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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 -

xy8راتلا هقا<سe صنلا ط̂رو ،هتياغل بتاqلا قيقحت ىدم م<يقتو ،اهل<لحتو ة<بدألا صوصنلا ةءارقP بالطلا موق<س ث<ح
8;رعملاو ،-}امتجالاو ،-

-، 
8; ةPاتOلا �إ ةفاضإلاP.ة<نفلا تامسلا صالختساو

8; ةكراشملاو ةفلتخم ��7امجلو ةفلتخم طامنأ -
 بناج �إ .ة<م�دقتلا ضورعلاو تاشقانملا -

 بادآ اً<عارم ةددعتملا طئاسولا مادختساP ةح<صفلا ة<̂�علا ةغللاP ضورعلا م�دقتو ،اهم<يقتو ةعومسملا ةداملا ل<لحتب بلاطلا موق<س كلذ
ثدحت اًم<لس اًف<ظوت ةلحرملاP ةلصتملا ،ة<غالiلاو ،ة<ئالمإلاو ،ة<ف�لاو ،ة�xحنلا م<�افملا ف<ظوتو ،ثدحتلاو عامتسالا

ً
ةPاتكو ا

ً. 
� ام لوألا -,اردلا لصفلا لالخ بالطلا سرد<س •A-: 
[�امولعم صن -نا�ّرلا ةصق :صوصنلاو ةءارقلا -

8; ة<بعش قاوسأ :-
  .ة<ئارثإ ة<جراخ صوصن- )ملعلا ةوق( يرعش صن -ملاعلا -

 .ةسمخلا ءامسألاو ملاسلا ركذملا عمجو �8ثملا بارعإ -ة<عرفلاو ة<لصألا مسالا بارعإ تامالع :وحنلا -
8; ةحمق :عامتسالا -

 .ث�دحلاو م�دقلا �8 ب ةعاiطلا ملاع- ةض<ب مجح -
 . ي�7سفت صن ةPاتك -يد¡ صن ةPاتك :ةPاتOلا -
 . اهسرد<س -[�لا تاعوضوملاP ةطiترم ة�xفش ة<م�دقت اضورع بلاطلا مدق� : ةثداحملا -

 
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 -

§
للا م�د<صر نم د8x[7س -[�لاو ة<̂�علا ةغ

§
 .يوغ

- � .اهل همهف ىدمو اهتساردP ماق -[�لا صوصنلا نع بلاطلا اولأس` نأ اًض�أ مfنكم
8; ةدوجوملا ةطشªألا 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 -
 

 
Extending Beyond the Curriculum 
 

8; ةرمتسملا  ةءارقلا Aع بلاطلا عيجش` ¬ري
للا هنوزخم نم د8x[7س -[�لاو ل788ملا -

§
 ،رمتسم لfشe ةPاتOلا ةسرامم ةرو8̄ ةدشe -®ون ام¦ ،يوغ

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

§
 ةم<ق بتك ةعومجمP رخزت ة<̂�علا ةغ

 -[�لا تا�اورلاو صصقلاو بتOلا نم �7ثOلا دجوت ث<ح �8 لاتلا �8 عقوملا حفصت بلاطلل نكم� ام¦ .ءاش± ام اهنم �7عتس± نأ بلاطلل نكم� ةعونتمو
� .اهنم د<فتس± نأ هنكم

http://www.syrianstory.com/amis-4.htm 
http://al-hakawati.net/stories/ 

  
 

 


