمّالمعلم
نعتمدّفيّجلساتّالتعلمّعلىّاالستخدامّالمكثفّلألدواتّالحسيةّوربطّالمادةّبالحياةّاليوميةّمنّخاللّحلّالمواقفّالحياتيةّ
المختلفة.ّنركزّفيّتعليمناّعلىّتمكينّالطالبّمنّتطبيقّاستراتيجياتّذهنيةّمتنوعةّتساعدهمّفيّالوصولّإلىّالتلقائية.ّ

 حلّاآلخرينّباستخدامّاللغةّالرياضيةّالصحيحة.ّنتوقعّمنّطالبناّتفسيرّحلهمّونقدّ

ّيتمّالعملّأثناءّجلساتّالتعل مّعلىّالمجاالتّالتالية:
ّ  :العملياتّوالتفكيرّالجبري

 نهاية ثالث
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ّ. تمثيلّوحلّمسائلّالتيّتتضمنّالضربّوالقسمة -
ّ فهمّخصائصّالضربّوعالقةّالضربّبالقسمة -
 تفسيرّاالنماطّفيّالحسابحلّمسائلّتحتويّعلىّالعملياتّاالربعةّ:ّتحديدّوّ -

  .  التعرفّعلىّالمساحةّّوكيفيةّربطهاّبالضربّوالقسمة -

 
 
 

ّ :االعدادّوالعملياتّفيّالنظامّالعشري
فهمّّللقيمةّالمنزليةّلألعدادّوكذلكّفهمّلخصائصّالعملياتّ)ّجمعّ،ّطرحّ،ضربّ،ّقسمةّ(ّلتنفيذّحساباتّبأعدادّ -

ّمكونةّمنّعدةّمنازلّ)أرقام(
ّ. تطويرّفهمّالكسورّكأعدادّ -

ّ :القياساتّوالبيانات
ّ. تمكنّمنّقياسّالفتراتّالزمنيةّمنّخاللّحلّالمسائلّالكالميةيكتبّالوقتّالىّاقربّدقيقةّكذلكّيقرأّّوي -
ّ. قومّبحلّمسائلّكالميةّّتتضمنّهذهّالوحداتيستخدمّوحداتّقياسّمختلفةّ)الجرامّ،ّالكيلوّجرامّ،ّاللترّ....(ّّوي -
ّ. حلّمسائلّمتعلقةّبهذهّّالبياناتيمخططاتّصورّاوّاعمدةّلتمثيلّمجموعةّمنّالبياناتّّوّرفسيمثلّّوي -

ّ :الهندسة
ّ. التعرفّعلىّاالشكالّوخصائصها -
حلّمسائلّتتضمنّمحيطّالمضلعاتّّ،ّأوّالتوصلّّعلىّمحيطّشكلّماّمعلومّأطوالّأضالعهّويجدواّطولّضلعّ -

ّمفقودّ.

ّالتقييم:
ّعلىّالمعاييرّالتاليةّوذلكّوفقّالوحداتّالمقدمة:سيتمّتقييمّالطالبّ

 يظهرّمعرفةّباألعدادّوفهم اّلدالالتهاّوالعملياتّعليهاّمنّخاللّحلّمسائل .1

 يظهرّفهماّمنطقياّجبرياّوفهماّلألنماطّوالدوالّمنّخاللّمسائل .2

 يظهرّقدرةّعلىّالتفكيرّالهندسيّوفهم اّلألشكالّالهندسيةّوقياسهاّمنّخاللّحلّمسائل .3

اّلتحليلّالبياناتّواالحتماالتّمنّخاللّحلّمسائل .4  يظهرّفهم 

 يستخدمّاللغةّالرياضيةّالصحيحةّللتعبيرّعنّاألفكارّالرياضيةّبدقةّوينقلهاّلآلخرين .5

ّويتمّالتقييمّمنّخالل:ّ
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 مهامّختامية (1)

 اختبارّألكويستّفيّنهايةّالعامّالدراسي (2)

 فيّنهايةّالعامّالدراسيMAPّاختبارّ (3)

ّ
 

 المصادر:

 الكتابّالمدرسي 

 ّّّNY COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 

 My Math (McGraw Hill) 

 ّللتدربّفيّالمنزلّموقعKhan Academy 

ّ
ّالدراساتّاالجتماعيةّالمادة:

ّعبيرّكايدّ-تغريدّزوقرّالمعلمات:
ّ

 على يركزون البشري، للمجتمع فهمهم ونُيوسِّعفيّالصفّالثالثّسيتعلمّالطالبّالدراساتّاالجتماعيةّفيّاللغةّالعربيةّحيثّ

 الناس وعادات ثقافةّو المجتمعات، داخل األنظمةّ يستكشفونّو أخرى مجتمعات إلى إضافة مجتمعهم، داخل واآلخرين أنفسهم

 .محيطهم في باألماكن وتأثُّرهم الناس تأثيروكيفيةّاعتمادّاالنظمةّعلىّبعضهاّالبعضّّوّإليها ينتمون الذين

 حياة في المهم ة األحداث ويدركونّللزمن فهمهم وُيوسِّعونأهميةّتقديرّالبيئةّحمايتهاّ الطالب ويستكشف

ّ. الوقتمرورّ مع والبيئةّوالمجتمع الناس على التكنولوجي التقد م تأثير ويفهمونّ .الناس
ّتمّترتيبّمكونّالمعرفةّفيّالدراساتّاالجتماعيةّفيّخمسةّأشكال:

 يتواصلّالتي والطرق ُينشئونها؛ ولماذا واألنظمة المنظمات الناس ُينشئ كيف دراسة:ّاالقتصاديةاالنظمة االنسانية والنشاطات 

ّ.والسلطة النفوذ وتوزيع وعالميا ؛ محلياّ  الناس فيها
 والجماعاتّاألفراد فيها يتفاعل التي والطرق والمجتمعات، والثقافات والجماعات، الناس دراسة :التنظيم االجتماعي والثقافةّ

ّ. البعض بعضها مع والمجتمعات
 الحاضر على وتأثيراته والماضي الوقت؛ مرور مع واألحداث الناس عالقات دراسةاالستمرارية والتغيير مع مرور الوقت: 

ّ.أفعالهمّخالل من المستقبل شك لوا الذين واألشخاص المستقبل؛ على وانعكاساته
 بيئتهم مع الناس يتكي ف وكيف المكان؛ هوية ُتحد د التي المتميزة الخصائص دراسة:ّالبيئات االنسانية والطبيعية

ّ. المبنية والبيئة الناس علىّالطبيعية الكوارث وتأثير ُيمثِّلونه؛ وكيف المكان الناس ُيجرِّب وكيف ُيغيِّرونها؛ وكيف
دارتها؛ للموارد البشر توزيع كيفي ة ودراسة والبيئة؛ الناس بين التفاعلالمواردّوالبيئة:ّ  وأثر التوزيع؛ لهذا والسلبي اإليجابيّوالتأثير وا 

ّ. البيئة على والتقنية العلمي ة التطو رات
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ

ّالتقييم:
ّالتاليةّوذلكّوفقّالوحداتّالمقدمة:ّهاراتسيتمّتقييمّالطالبّعلىّالم

ّوالمجتمعّ واألماكن والمستقبل الماضي حول أسئلة وطرح صياغة
ّوالمجتمعية والجغرافية، التاريخي ة المصادر مختلف من األدلة وتحليل استخدام
ّوالزمان للمكان بالنسبة الجهات تحديد
ّالمجتمع في والواجبات والحقوق األدوار، تحديد
مكانية المصادر وصحة دقة تقييم ّتحي زها وا 
ّ

ّويتمّالتقييمّمنّخاللّتقييماتّتكوينيةّوختاميةّمتعلقةّبوحداتّالتقصي.
ّ

ّالمصادر:
 األهلية الظهران فيمدارس االبتدائية السنوات لبرنامج لالجتماعيات والتسلسل المجال وثيقة

ّجميعّالكتبّوالنصوصّالتيّتدعمّالوحدات
ّ
ّ
ّ

: ScienceSubject 

 
Teachers: Rasha Abu Haija / Syed Verda  
 
In 3rd grade the students learn science in English for the first time. For that reason, teaching 
language and vocabulary becomes essential for the students to start transferring their 
knowledge from Arabic to English.  
 
We expect our students to use scientific vocabulary accurately and explain their thinking and 
findings while having group discussions. We display the unit vocabulary in both languages, so 
the students are able to make connections between the two languages.  
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In Science we use standards which allow the students to create a balanced approach to learning 
science. The standards support the students in developing content knowledge as well as 
scientific skills.  
 
We also focus on teaching the students scientific inquiry by focusing on developing engineering 
practices such as: 
 

1. Asking questions and defining problems  

2. Developing and using models  

3. Planning and carrying out investigations  

4. Using mathematical and computational thinking  

5. Constructing explanations and designing solutions  

6. Engaging in argument from data  

7. Obtaining, evaluating and communicating information 

We are also focusing on engaging students in investigating scientific phenomena.  Phenomena 
are used to engage students in investigations of real life incident or situation so they can used 
their scientific knowledge and practices to come up with explanations or solutions.  
 
 
Our curriculum revolves around the 3 main branches of science which are life science, earth 
science and physical science.  
 
 
 
Assessments:  
 
We use the following assessment strategies during our science periods regularly: 
 

1. Informal observations of students’ working collaboratively  

2. Rubrics for inquiry and collaborative skills 

3. Checklists 

4. Science journals 

Resource:  
1. Exploring Science – Nat Geo 

2. Brain Pop 

3. Multimedia from different resources 

4. Wonders 
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The students are exposed to the following curriculum in science during the year. 
 
Life Science:  
 

1. Students explore ideas regarding the characteristics of living things inherited from the 

parents and the environment. 

2. Different living things look and function differently because of the inherited traits. 

3. Animals may be parts of groups which vary in size to meet different needs.  

4. All living things have basic needs for survival including which they gain from their 

environment.  

5. A change in the environment causes some living things to adapt and survive, some 

migrate while others may die. 

6.  Sometimes the different traits between individuals of the same species provide 

advantages.  

7. Fossils are studied to learn about the plants and animals from the past.  

Earth Science 
 

1. Recording weather patterns helps us predict what kind of weather might happen next.  

2. Climate is the range of an area’s weather and how it may vary over the year. 

3. Natural hazards and how they impact the environment.  

4. Evaluate and design solutions for weather-related hazards.  

Physical Science 
 

1. Describe forces and motion. 

2. Draw diagrams to show forces effect motion.  

3. We can observe and record an object’s motion.  

4. When motion exhibits a regular pattern, future motion can be predicted from it.  

5. Electrical and magnetic forces and their effect on different objects based in their 

properties.  

 

 

 

 الدراسات االسالمية المادة:

ّتغريدّزوقرّ-عبيرّكايد:ّاسمّالمعلم
ّّ
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بشكلّمدمجّحيثّنناقشّأسبابّنزولّبعضّالسورّوتفسيرّمعانيهاّومعانيّبعضّ والفقهّدروسّالقرآنّوالتوحيديتمّتقديمّ
 المفردات.ّ

 

ّ:ّّالسورّالمقررة
 الفصلّالدراسيّالثاني الفصلّالدراسيّاألول

ّالمدثرسورةّ .1
 المزملسورةّ .2

 الجنسورةّ .3

 نوحسورةّ .4

 المعارجسورةّ .5

 الحاقةسورةّ .6

 القلمسورةّ .7

 الملكسورةّ .8

 النبأّ)ّغيباّ(سورةّ .9

 المرسالتّ)ّغيباّ( .10

ّالتحريمسورةّ .1
 الطالقسورةّ .2

 التغابنسورةّ .3

 المنافقونسورةّ .4

 الجمعةسورةّ .5

 الصفسورةّ .6

 الممتحنةسورةّ .7

 الحشرسورةّ .8

 سورةّالمجادلة .9

 )ّغيباّ(ّسورةّاالنسان .10

 )ّغيباّ(ّّّسورةّالقيامة .11

ّالتقييم:
ّسيتمّتقييمّالطالبّعلىّالتوقعاتّالتالية:

ّسمعّالسورّالقرآنيةّوفقّقواعدّاللغةّوأحكامّالتجويدييتلوّّو .1
 يستدلّعلىّوجودّالخالقّسبحانهّوّوحدانيتهّويقرنّذلكّبالعبادةّوالعمل .2

 يظهرّالقدرةّعلىّتطبيقّماّفيّالدينّاإلسالميّمنّعباداتّوّأحكامّفقهيةّوّسلوكيةّفيّحياته .3

 مّوّيحاولّاالقتداءّبهيستنبطّوّيحللّالمواقفّالمختلفةّللرسولّصلىّاهللّعليهّوسل .4

ّالمصادر:

 ّكتابّالتوحيدّالمدرسي 

 ّكتابّالفقهّالمدرسي

 :لمساعدةّالطالبّعلىّالحفظ،ّيمكنكمّالرجوعّلموقعّالمدارسّأوّأحدّالبرامجّالتعليميةّالتالية 

ّعدنانّمعل مّالقرآن،ّالمصحفّالمعل مّللشيخّالمنشاويّأوّللشيخّمشاريّالعفاسي
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Subject: English Language 

Teachers: Rasha Abu Haija / Syed Verda 

In grade 3, each unit is aligned to the central idea and is used to support the language skills 
needed to deepen their understanding of the lines of inquiry and concepts. We teach several 
essential skills such as phonics, grammar, comprehension and vocabulary during shared and 
guided reading.  As the language teachers teach both science and English they can support the 
students link the concepts between the two subjects.  
 

iteratureReading L 
 

1. Students will learn how to comprehend questions and answer them according to the text and also 

generate questions while referring to the text  

2. Students will learn how to retell a story and identify details that support the theme. 

3. Students will be able to describe the character’s traits and emotional feelings, and explain the 

character’s action and how it affect the events in a story. 

4. Students will be able to differentiate between literal and nonliteral language and use context clues to 

determine the meaning. 

5. Students will be able to form their own point of views other than author’s or character's opinion and 

explain the difference between their point of view and the narrator’s/character’s point of view. 

6. Students will be able to identify the mood, character traits/setting in a text, and explain how aspects of a 

text's illustrations contribute to creating mood and emphasizing aspects of a character/setting in a text. 

7. Students will be able to identify theme, setting, and plot in a text.  

8. Students will be able to compare how themes, settings, and plots are similar / different in stories written 

by the same author about the same or similar characters (e.g., in books from a series). 

9. Students will be able to read the stories proficiently and independently. 

 
 

Reading Information 

 

1. Students will be able to ask questions about an informational text referring to explicit details and 

examples from the text to support their answers 

2. Students will be able to refer to text when drawing conclusions. 

3. Students will be able to identify details from the text that were used to determine the main idea and use 

signal words to locate supporting details in the text. 

4. Students will be able to explain sequence is a series of connected events and identify that a cause is a 

reason for an action and that an effect is the result of an action. 

5. Students will be able to make connections between a series of historical events, scientific 

ideas/concepts, or steps in technical procedures. 
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6. Students will be able to identify common affixes and their meanings SWBAT identify common roots and 

their meanings (e.g., port=to carry, transportation). 

7. Students will be able to use sentence-level context clues, affixes, common roots, glossaries, and 

dictionaries to determine the meaning of an unknown word in text. 

8. Students will be able to explain how text features help readers navigate the text and locate additional 

information relevant to a topic. 

9. Students will be able to determine whether information is relevant to a given topic. 

10. Students will be able to identify the author's point of view and their own point of view on the same 

subject in a text and compare their own point of view with the author's, noting the similarities and 

differences. 

11. Students will be able to identify common types of illustrations (e.g., maps, photographs, diagrams, 

graphs) in informational text and interpret the information from illustrations and words in a text to 

determine where, when, why, and how key events occur. 

12. Students will be able to identify comparison and causes and effects in the text. 

13. Students will be able to determine whether the connection between particular sentences and 

paragraphs in a text is a comparison, cause/effect or sequential order. 

14. Students will be able to compare and contrast how two informational texts on the same topic present 

the most important points.  

15. Students will be able to compare and contrast how two informational texts on the same topic present 

the key details. 

 

Reading Foundational Skills 

1. Students will be able to apply knowledge of affixes and root/base words to aid in pronunciation. 

2. Students will be able to apply their knowledge of blending to each syllable and blend each syllable 
together. 

3. Students will be able to read with sufficient accuracy and fluency to support comprehension. 

4. Students will be able to determine the purpose for reading. 

5. Students will be able to read on-level text with purpose and understanding.  

6. Students will be able to orally read prose and poetry with automaticity (accuracy and rate) and 
expression. 

Writing 

1. Students will be able to write opinion pieces on topics or texts, supporting a point of view with reasons. 

2. Students will be able to compose informative texts that clearly convey ideas and information about a 

chosen topic. 

3. Students will be able to sequence narrative events in a logical order. 

 

Speaking and Listening 

1. Students will be able to engage themselves effectively in a range of collaborative discussions (one-on-
one, in groups, and teacher-led) and use rules for conservation. 

2. SWBAT recognize the idea of others and build upon ideas. 

3. SWBAT follow agreed-upon rules while listening to others and speaking one at a time about the topic 

under discussion. 
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Assessments: 

 Diagnostic Assessments 

 Summative tasks and tests 

 MAP test  

 Informal Observations 

 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: 

Homework: 
With respect to the homework, it is sent weekly. The students receive their weekly planner 
every Thursday to complete the homework and submit. 
 
Resources: 
 

- Wonders by McGraw Hill 

- Fountas and Pinnell Guided Reading Program 

- Writers’ Workshop program  

- Read Theory  

- Brain Pop 

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المادة:

 كلثوم قرقزانمعلمة المادة: 

 الوحدات: 

 :خاللّالعامّعلىّالوحداتّالتاليةّالصفّالثالثّابتدائيسيعملّطالبّ
وصورةّونصّوتنسيقّهذاّالعرضّومنّثمّعرضهّأمامّ:ّحيثّسيتعرفونّمنّخاللهاّإدراجّشريحةّأناّأعرضّأفكاري •

 مجموعةّمنّالجمهورّباستخدامّبرنامجّمايكروسوفتّباوربوينت.

:ّحيثّسيتعرفونّمنّخاللهاّعلىّأهميةّالتوثيقّواألمانةّعندّاستخدامّعملّاآلخرينّوكذلكّأناّأتواصلّعبرّاإلنترنت •
 علىّكيفيةّإنشاءّكلماتّمرورّضمنّمحك اتّمعينة.

:ّسيتعلمونّمنّخاللهاّعلىّإنشاءّمجلداتّونقلّالملفاتّوتنظيمهاّداخلّهذهّالمجلدات،ّوكذلكّكيفيةّاستخدامّملفاتي •
 وحداتّالتخزينّالمتنقلة.

 :ّحيثّسيتعلمونّمنّخاللهاّبعضّالمعلوماتّوالمهاراتّاألساسيةّللبرمجة.البرمجة •
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 التقييم:
 :ختامية أدائية وذلك على التوقعات التاليةسيتم تقييم الطالب من خالل استمارات التقييم ومهام 

 الرقمي العالم في والتطبيقات األساسية الحاسوبية المهارات الطالب يتقن-1

Students master basic computer skills/Applications in a digital world 

 بفعالية واالنترنت التواصل أدوات الطالب يستخدم-2

Students use communication /online tools effectively 

 االنترنت على واألمان الرقمية المواطنة الطالب يمارس-3

Students practice digital citizenship and safety online 

 المشكالت لحل البرمجة أدوات الطالب يستخدم-4

Students use programming tools for problem solvingّ
ّ
 

 التربية الشخصية واالجتماعية والبدنية المادة:

 أماني ابو العال: معلمة المادة

 الوحدات: 

ّ:ّخالل العام على الوحدات التالية الصف الثالث طالبعمل يس
ّوحدةّاللياقةّالبدنيةّ .1
ّاأللعابّالجماعيةّ)ّكرةّاليد(وحدةّ .2
 األلعابّالفرديةّ)ّألعابّالقوى(وحدةّ .3

 تركيبّالحركةّ)ّالجمباز( .4

 جماعيةّ)ّكرةّالسلة(ألعابّ .5

ّالتحديّوالمغامرةّّ)ّالعابّصغيرةّ( .6
 التقييم:

 مهامّختاميةّأدائيةّوذلكّعلىّالتوقعاتّالتالية:منّخاللّاستماراتّالتقييمّّوّالطالبسيتمّتقييمّ

 الهوية:

 .األوسع بالمجتمع ارتباطهما کيفية الطالب يحلل-1

 .اآلخرين مع إيجابي بشكل التفاعل أجل من لمشاعرهم فهمهم الطالب يستخدم-2

 .التعلم في ونهجهم سلوكهم على الذات مع الحديث يؤثر كيف الطالب يشرح-3

 النشطة: الحياة

 .البدني األداء على تؤثر أن يمكن وكيف المختلفة الحياة مراحل الطالب يحدد-1
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 .الحركات تأدية عند الجسم في أكبر ا تحكما الطالب ُيظِهر-2

 .التطور أجل من الحركة تسلسل في ويفكرون ويؤدون الطالب يخطط-4

 التفاعالت:

 .المشتركة األهداف تحقيق في تساهم التي القوة نقاط الطالب يحدد-1

 ...الخمذيع قائد، :مثل المجموعة احتياجات لتلبية رااألدّو من متنوعة مجموعة الطالب يلعب-2

 .األسئلة ويطرحونارّاألفك الطالب يناقش-3

 
 التربية الفنية المادة:

 مرام المجيش معلمة المادة: 

 الوحدات: 

 :خالل العام على الوحدات التالية الصف الثالث طالبعمل يس
ّّاألعمالّالفنية.1ّ
ّالعالقاتّاللونية.2
ّ.ّالثقافاتّالمختلفة3
ّالطبيعة.4
ّالمدينة.5ّ
ّتاريخّالشعوب.6

ّالتقييم:
ّالتالية:ّالمعاييرسيتمّتقييمّالطالبّمنّخاللّاستماراتّالتقييمّوّمهامّختاميةّأدائيةّوذلكّعلىّ

 .ما فني عمل في األساسية العناصر الطالب يحدد-1

 .الفنية األعمال في واالختالف الشبه أوجه الطالب يصف-2

ّ.اآلخرين وعند عندهم اإلبداعية العملياتّمراحل الطالب دِّيحد-3
ّ

 المكتبة المادة:

 Rasha Abu Haija / Syed Verdaّعبيرّكايد/ّّ-تغريدّزوقر:ّاسمّالمعلم
  

يسعدناّنحنّفريقّالمكتبةّأنّنستقبلّأبنائكمّوهمّأبنائناّأيضاّهذهّالسنةّفيّالمكتبةّونحنّأيضاّمستعدونّلمساعدتهمّحتىّ
 بكلّمسؤوليةّمنّخاللّتنميةّمهاراتهمّالبحثيةّ.يصبحواّمفكرينّوّمتوازنينّوّمتقصينّيحسنواّاستخدامّالمعلوماتّ

وّسوفّيتعلمونّّضمنّحصةّمكتبةّاالنكليزيّومكتبةّالعربيّسبوعمرتينّفيّاألسيقومّاألطفالّبالحضورّالىّصفّالمكتبةّ
كيفّيبحثونّوّيستخدمونّالمصادرّكماّسوفّنعملّوفقّوحداتّالتقصيّمنّخاللّقراءةّوّتحليلّالقصصّالتيّتدعمّ

رنامجّالسنواتّاالبتدائيةّمنّحيثّالمعرفةّوّالمهاراتّوّالمواقفّوّاألفعالّوّالمفاهيمّ.يتمّتوفيرّبطاقةّالمكتبةّعناصرّب
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نتمنىّّوّ.علىّاألدواتّالموجودةّفيّالصفلكلّطفلّوذلكّحتىّيتمكنّمنّتطبيقّاجراءاتّالمكتبةّكماّيتوقعّمنهّّالمحافظةّ
 صةّمنّالمكتبة.أنّتستمتعواّأيضاّمعّالطفلّبماّيختارهّّكق

 المرحلةّاالبتدائية.ّطالبتحتفلّالمكتبةّكلّسنةّبأسبوعّالقراءةّوّيستمتعّاألطفالّباألنشطةّالمختلفةّمنّقبلّ

ّ
 

ّ
 
 

 معلومات عامة

 

ّالحضورّوّاالنصراف:
،ّوذلك2:30ّّ،ّواالنصرافّ 7:15 حيثّتبدأّالريادةّالصباحيةّالساعةّ(7:10ّو6:45ّّنرجوّااللتزامّبأوقاتّالحضورّبينّ)

ّلهّمنّتأثيرّإيجابيّعلىّالطالبّّمنّالنواحيّّاالجتماعيةّوالنفسيةّوالتحصيليةّ.ّوفيّحالةّالتأخر،ّيرجىّاالتصالّ لما
ّ. 7:20بالمدرسةّلإلخبارّعنّالسببّعلم اّأنّالطالبّّيعتبرّمتأخر اّعندّالحضورّبعدّالساعةّ

ّالصحةّوالسالمة:
صفّفيّحالّوجودّمشكلةّصحيةّيجبّمراعاتهاّبشكلّخاصّ)مثل:ّالحساسيةّمنّنرجوّإبالغّممرضّالمدارسّومعلمّال

الخ(.ّكماّنرجوّمنكمّ…بعضّاألطعمةّأوّحاالتّربوّتستدعيّانتباهّخاصّأوّالحاجةّإلىّاستعمالّأنواعّمعينةّمنّاألدوية
الّتعليماتّواضحةّعنّتوعيةّابنكّبمرضهّوّباألشياءّالتيّتضرّبه.ّوفيّحالّوجودّعالجّيتناولهّالطالب،ّيجبّإرس

الوقتّوالجرعةّلكلّدواء.ّأماّفيّحالةّالمرضّالمفاجئّأوّعندّاإلصابةّداخلّالمدرسةّ،ّيقومّممرضّالمدرسةّبعملّالالزمّ
ذاّكانتّاإلصابةّتستدعيّالذهابّإلىّالمستشفى،ّيقومّممرضّالمدرسةّباالتصالّباألهلّ ومنّثمّاالتصالّباألهلّوا 

خبارهمّبالحالةّويرافقّ ّالطالبّإلىّالمستشفىّالذيّيعالجّفيهّوفقاّللبياناتّالتيّقدمهاّاألهل.وا 
 

ّالوجباتّالتيّيتمّتناولهاّفيّالمدرسة:
الرجاءّتشجيعّالطالبّعلىّشربّالماءّوّإحضارّالطعامّالصحيّوالمفيدّمثلّ)خبزّالبر،ّالفواكه،ّالخضراواتّالطازجة،ّ

ظة(ّواالبتعادّعنّاألطعمةّوالمشروباتّغيرّالصحيةّمثلّ)المشروباتّالحليب،ّالعصيرّالطبيعيّالخاليّمنّالموادّالحاف
الغازية،ّالشكوالته،ّالعلكة،ّالحلوياتّالمختلفة،ّرقائقّالبطاطس،ّوأنواعّالطعامّالتيّتدخلّفيهاّالموادّالحافظةّوالصبغاتّ

لمدرسةّلتأثيرهاّالسيءّعلىّالصحةّالخ(.ّولحرصناّعلىّسالمةّطالبناّيمنعّمنع اّبات اّتناولّهذهّّاألطعمةّفيّا……الضارة
كذلكّيمنعّإحضارهاّخاللّالرحالتّأوّالحفالتّالمدرسيةّنرجوّمنكمّالتعاونّمعناّوتوعيةّابنكّبذلك،ّكماّنرجوّتوفيرّقارورةّ

 ماءّيومي اّفيّحقيبةّطعامّابنكّ.

ّإخالءّالمباني:
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اّعلىّ ّسالمةّالجميع.ّلذلكّالّتنزعجّّإذاّأخبركّابنكيتمّبينّالفترةّواألخرىّالتدربّعلىّإخالءّالمبانيّوذلكّحرص 
ّأنهّحدثّحريقّفيّالمدرسةّبينماّيقصدّأنهّتدربّعلىّإخالءّالمبانيّ،ّنتمنىّالسالمةّللجميع.

ّخطةّاالنصراف:
اّعلىّسالمةّطالبناّنودّتذكيرّاألهاليّالكرامّّبضرورةّتوعيةّاألبناءّألهميةّمراعاةّقواعدّالسالمةّّمنّخاللّ التوجهّحرص 

المباشرّللسيارةّبرفقةّالمرافقّوعدمّاللعبّبينّالسياراتّوقتّاالنصراف.ّباإلضافةّإلىّتوعيةّاألبناءّألهميةّعدمّالذهابّ
برفقةّزميلّأوّقريبّإالّباتفاقّمسبقّمعّاألهلّوبعدّإخبارّالمعلمّاالدارة.ّكماّنؤكدّعلىّاألهلّأوّالمرافقّضرورةّعدمّ

ّلممرات،ّالساحةّأوّفيّالخارجّلحينّوصولّاألخّلماّفيّذلكّمنّخطرّعليهم.السماحّللطالبّباللعبّفيّا
ّشاكرينّلكمّحسنّتعاونكمّلماّفيهّسالمةّطالبناّ.ّ
ّ
ّ
ّ

 القوانينّفيّالمدرسة

ّ
 نتوقعّمنّطالبناّااللتزامّبالقوانينّالتاليةّفيّجميعّمرافقّالمدرسة:ّ

ّ
ّأتصرفّبأمان (1)
 أتصرفّبمسؤولية (2)

 أتصرفّباحترام (3)

 

جميعّالمعلمبنّالمعنيينّبالمرحلةّبوضعّاتفاقياتّأساسيةّمعّالطالبّتوضحّالسلوكاتّالمتوقعةّضمنّالقوانينّالثالثة.ّيقومّ
يتمّتدريبّوتشجيعّالطالبّعلىّتطبيقّالسلوكاتّالمتوقعةّمنّخاللّالنمذجة،ّلعبّاألدوار،ّعرضّاألفالمّوقراءةّالقصص.ّ

لديناّوثيقةّخاصةّّ معّالمرشدّالطالبّبالتعاونّمعّمعلمّالصفّواألهل.ّعندّالحاجة،ّيتمّوضعّخطةّتعديلّسلوكّفردية
اّأنهاّمصنفةّإلىّدرجاتّوفق اّلحدتها.ّ )وثيقةّالتزامّالطالب(ّتوضحّّالسلوكاتّالمتوقعةّوالعواقبّالمترتبةّعلىّمخالفتهاّعلم 

 نأملّمنكمّاالطالعّعليهاّعلىّموقعّالمدارسّبدقةّومناقشتهاّمعّابنكم.

 
 

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

 
General Information 

Attendance and Departure: 
All students are expected to arrive to school between 6:45 and 7:10 as the Morning Assembly starts at 7:15 and 
the school day ends at 2:30. Adhering to the school daily schedule should have a positive effects on the 
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students socially, psychologically and academically. In case the students will be late, parents are invited to notify 
the school by phone about the reason for coming late. After 7:20 a students is considered late. 
Health and Safety: 
If a student has a health problem that must be attended to with care, both the school nurse and the homeroom 
teacher should be notified. These health issues include allergy to certain types of food, the need to take some 
medicines periodically and asthma which requires special attention. The parent is requested to inform his child 
of his case and the things he should avoid. If a student takes a certain medicine, the time schedule and the 
prescription should be sent for each. In case of a sudden disease or injury at school,   
Meals Eaten at School: 
- Parents are requested to encourage their children to drink water and eat healthy and nutritious food, such as 
brown bread, fruits, fresh vegetables, milk, preservative-free natural juice, etc. 
- Students should also avoid unhealthy foods and drinks, such as fizzy drinks, chocolate, chewing gum, candies, 
potato chips, snacks that contain harmful additives or preservatives, etc. 
- To ensure the safety of DAS students, it is prohibited to eat the above-mentioned types of food in school due 
to their harmful effects of the well-being of our students. 
- It is also forbidden to bring these foods during school trips or school parties. 
- Parents are cordially requested to provide their children with bottles of water each day.  
School Evacuation: 
To ensure the safety of the school community, evacuation drills are performed once in a while. Parents should 
not be disturbed if they were told by their children that there was a fire at school which is in fact a fire 
evacuation drill. We wish safety to everyone. 
Departure Plan: 
For the safety of your children, parents are gratefully requested to encourage them to: 
- At 2:30, all students must leave directly to their car or bus accompanied by their personal attendants. 
- Students must not play or run in the corridors, the playground or outside the building among cars.  
- Students must never leave with a classmate or a relative without a prior written consent from the parents and 
after the school administration and homeroom teachers have been notified. 
Thank you for your usual cooperation  

 
 

School Rules and regulations  
 
It’s expected from our students to adhere to the following rules in all school facilities: 
 
I behave safely 
I behave responsibly  
I behave respectfully 
 
All the teachers along with the students involved in the stage participate in setting the essential 
agreements which demonstrate the expected behaviours based on the previous three rules. 
The students are trained and encouraged to apply the expected behaviours through modelling, 
role-playing, displaying videos, and reading stories when needed. 
The academic counsellor sets an individual improvement plan for the student’s behaviour in 
cooperation with the class teacher and parents.  
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We already have a private document (students commitment document) which clarifies the 
expected behaviours and the consequences of violating them, taking into consideration that 
they are classified into levels according to the severity of the behaviour. 
We hope you had a look at them on the school website carefully and discussed them with your 
son. 
 
We are sure that our students will adhere to the behavioural expectations if they are supported 
from school and home. 

 
ّ

 طرق التواصل بين المدرسة واألهل
 ّّ:ّاألسبوعيةالنشرةّ (1)

ّّّّّّّ

سترسلّكلّأسبوعّوهيّوسيلةّاتصالّمهمةّبينّالمدرسةّوالبيت،ّلذلكّنشجعكّعزيزيّاألبّعلىّقراءتهاّأسبوعي اّلمعرفةّأهمّ
المواضيعّوالمواعيدّللمناسباتّواالجتماعاتّوالمحاضراتّالمختلفة.ّنرجوّمنكمّملءّاالستماراتّالمرسلةّأحيان اّمنّقبلّ

رسالهاّفيّاليومّالتاليّأو خاللّذلكّاألسبوع،ّّكذلكّاالستماراتّواالستبياناتّالتيّترسلّعنّطريقّالمعلمّوذلكّّاإلدارةّّوا 
ّلألهمية.ّ

 ّزياراتّالمعلمين: (2)

ّ

عندّالرغبةّفيّزيارةّمعلمّيرجىّالتنسيقّلموعدّمسبقّمنّخاللّمراقبّالمرحلةّاوّادارةّالمرحلةّ.ّكماّنعتذرّعنّاستقبالّ
 وليّاألمرّدونّموعدّمسبق.ّ

 الفردية:االجتماعاتّ (3)

ّ

تعقدّاالجتماعاتّالفرديةّمرتينّفيّالسنة،ّمرةّفيّالفصلّاألولّومرةّفيّالفصلّالثاني،ّويتمّإرسالّدعوةّمسجلّفيهاّيومّ
وتاريخّاالجتماعّالخاصّبكّوبابنكّلذلكّنرجوّااللتزامّبالوقتّالمحددّحتىّتكونّالفائدةّأكبر.ّوعندّالحاجةّإلىّاجتماعّ

 معّالمعلمّمسبق اّفيّأوقاتّالزيارةّالمحددةّفيّالجدولّالمرفق.ّّاالجتماع،ّيتمّالتنسيقّإضافيّأوّإلىّإعادةّجدولة

 التخطيطّاالسبوعاستمارةّ (4)
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وهيّاستمارةّأسبوعيةّترسلّيومّالخميسّمنّكلّأسبوعّلكيّتتطلعواّعلىّالواجباتّوالتقويماتّلألسبوعّالذيّيليهّبشكلّدوريّ
ّرسائلّالوحدات(6ّ)

ّلكمّبدايةّكلّوحدةّلتوضحّلكمّالتوقعاتّالصفيةّ)المعارفّوالمهارات(ّالتيّسيتمّالعملّعليهاّمعّابنكموهيّرسالةّترسلّ
ّفيّتلكّالوحدة.ّ
ّمودل(7ّ)

سيصلكمّحسابّابنكمّالخاصّلمودلّحيثّستجدونّمعلوماتّأكثرّعنّالوحداتّالتيّيتعلمهاّالطالبّّمعّالواجباتّ
اّأنناّلنّاألسبوعيةّوالرسائلّباإلضافةّإلىّمالحظا تّالمعلمينّ،ّلذاّيمكنكّالتواصلّمعّالمعلمينّمنّخالله.ّنحيطكمّعلم 

 نرسلّرسائلّورقيةّومنّمسؤوليتكمّمتابعةّالحسابّالخاصّبابنكمّبشكلّيومي.

 

Communication Means between School and Parents 
 

 

1. Weekly Newsletter: A weekly newsletter is an important communication mean between 

school and parents and will be sent every week. We’d like to encourage you, parents, to 

read it weekly to know about the important topics and different schedules of occasions, 

meetings and lectures. 

 

2. Teacher Visits: If you want to meet with a teacher, please make an appointment by 

coordinating with the stage proctor or administration. We apologize for not being able to 

meet with parents without a scheduled appointment. 

 

3. Individual Conferences: Individual conferences are held twice a year; one time in the first 

semester and another time in the second semester. An invitation will be sent to parents 

declaring the date of meeting with your son’s teacher. We’d like you to abide by the 

specified time to achieve the required benefit of the meeting. If there is still a need for an 

additional meeting or rescheduling the meeting, coordination with the teacher will be 

made ahead during the specified times of visits in the attached schedule. 

 

4. Weekly Planning Form: A weekly planning form are sent every Thursday to inform you 

about homework assignments and assessments for each coming week.  

 

5. Unit Newsletters: Unit newsletters are sent at the beginning of each new unit to explain 

the class expectations (knowledge and skills) that will be worked on with your son in this 

unit. 
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6. Moodle: The account of your son on Moodle will be sent to you. On Moodle, you will find 

more information about the units, homework assignments, weekly newsletters in 

addition to teachers’ notes. You can use Moodle as a means of communication with 

teachers. We’d like to inform you that paper messages will not be sent to parents and it 

is your responsibility to follow your son’s account on Moodle daily.    

ّ
ّالبريدّااللكتروني(8ّ)

8919444ّفّالمدارس:ّعلىّهاتّعنانرحبّبتواصلكمّم

المواد المسؤولة  الوظيفة
تحويلة  االسم عنها

 البريد االلكتروني المدارس

 Wedad.AL-Obdan@Das.sch.sa 264 وداد العبيدان -------- مراقبة المرحلة
 Nora.AL-Sehly@Das.sch.sa 200 نورة السهلي -------- المرشدة الطالبية
Alia.alhamooze@Das.sch.saّ 240 علياء الهموز -------- ممرضة المدارس

 مشرفة وحدة دعم الطالب

 اللغة العربية
 اللغة االنجليزية

 الرياضيات

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

مشرفة المرحلة االبتدائية 
 عربي -علياال

 اللغة العربية
 الرياضيات، الدين

 ليال وزير
 

227 Layal.wazir@Das.sch.sa 

مشرفة المرحلة االبتدائية 
 انجليزي -علياال

 اللغة االنجليزية
 العلوم

Farhat Raza 227 Farhat.Raza@Das.sch.sa 

 ESAM.BARAZI@Das.sch.sa 209 عصام البرازي  مشرفة المواد الخاصة

 مربية الصف

 اللغة العربية
 الرياضيات، الدين

 تغريد زوقر

264 
 

tagreed.zawgardas.sch.sa 

 Abeer.kayed@das.sch.sa عبير كايد
، اللغة االنجليزية

 العلوم
 Rasha.Alhaiga@Das.sch.sa رشا أبوالهيجاء

Syed Varad Syed.Varad@Das.sch.sa 

 --------- ---- اللغة العربية معلمة مشاركة
 Kalthoum.Karkazan@Das.sch.sa 232 كلثوم قرقذان الحاسب اآللي معلمة الحاسب اآللي
 Maram.Almujiesh@Das.sch.sa 263 مرام  التربية الفنية معلمة التربية الفنية

 Amany.Abo-Alalaa@Das.sch.sa 254 أماني أبو العال الرياضة معلمة الرياضة
 

 


