
 
 
 
 

 
 وم"ل لكل يؤانامج "سرب

 
 

  وم" ،ل لكل يؤانامج "سرلبة بور طمء أليادة أولساا
  نلثامو ابع رالف الصالبة طلجميع م لتعليانتائج ن في تحسيدة للمساعدرة مباطرح في م فة لمساهمتكرلمعم والتعليرة ائم و دالتعليوابية رلتوزارة اتسعى 

  بي .وظبرة أمام إمنهد يدلعاسيمثل ث لمستقبل حيافي  ليةدولرات الالختباداد لالستعم تهيئتهو
  وم" ؟ل لكل يؤانامج "سربو ما ه

 فين لثاموابع رالف الصالبة طنامج لرلبر اسيستم 2018/2017.سي درالم العاالسابع في ث والثالف الصالبة طحه لم طرنامج تربو هوم ل لكل يؤانامج سرب
 

ألسئلة باللغة ون امي. ستكوبشكل يوم لعلت واياضيارلامة لإلجابة على مسائل زلالرة البة بالخبطلد ايزولتوم" لكل يل ؤانامج "سربم سي. صمدرالم العاذا اه
  عية .وسبأضيع وال مولية حدوعلمية س سأسئلة مبنية على أهي وية زإلنكليا

  وم .لعلت واياضيارلدة امان لكل مد حوال ؤاابة على سإلجوانامج رلباقع ولى مإل وخدلالبة طلاعلى ب يجس لخميالى د إألحن اسي موم درايء في كل مسا
ر يرتقم يدتق مّ سيتّس. لخميوم افي يب ألصعال ؤاينتهي بالسد وألحوم األسهل في يال ؤابالسوع ألسبدأ ايبث حيوع ألسبدار األسئلة على مابة وصعدرج تت
ر فيوتن سيدرللمن يمك، لمصممة خصيصادروس الر افكاض أبعر، ويرلتقذا اهدام باستخوع. سبأفي نهاية كل م لبة صفهطنتائج ن يبيف لصا سيّدرلمّ

  حلها .وبة وصعر ألكثالمسائل التعامل مع افي كيفية دة يدجرات مهار يطولبة على تطلدة الى مساعدف إمتابعة تهدروس 
  ؟نامجرل للبوخدلابتسجيل ب الطلوم ايقف كي
  تماولمعلاه ذهون تكب أن يجوم". ليافي د حوال ؤاقع "سولى مإل وخدلال وحت ماومعل خاصة به معرور لماكلمة دم ومستخم باسب الطكل د يزوتم ت
  م .لخاصة بأبنائهال وخدلاتسجيل ت ماومعلن سالة نصية تبيور رألمء اليام أوستلاكما درس. لماقبل ن مت مدق

ب الطعلى كل ب يجذي لاما 
  ؟فعله

  دمفي حال عوم. لعلال في ؤاست وياضيارلال في ؤاإلجابة على سوال وخدلاني لتسجيل رواللكتوح اللوب او الحاس، الولمحمف الهاتدام استخالبة طللن يمك
وع ألسبك الن ذمس لخميوم احة لإلجابة حتى يوألسئلة مفتاتبقى ث لتالي حيوم الياإلجابة عليها في البة طللن يمكوع، ألسبن امن معيوم سئلة ياإلجابة على ا

.  
ور ألمء الياوألن يمكف كي

  دة؟لمساعا
لما م فهمهن مد لتأكوال وخدلاعلى تسجيل م تهدمساعم ثوب لحاسأو ال ولمحمف اني كالهاترولكتز اعلى جهام بنائكال ومكانية حصن امد لتأکا

  فعله.ب يج
  ألسئلة.افي حل دة للمساعرب بالقص صام رقلود ورق وجن ومد لتأكاعلى م بنائكاتشجيع 
م. نفسهء أتلقان ألسئلة من امواع ألناه ذبهم لقيان امم تمكنهرات مهار يطولبة على تطلدة اساعمو نامج هرلبذا اهن مدف لهروا أن اكذت
  رة.ألسراد افدة أمساعن دون مم ألسئلة بأنفسهالبة حل طلال ويحام أن لمهن ام
  ء.بعاأرية كل ركيذسالة نصية تور رألمء اليام أويستلوف سوم. لكل يوم لعلت واياضيارلال ؤالبة على حل سطلروا اكذ

 سي.درالالفصل افي نهاية دة کة کامل علی شهارسجل مشام يهدلن يذلالبة طلاسيحصل م. بنائكاعلى تشجيع وا مداو

 
 م.مكانهدر إألسئلة قن اإلجابة عوم واكة كلّ يرللمشام هدجهرى ل قصاذفي بم بناتكم وبنائكأعلى تشجيع درة ولمبااه ذلهم عمكديالً على زجم كرنشك

 
ب الطلدرس اصل مع موالتاجى ريوم"، ليافي د حوال ؤانامج "سرل بوحت ماولمعلن امد يزلمالى إبحاجة م كنتر أو ستفسام أي ايكدلن في حال كا

.  

 ن.لثاموابع رالا فلصن الكل مر يناي 13يخ ربتاوم" ل لكل يؤانامج "سربدأ يب


