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Curriculum Synopsis 
 

8; زك78س عباسلا فصلل  لوألا -,اردلا لصفلا لالخ
 ة̂<[7لا ةرازو جهنم عم اًمامت قفاوتي امP بالطلل ةPاتOلاو ةءارقلا، عامتسالا، ثدحتلا تاراهم Aع م<لعتلا -

8; ةكراشملا Aع بالطلا عيجش̀ مت_س و ،م<لعتلاو
  .ةفلتخم تا<ج<تا[7سا عاiتاP يدرف لfشe وأ ةعونتم تاعومجم -

Ø بالطلا موق<س ث<ح Pدألا صنلا ل<لحت اهل<لحتو ة<بدألا صوصنلا ةءارقqr-، لا قيقحت ىدم م<يقتوtصنلا ط̂ر و،هتياغل رعاشلا وأ ،فلؤملا وأ ،بتا eهقا<س 
8|}راتلا

8;رعملاو ،-~امتجالاو ،-
 كسامتم مهف د<لوتل ،ةفلتخم غيصP هم�دقت مت دحاو ع�ضوم نع تامولعملا جمد،ة<نفلا تامسلا صالختساو ،-

8; ع�ضوملاو ضرغلا ةاعارم اًم<لس اًمادختسا ةح<صفلا ة<̂�علا ةغللا مادختسا Aع ةردقلا راهظ�و ،ةعونتم صوصن ةPاتك.ة<ضقلل
[�لتملاP امهتقالع -

-. 
 ف<ظوتو ثدحتلاو عامتسالا بادآ اً<عارم ةددعتملا طئاسولا مادختساP ةح<صفلا ة<̂�علا ةغللاP ضورعلا م�دقت،اهم<يقتو ةعومسملا ةداملا ل<لحت
ثدحت اًم<لس اًف<ظوت ةلحرملاP ةلصتملا ،ة<غالiلاو ،ة<ئالمإلاو ،ة<ف�لاو ،ة}�حنلا م<�افملا

ً
ةPاتكو ا

ً
 رذجلا ،ةلالدلا ،ةملtلا عضوم ،قا<سلا :نئارقلا د�دحتو 

 .ام ةمل� �8عم ددح<ل ،هقاقتشاو

 :-�A ام لوألا -,اردلا لصفلا لالخ بالطلا سرد<س

[qامولعملا صنلا �ةا<حلا ةقرو ةصق "قالطإلا Aع ةعازف لضفأ"-qrدألا صنلا لالخ نم ةعجارم:صوصنلاو ةءارقلا -
 صوصن� تا<مويلا -

  بلاطلا مهفو باع<¡سا س�قت ة<ئارثإ
 ةلصتملا عفرلا رئامض� 7rخلا عاونأ� اهعم لاعفألا ف}�تو ةلصفنملا عفرلا رئامض ةعجارم   :وحنلا -
  واولاو فلألا Aع ةطسوتملا ةزمهلا � عطقلا ةزم� :: ءالمإلا -
 "ال<مج عرزا" ةصق :عامتسالا -
[qامولعم صن ةPاتك �تا<موي ةPاتك � ص<خلتلا :ةPاتOلا -

   )ي£7سفت صن(-
8; مهم موي نع ثدحتلا  :ةثداحملا -

  هتا<ح -
 

 
Supporting at Home 
 

8; بلاطلا هسرد� ام ةفرعم اهلالخ نم مfنكم� -[�لا ،ة<ل788م تاiجاو كان� نوكتس ع�بسألا رادم Aع
 ضعP هجاو نإ هتدعاسمو فصلا -

8;  ة^�عصلا
للاP بتOلا ةءارق Aع بالطلا عيجش` مfنكم� ام� اهلح -

ª
للا م�د<صر نم د}8[7س -[�لاو ة<̂�علا ةغ

ª
 .يوغ

 .اهل همهف ىدمو اهتساردP ماق -[�لا صوصنلا نع بلاطلا اولأس` نأ اًض�أ مfنكم� -
8; ةدوجوملا ةطش®ألا Aع ةرظن قلأ -

 .اهق<قحت هنكم� ف<كو فاد�ألا مهف� نا� اذإ امع هلأساو بلاطلا باتك -
8; هسرد امل ةلثامم عيضاومو صوصن نع ثحiلا Aع بلاطلا عجش -

  . عساو قاطن Aع ةءارقلا ةلصاومو فصلا -
 .ةدیفملا بتكلا نم ءاشی ام راتخیو يبتك ةصنم ىلع لخدی نأ بلاّطلل نكمی -

 
 
Extending Beyond the Curriculum 
 

8; ةرمتسملا  ةءارقلا Aع بلاطلا عيجش` r±ري
للا هنوزخم نم د}8[7س -[�لاو ل788ملا -

ª
 ،رمتسم لfشe ةPاتOلا ةسرامم ةرو³8 ةدشe -²ون ام� ،يوغ

8; نك<لو .خلإ ...رعش وأ ،ة£7صق صصق ةPاتك لالخ نم كلذ نوك� دقو
للا مسقP ةصاخلا ةiتكملا نأ مfملع -

ª
 ةم<ق بتك ةعومجمP رخزت ة<̂�علا ةغ

 نأ هنكم� -[�لا صصقلاو بتOلا نم £7ثOلا دجوت ث<ح 8£·لاتلا 8£·عقوملا حفصت بلاطلل نكم� ام� .ءاشµ ام اهنم £7عتسµ نأ بلاطلل نكم� ةعونتمو
µاهنم د<فتس. 

http://al-hakawati.net/stories/ 
  

 

 


