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Curriculum Synopsis 
 

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

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

z{8راتلا هقا<سe صنلا ط̂رو ،هتياغل بتاrلا قيقحت ىدم م<يقتو ،اهل<لحتو ة<بدألا صوصنلا ةءارقO بالطلا موق<س ث<ح
8;رعملاو ،-{امتجالاو ،-

-، 
8; ةOاتNلا �إ ةفاضإلاO.ة<نفلا تامسلا صالختساو

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

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

ً
ةOاتكو ا

ً. 
 :-�A ام لوألا -,اردلا لصفلا لالخ بالطلا سرد<س •
[�امولعم صن- ةمعن مظعأ ةصق – ةا<حلا براجت نم رعش :صوصنلاو ةءارقلا -

 مهف س�قت ة<ئارثإ صوصن+)تن[7نإلا Aع نامدإلا( -
   بلاطلا باع< ساو

 .عراضملا لعفلا مزج – عراضملا لعفلا بصن تاودأ -8�7يمتلا – لاحلا  :وحنلا -
  م�دقلا عبنلا كلذ :عامتسالا -
   ة<مسرلاو ة<صخشلا ةلاسرلا ةOاتك– ة<تاذ ة�7س ةOاتك – يد£ صن ةOاتك :ةOاتNلا -
 . اهسرد<س -[¤لا تاعوضوملاO ةطiترم ة�zفش 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
 ضعO هجاو نإ هتدعاسمو فصلا -

8;  ة^�عصلا
 .يوغللا م�د<صر نم د8z[7س -[¤لاو ة<̂�علا ةغللاO بتNلا ةءارق Aع بالطلا عيجش` مfنكم� ام̈ اهلح -

 .اھل ھمھف ىدمو اھتساردب ماق يتلا صوصنلا نع بلاطلا اولأست نأ اًضیأ مكنكمی -
 .اھقیقحت ھنكمی فیكو فادھألا مھفی ناك اذإ امع ھلأساو بلاطلا باتك يف ةدوجوملا ةطشنألا ىلع ةرظن قلأ -
  . عساو قاطن ىلع ةءارقلا ةلصاومو فصلا يف ھسرد امل ةلثامم عیضاومو صوصن  نع ثحبلا ىلع بلاطلا عجش -

 
Extending Beyond the Curriculum 
 

8; ةرمتسملا  ةءارقلا Aع بلاطلا عيجش` »ªري
للا هنوزخم نم د8z[7س -[¤لاو ل788ملا -

¬
 ،رمتسم لfشe ةOاتNلا ةسرامم ةرو8® ةدشe -ون ام̈ ،يوغ

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

¬
 ةم<ق بتك ةعومجمO رخزت ة<̂�علا ةغ

 -[¤لا تا�اورلاو صصقلاو بتNلا نم �7ثNلا دجوت ث<ح 8�²لاتلا 8�²عقوملا حفصت بلاطلل نكم� ام̈ .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/ 
 
 

 


