
 

  

I. وآمنة صحية حياة تعيش                                                                     

 تحافظ على صحتك  01

 طبية ة)  تتلقى الع	ج في مؤسس01(

  وتطلب منه نصيحة كتشرح حالك لجار  01 

  إجراءات في استقبال الكشف ا)ولي تمت  02 

  تجري فحوصا طبية  03 

  الطبيب اتعن ع	ج المرض والتدابير ال	زمة في الحياة اليومية وتفھم إجاب أسئلة تسأل  04 

  تستخدم ا)دوية  )02(

  مضمونھا منتتسلم تذكرة طبية من مؤسسة طبية وتتأكد   01 

  أعراضك وتشتري أدويةتشرح   02 

  طريق استخدامھا والم	حظاتفعالية ا)دوية وصيدلي عن التفھم شرح   03 

  عتني بصحتكت)  03(

  وافدة وتتجذ التدابير المناسبةالمراض ا)تفھم معلومات عن   01 

  الس	مة عن المواد الغذائية ومياه الشربتفھم معلومات   02 

  تحافظ على ا)من  02

  حوادث وتتخذ التدابيرلل تتحسب)  04(

ن التكھرب! وممنوع حذار من الجھد العالي! وحذار متحذيرات مثل تفھم أنواع من ال	فتات وال  01 

  الدخول إلى آخره

  تفھم طريقة إقفال ا)بواب والشبابيك بشكل صحيح  02 

  )110تتصل بالشرطة (رقم   03 

  تخبر جارك (بحادث إلى آخره)  04 

  تطلب سيارة ا\سعاف 05 

  تخبر جارك (بحادثة إلى آخره)  06 

  كوارث وتتخذ التدابيرلتتحسب ل)  05(

  مواقع ذات الصلةالكومة المحلية وال	فتات والتحذيرات وتراجع معلومات الحتفھم   01 

  موقع ا\خ	ء وطريق الوصول إليه أو تسأل أحدا عن مكانه وطريق الوصول إليهتفھم مكان   02 

  تفھم عن الزaزل  ☆03 

  تحمي نفسك (في وقت حدوث زلزال)  04 

  تفھم عن التايفونات  ☆05 

  لومات التايفون وتفھمھات	حظ النشرات الجوية ومع  06 

  ) (في وقت حدوث حريق)110) وتتصل بالشرطة (رقم 119تتصل با\طفاء وا\سعاف (رقم   07 

  

II . عليه وتحافظ مسكنا تأمن                                                                                                                       
  من مسكناتأ  03

  )  تأمن مسكنا06(

  تستشير سمسار مساكن  01 

  تختار منطقة تسكن فيھا  02 

  توقع على عقد إيجار  03 

  توكل شركة نقل  04 

  	زمةالجراءات ا\ تمت  05 

  تعد المسكن لتسكن فيه  04

  تحافظ على المسكن)  07( 

  ا\جراءات المفروضة قبل أن تبدأ تسكن في المسكنتفھم   ☆01 

  مياه إلى آخره)تطلب للحصول على خدمات (الكھرباء والغاز وال  02 

   

  

  

  

III . مستھلكا تعيش                                                                                                                        
  تشتري بضائع وتستخدم خدمات  05

  ئع وتستخدم خدماتتشتري تضا)  08(

  مح	ت إلى آخره تبيع بضائع تحتاج إليھا تجد  01 

  من المح	ت تبعا لeغراض ةتتعلم أنك تستخدم أنواعا مختلف  ☆02 

  مح	ت تبيع تضائع خاصة تجد  03 

  تشتري أشياء من متجر كبير وسوبرماركت ومتجر صغير ومتجر لfلكترونيات ومكتبات إلى آخره  04 

  ن البضائع التي تريد أن تشتريھا وأنت تنظر إلى المعلومات في المحل أو تسأل بائع المحلتجد مكا  05 

  ي يبيع ما تريد أن تشتريهذتسأل بائعا القسم ال  06 

  تسأل بائعا عن بضاعة  07 

  تراجع السعر  08 

  وظائف البضاعة وسعرھاتسأل عن   09 

  معلومات عن البضاعةالتقرأ   10 

  والضريبة تحاسب السعر  11 

  تسأل عن تجريب ثوب  12 

  تطلب بضاعة بلون آخر  13 

  تطلب بضاعة بمقياس آخر  14 

  خصمال سائمخصم وقال اتبطاقتستخدم   15 

  تستخدم بطاقة ائتمان  16 

  تختار ما تحتاج إليه وتشتريه  17 

  تدفع المبلغ (بيع وجھا لوجه)  18 

  أو تبادلھا بضيعةتعيد   19 

  ةتصطنع بضاع  20 

  (تستخدم مطاعم إلى آخره) خدمات تحصل عليھا في كل نوع من المح	ت وأسعارھاتفھم   21 

  تجد مطعما يقدم ما تريد أن تأكله  22 

  تحجز بالتلفون  23 

  تتكلم مع موظفي مطعم  24 

  تقدم إلى موظفي مطعم طلبات مثل عدد مقاعد تريدھا ومقاعد التدخين أم عدم التدخين إلى آخره  25 

  تقرأ قائمة الطعام  26 

  تختار طعاما وتطلبه  27 

  تشتري تذكرة وجبة طعام  28 

  تطلب طلبا إضافيا  29 

  تدفع المبلغ (في المطاعم)  30 

  تفھم خدمات تحصل عليھا في كل نوع من المطاعم وأسعارھا (تستخدم أنواع من الخدمات)  ☆31 

  تجد مح*  32 

  تعرف طريقة استخدام الخدمات  33 

  تستخدم خدمات متجر صغير (مكينة الصراف اlلي الفاكس ودفع المقبوضات إلى آخره)  34 

  ورشة غسيل ومحل تأجيل فيديو وصالون تجميل ومحل ح	قةتستخدم   35 

  تفھم معلومات ملحقة ببضاعة بدقة  36 

  تفھم إع	نات جريدة ونشرات إع	نية  37 

  إيصاaتتراجع   38 

  تفھم إيصاaت  39 
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  تبدع مبلغا  40

41  a تراجع إذا تستطيع أن تستخدم بطاقة أم  

  تحافظ على ا)موال  06

  مؤسسات مالية)  تستخدم 09(

  تطلب للحصول على خدمات (لتفتح حسابك)  01 

  تسحب الودائع  02 

  

IV. غاية إلى تسافر                                                                                                                          
  عامةالمواص	ت التستخدم   07

  تستخدم قطارا وحافلة وطائرة وسفينة إلى آخره)  10(

  تسأل عن وقت المغادرة وكم من الوقت تستغرق المسافة إلى الغاية  01 

  تسأل كيف تصل إلى الغاية  02 

  تذاكرالآلة بيع تستخدم   03 

  تستخدم تاكسي)  11(

  تجد محطة تاكسي  01 

  الشارع يتوقف تاكسي ف  02 

  تخبر سائق التاكسي بالغاية  03 

  تفھم ا)جرة وتدفعھا  04 

  تمشي  08

  )  تمشي12(

  تقاطع وتفھم خريطة مدينة إلى آخرهتقرأ عنوانا واسم   01 

  خريطةالتراجع الغاية على   02 

  تسأل أحدا أن ترسم خريطة  03 

  اجع جھة الغاية والمسافة إليھاتر  04 

  الغايةإلى تسأل كيف تصل   05 

  

VII. الناس مع تتفاعل                                                                                                                   
  تبني ع	قات جيدة مع الناس  14

  )  تتفاعل مع الناس31(

  م أنواعا من التحيات وأغراضھاتفھ  ☆01 

  eحواللتفھم أشكال التحيات المناسبة   02 

  تتعلم تحيات مناسبة لمناسبات وتستخدمھا  03 

  تفھم فروقا بين التحيات في الثقافات المختلفة  ☆04 

  تقدم تحيات مناسبة لشخص تتكلم معه  05 

  تحيي تحيات يومية  06 

  جديدة معھمتحيي للناس لتبدأ الع	قات ال  07 

  تفھم طريقة تقديم النفس  ☆08 

  تفھم طريقة تقديم النفس المناسبة لeحوال وللمخاطب  ☆09 

  تقدم نفسك رسميا في وضع ا)عمال  10 

  شخصيةتقدم نفسك في حياتك ال  11 

  يابان)مثل التربية العامة في التسأل شخصا تثق به أسئلة عندما تجد شيئا a تفھمه أو a تتأكد منه (  12 

  

VIII. للمجتمع عضوا تكون                                                                                                                
  حافظ على قواعد المنطقة المحلية والمجتمع المحلي وتربيتھمات  15

  ا\جراءات المفروضة على ساكن تم)  ت33(

  اع ا\جراءات المختلفة ومضامينھاأنوتفھم   ☆01 

  تسجيل ا)جانبلشباك عند استقبال استع	مات في مكتب حكومي عن مكان تسأل   02 

  طريقة الدفع (أنواع من الضرائب)تأكد من ت  03 

  تصريح استرداد الضريبة)تصريح ضريبة الدخل النھائي وتراجع إجراءات تجب أن تتمھا (  04 

  السكانتحافظ على قواعد )  34(

المعيشة صدرتھا معلومات لكتيبات مراجعة وتفھمھا بمنطقتك القواعد لرمي الزبالة في  تأكد منت  01 

  مؤسسات محلية رسمية

  تسأل جارك عن طريقة رمي الزبالة في منطقتك  02 

  تستشير أحدا بالقواعد  03 

  شترك في المجتمع المحليت  16

  تشترك في المجتمع المحلي)  35(

  ل جارك عن جمعية السكان في منطقتكتسأ  01 

  تكون عضو جمعية السكان  02 

  تشترك في حف	ت  03 

  

IX. مثمرة حياة تعيش                                                                                                                 
  وقت الفراغبستمتع ت  20

  لفراغوقت اب)  تستمتع 44(

  تعرف أمكانا لتقضي وقت الفراغ وطريقة استخدامھا  ☆01 

  تأخذ نصائح من أشخاص مناسبين  02 

  الناس اlخرين حولكباaتصال الشفوي من زم	ئك وتأخذ معلومات   03 

  وخدماتھا في المنطقة المرافق العامةتعرف عن أنواع مختلفة من   ☆04 

  في المنطقة المرافق العامةتسأل الموظفين عن طريقة استخدام   05 

  

X. وترسلھا المعلومات جمعت                                                                                                                 
  تصلت  12

  خدمات توصيل الطرود إلى المنازلالبريد وخدمات تستخدم )  45(

  لبريددمات مكاتب اتفھم خ  01 

  تكتب بطاقات بريدية ورسائل وترسلھا  02 

  لى إشعار بعدم تسليمعتجيب   03 

  تتسلم طردا موص	 إلى المنزل  04 

  )  تستخدم ا\نترنت46(

  تفھم خدمات ا\نترنت وطريقة استخدامھا  01 

  البحث في ا\نترنت وتفھمھاطريقة أحدا عن تسأل   02 

  تكتب رسائل إلكترونية  03 

  ستخدم التلفون والفاكست)  47(

  تتصل بالتلفون  01 

  على التلفونترد   02 

  تستخدم وسائل ا\ع	م  22

  )  تستخدم وسائل ا\ع	م إلى آخره48(

  تشاھد التلفيزيون  01 

  

ضيع الفرعية المواضيع الرئيسية والموا)" بالتوالي 48(- )01" و"(22- 01" و"X-Iيطابق "م*حظة: 

. تربية ا)طفال aV تشمل ھذه الوثيقة "ا)عمال في الحياة اليومية.  يتعلق بوالمواضيع الصغيرة فيما 

 120تشتغل" في "قائمة المواضيع فيما يتعلق با)عمال في الحياة اليومية" في صفحة . VIو"" وتعليمھم

  من "مشروع المنھج النموذجي."

للحياة  اھا أعمال a غنى عنھ") أعمال أساسية )نXXا)عمال مع خط أفقي تحت ا)رقام ("م*حظة: 

البنود مع ع	م النجمة (")نھا تتعلق با)من فمن المفروض أن تفھم بشكل عاجل.  أو  اليومية ا)ساسية

aزمة )نھا a غنى عنھا للحياة اليومية ا)ساسية أو )نھا تتعلق با)من فمن المفروض أن تفھم ") ☆

  بشكل عاجل.

  

 


