
 

 

CAMBLY 
 

   

 المناهج عن عامة لمحة
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 مهمتنا
نسعى إلى مساعدة األطفال ليكونوا مستعدين ملستقبل أفضل، ليس فقط في الصفوف املدرسية بل لبقية حياتهم. 

تعلم مناهجنا الدراسية الشاملة اللغة اإلنجليزية عن طريق الدروس املكثفة حتى يتمكن األطفال من التحدث 

كاملتحدثين األصليين. يخلق كامبلي كيدز بيئة ممتعة ومحفزة ليتمكن الطالب من إلتقاط اللغة بطالقة وبثقة 

 اإلنجليزية بشكل طبيعي، دون االعتماد على الترجمة أو الحفظ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



3 

 

 

“ 
 جميعا ً بهم تتحدث االبتسامة ولكن العالم، حول اللغات من مئات هناك يوجد

” 
 معلمينا

محترفون، ويحبون تعليم اللغة اإلنجليزية. معلمو كامبلي كيدز 

كما أن معلمينا يبعثون الحماس واإليجابية في كل درس، 

ويعيرون ألطفالكم كامل اهتمامهم، ويخصصون كل درس 

لتلبية احتياجات أطفالكم املحددة.جميع من معلمينا من 

الناطقين األصليين لللغة اإلنجليزية، والعديد منهم يحملون 

من أفضل الجامعات في الواليات املتحدة،  شهادات عليا

 واململكة املتحدة وكندا. 

 

 

 

 أنت بهم وستعجب المميزين، بمعلمينا معجبون نحن
ا  !أيض 
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 مناهجنا الدراسية

الطالقة في يبدأ منهجنا ببناء الكلمات األساسية اإلنجليزية املتكررة، والقواعد النحوية البسيطة. بعد تكوين املستوى التأسيس ي من 

التحدث باللغة اإلنجليزية، يتم تدريجًيا إدخال مهارات مختلفة مثل الصوتيات، واإلمالء، والقواعد، وعالمات الترقيم. وفي  الدروس 

 عن قواعد نحوية معقدة مثل صيغة املبني للمجهول وامللكية. ويتم
ً

 املتقدمة، يتم تعريف الطالب باملفردات األكاديمية املتقدمة، فضال

تحديد مستوى الطفل في الجلسة األولى من خالل عمر الطفل وقدراته في اللغة اإلنجليزية، مع توصية معلمهم أيًضا. إذا كان طفلك 

)غير مدرج في الرسم البياني   Youth Introduction to Englishسنوات، سيبدأ بمنهج  ٨طالب مبتدئ وعمره أكبر من 

 .A2، و Pre-A1, A1أعاله(، والذي يغطي ما يعادل منهج 
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Introduction to English  
  A1-ماقبل:  CEFR اللغة مستويات في يكافئه
المدرسة ماقبل: CCSS معايير في يكافئه

 

 لـ:هذا املنهج مناسب 

األطفال الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في التحدث 

 مقدمة في اللغة اإلنجليزيةباللغة اإلنجليزية. يناسب منهج 

الطالب الذين يستمتعون بغناء األغاني، وتلحين الجمل، 

والتعلم من خالل الصور. وفي نهاية هذا املنهج، سيكون 

.Primary Aالطالب على استعداد للبدء بمنهج 

 ليغطي هذا املنهج مواضيع مثو 

    

 الحروف
 
 
 

 الحيوانات األلوان األرقام
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Primary A 
 A1 –A2 مستوى: CEFR اللغة مستويات في كافئهي

األول والصف الروضة: CCSS معايير في يكافئه

 

 هذا املنهج مناسب لـ:

يعرفون الحروف األبجدية اإلنجليزية، األطفال الذين 

ويمكن أن يجيبوا على األسئلة البسيطة باللغة 

اإلنجليزية بكلمة واحدة، أو "نعم / ال". هذا املنهج يعمل 

على الكلمات الصوتية والبصرية. كما أّن القدرة على 

 أن تمتع 
ّ

ا؛ إال
ً
القراءة باللغة اإلنجليزية ليست شرط

قوية باللغة األم ستكون ميزة الطفل بمهارة القراءة ال

 مساعدة.

 …ويغطي هذا املنهج مواضيع مثل

    

 والشراب الطعام المنزل المواصالت العائلة أفراد
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Primary B 
 A2 –B1 مستوى: CEFR اللغة مستويات في يكافئه
والثالث الثاني الصف: CCSS معايير في يكافئه

 

 مناسب لـ:هذا املنهج 

الذين يستطيعون فهم جمل بسيطة تتعلق  

بمواضيع مألوفة، مثل األسرة واألصدقاء. وبما أّن 

هذا املنهج يتضمن تمارين للقراءة، ينبغي أن يتمتع 

الطالب بمهارات القراءة األساسية باللغة 

اإلنجليزية. وفي نهاية هذا املنهج، سيواصل الطالب 

 أو Secondary Aاالنتقال إما إلى املرحلة 

Secondary B.حسب تقييم املعلم ، 

 …ويغطي هذا املنهج مواضيع مثل

    

 إلتجاهاتا قصيرة صصق  الزمني التسلسل والثقافات البلدان
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Youth Introduction to 
English 

 A2 – A1 قبل ما:  CEFR اللغة مستويات في يكافئه
اليوجد: CCSS معايير من يكافئه

 هذا املنهج مناسب لـ

األطفال الذين ليس لديهم أي خلفية في اللغة 

اإلنجليزية. وهذا املنهج مليئ باألنشطة والتدريبات التي 

 ١٥و  ٩ستجذب الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة. ويفترض هذا املنهج أن الطالب على دراية 

ة اإلنجليزية، باألصوات األساسية للحروف األبجدي

ويحاول نطق كلمات جديدة. وفي نهاية هذا املنهج، 

 .Secondary Aسيكون الطالب مستعد ملستوى 

 

 …ويغطي هذا املنهج مواضيع مثل

    

 األسئلة طرح العائلة أفراد األلوان التحية
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Secondary A 
 B1 - B2 مستوى:  CEFR اللغة مستويات في يكافئه
والخامس الرابع الصف: CCSS معايير في يكافئه

 

 هذا املنهج مناسب لـ:

األطفال الذين يستطيعون مناقشة مواضيع 

مباشرة، مثل الهوايات، اإلعجاب، الكره، 

واألنشطة اليومية باللغة اإلنجليزية. منهج 

Secondary A  هو منهج متكامل من األنشطة

الذين تتراوح  التي تهدف إلى تحدي الطالب

وأعلى، بما في ذلك القراءة،  ٩أعمارهم بين 

وتلخيص القطع القصيرة، ومناقشة اآلراء 

 حول مواضيع مختلفة.

 …ويغطي هذا املنهج مواضيع مثل

    

 الضمائر أنواع الشاذة األفعال المالبس أنواع السفر
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Secondary B 
 CEFR:  B2 - C1 اللغة مستويات في يكافئه
والسادس الخامس الصف: CCSS معايير في يكافئه

 هذا املنهج مناسب لـ:

األطفال الذين يستطيعون إجراء محادثة 

باللغة اإلنجليزية، والذين لديهم القدرة على 

قراءة وتلخيص النقاط الرئيسية للنص 

هو  Secondary Bباللغة اإلنجليزية. منهج 

التي تهدف إلى  منهج متكامل من األنشطة

 ٩تحدي الطالب الذي تتراوح أعمارهم بين 

وأعلى، بما في ذلك التعبير عن اآلراء 

 واملواقف تجاه موضوعات النقاش باستخدام أسباب منطقية. 

 …مثل مواضيع المنهج هذا ويغطي

    

 الشرطية الجمل التكنولوجيا الصحة والتجارب المشاعر
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Secondary C 
 CEFR:  C1 - C2 اللغة مستويات في يكافئه
متوسط واألول السادس الصف: CCSS معايير في يكافئه

 

 هذا املنهج مناسب لـ:

األطفال الذين يمكنهم مجاراة الحديث باللغة اإلنجليزية على 

نطاق واسع إلى حد ما من املواضيع التي تتعلق بهم وتجاربهم 

هو منهج متكامل من  Secondary Cالشخصية. منهج 

األنشطة التي تهدف إلى تحدي الطالب الذين تتراوح أعمارهم 

وأعلى، بما في ذلك قراءة وتحليل قطع طويلة وإجراء  ٩بين 

 املقارنات بين املفاهيم املجردة.

 

 …ويغطي هذا املنهج مواضيع مثل

    

 والمناخ الجغرافيا النقاش مهارات والرمزية الرموز القديم التاريخ

 


