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 ة البریطانی المدارس  في   التعلیمیة  والمراحل  المدارس
 

 التأسیسیة  المرحلة /األولى السنوات
 

 ( EYFS) ( Early Years/ Foundation Stage ) االستقبال و  المدرسة قبل ما مرحلة ھي
 

 الثالثة، سن بلوغھم تلي التي لالطفال  pre-school) ، الحضانة(  المدرسة قبل ما  مرحلة - ۱
  .استقبالھم بدء حتى

 . للمزید الدفع اءاآلب بعض یختار ، الواحد األسبوع في مجانیة ساعة ۱٥ على الحصول لألطفال یحق -
 سنتین  عمر من أطفال أیضا تأخذ  الحضانات بعض -
 

   أیلول في االستقبال األطفال یبدأ. i سنوات ٤-٥ بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال)  (Reception االستقبال مرحلة  -۲
 .الرابع میالدھم عید بعد September) سبتمبر(
 

 (primary school) االبتدائیة المرحلة
   (KS1) (Key stage 1) األولى الرئیسیة المرحلة(infants)  الصغار األطفال -

 .سنوات ٥-۷  بین  ما لعمر ۲  و ۱ سنة ھي
 (KS2) ( Key stage 2)   الثانیة الرئیسیة المرحلة   ) (juniors المبتدئین األطفال -

 .سنة ۱۱ إلى ۷ بین ما ،لعمر ٦ إلى ۳ سنة من وھي
 االبتدائیة  المرحلة ننتھي وھنا

 
 سنة  ۱٦ إلى سنة ۱۱ عمر من(Secondary school) (   الثانویة المرحلة

    .سنة ۱٤ إلى ۱۱  بین ما عمر من   ۹ و ۸  و ۷ سنة ھي(KS3) (Key stage 3)   الثالثة الرئیسیة المرحلة -
    .سنة ۱٦ إلى ۱٤ بین  ما عمر  من  ۱۱و ۱۰ سنة ھي(KS4) ( Key stage 4 ) الرابعة الرئیسیة المرحلة -
 .۱۱  سنة في النھائي االمتحان فیھا یتم (GCSE) النھائیة الثانویة المرحلة -

 
 )  (school terms  الدراسیة الفصول

    ).األول كانون(دیسمبر إلى )أیلول ( سبتمبر من (Autumn term)  الخریف  فصل -۱
  فقط واحد اسبوع تكون ،  دیسمبر نھایة عند انتصافیة عطلة •
 .اسبوعین تكون ، )المیالد یدع( (Christmas) الكریسماس عطلة •
 

 . فصح  .عید إلى  الثاني كانون  ینایر  من (Spring term) الربیع فصل -۲
  ).شباط( فبرایر في ، أسبوع لمدة عطلة ، انتصافیة عطلة •
 ).نیسان ( أبریل أو )آذار( مارس في اسبوعین تكون الفصح عید عطلة •
 

   ).تموز(  یولیو إلى )نیسان( أبریل من  (Summer term) الصیف  فصل -۳
  یونیو من  األول األسبوع أو )أیار( مایو من  واحد أسبوع آخر في تكون  أن ممكن  )أسبوع لمدة( انتصافیة عطلة •

  ).حزیران(
 ).آب()   أغسطس و( تموز) یولیو من أسابیع  )٦(  سنة ھي (Summer holidays)  الصیف عطلة •
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 المدرسي الدوام من االنتھاء و البدء أوقات
 أنفسھم لتجھیز  الوقتذلك قبل المدرسة في التالمیذ تواجد سیتم حیث صباحاً  التاسعة الساعة  في المدرسي الدوام یبدأ •

  .للدراسة
   .الغداء وجبة االستراحةھذھ خالل األطفال ،یتناول lunch time) الغداء وقت( الظھیرة بعد استراحة  وقت یوجد •
 أطفال لباقي ۳:۱٥ الربع و  الثالثة الساعة  ،وعند )الحضانة ألطفال( ۳:۰۰  مساءا الثالثة  الساعة عند الدوام ینتھي  •

 .المدرسة

 
   (Homework) الوظائف

   (EYFS) (Reception) االستقبال و) (Pre-school) الحضانة(  المدرسة قبل ما مرحلة - ۱
 ).القراءة یتعلمون عندما إلیھم االستماع  ،ثم لھم القراءة( أطفالھم مع بانتظام یقرؤوا أن عادة  الوالدین من یتوقع •
  ! أھمیة األكثر ھي القراءة ، ]للغایة رسمي  غیر [بالموضوع مرتبطاً  ممتعاً  سبوعیاأ منزلیاً  واجبا  المعلم یضع قد •
 .أخرى إلى مدرسة من الوظائف توقعات تختلف •
 

 (KS1) ( Year 1\2) والثانیة األولى السنة - ۲
  !األھم ھي القراءة \ للغایة رسمي غیر عادة المنزلي الواجب •
 . )االنجلیزیة اللغة أو ریاضیات ( عمل ورقة  أو أسبوعیا منافسة على أیضا األطفال یحصل قد •
 . األسبوع في إمالئیة كلمات  )٥-۱۰( من لدیھم األطفال ، ) (KS1 في عادة المنزلیة التھجئة واجبات أیضا تبدأ •
  Timestables.و  Purple Mashو Nessy مثل اإلنترنت عبر التعلم منصات في أیضا المدارس بعض تشترك •

Rockstar  
 

   (key stage 2) (KS2) السادسة حتى الثالثة السنة - ۳
 . أسبوع كل  الریاضیات و االنجلیزیة باللغة عمل ورقة على الحصول لألطفال یمكن •
 .  أسبوعیا التھجئة اختبار •
 .المدرسة تختاره معین  بموضوع دراسي،مرتبط فصل كل في عمل مشروع  یوجد •
 .ذلك في رغبت  إذا اإلنترنت عبر التعلم إلى باإلضافة •

 
 (clubs) النوادي

  تم المدرسة، إنتھاء  بعد أو الغداء استراحة وقت  في إما  الالمنھجیة األنشطة  المدارس معظم تقدم •
 .الصارمة (Covid-19) ۱۹ - كوفد لظروف نظرا حالیا النشاطات ھذه تقلیل

 (basketball) السلةكرة ،و (tennis) ،التنس (football) القدم كرة المدرسة بعد األندیة تشمل أن  یمكن ، مثًال  •
  ،و الفني  النادي ،و singing) الغناء( الجوقة مثل ریاضیة الغیر األنشطة أو ذلك إلى وما  (netball) الشبكة ،وكرة
 …… إلخ  الرقص نادي

   مدفوع اطفال رعایة عن  عبارة وھو: إفطار ونادي المدرسة بعد نادیا أیضا المدارس بعض تقدم •
 . المدرسي الدوام ساعات خارج أطفالھم رعایة إلى یحتاجون  أو یعملون الذین الوالدین قبل من ذلك أجر لھم

 
 (parents\teacher meeting) المعلم \الوالدین اجتماع

  parents evening)الوالدین امسیة ( طفلك معلم مع شخصیا للقاء دراسي فصل كل في فرصة ھناك ستكون  عادة، •
 .طفلك تطور كیفیة  حول رسمیة أكثر محادثة إلجراء

 .  اإلنترنت عبر  حالیاً  نقلھا تم Covid-19 كوفد  قیود بسبب •
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  ساحة ( الملعب في إلیھ التحدث من تتمكن ،فقد معلمھ إلى التحدث في ترغب و طفلك بشأن مخاوف أي لدیك كان إذا
 .موعد لترتیب إلیھم (email) إلكتروني برید إرسال أو بھ االتصال أو playground)المدرسة،

 
  (Non-uniform school) الرسمي الزي غیر أیام

 حیث.  الخیریة  لألعمالاألموال ،لجمع الرسمي اللباس غیر یوم المدرسة لدى یكون  قد الفصل، في مرة یكون  ما غالبا •
 . الخاصة  مالبسھم ارتداء لألطفال یمكن

 . donation) £1( استرلیني جنیھ الدفع یكون عادة •
 .(email) إلكتروني برید أو letter)  رسالة  ( خطاب طریق عن ذلك قبل الوالدین إبالغ سیتم •

 
  (PE Kits) (Physical Education Kits)البدنیة التربیة

 .المدارس في الخاصة واأللعاب البدنیة التمارین تعلیم تعني
 .  البدنیة التربیة لدروس الرتدائھا  منفصلة خاصة مالبس األطفال لدى یكون •
  الذي الیوم في بھم  الخاصة (PE Kits)  مجموعة مالبس ارتداء األطفال من طلب االغالق، بعد المدرسة إلى العودة منذ ●

 . (class room) الدراسي الفصل في التغییر من بدًال  ، PE لدیھم

 
  (school lunch) المدرسة وجبة أو المدرسة غداء

   .بھم خاص مرزوم غداء إحضار أو المدرسة في مطبوخ  ساخن طعام تناول اختیار لالطفال یمكن •
  الوجبات تلقي في االستمرار األطفال لبعض یمكن  ولكن الثانیة،  السنة نھایة  حتى األطفال لجمیع  مجانیة   المدرسة وجبة •

 . حكومیة مدرسة  من كجزء مجانا المدرسیة
 .المدرسة إلى بھم الخاصة  المیاه زجاجات إحضار یجب •
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