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 السادة أولياء األمور الكرام،
 المدرسة،. بصفتي نائبًا لمدير في الفترة التالية تعليم طفلكلإنه لمن دواعي سروري أن أكتب إليكم بخصوص الخطوات المهمة  
 فريق العملمع الدعم المتوفر من الخيارات يب . أعتقد أن كتلجميع الطالبمن واجبي التأكد من أننا نقدم المشورة والتوجيه  هفإن

 للمواد.  االختيار الصحيحتعتبر أدوات كافية للطالب وولي األمر للتمكن من  في المدرسة
 

الهدف من هذا الكتاب هو شرح كيفية اختيار المواد البنك / ابنتك. بعض المواد في الصفين التاسع والعاشر اختيارية، لكن البعض 

على مواد أكثر معتمدة واسعًا ومتوازنًا يوفر فرص هاجاُ اآلخر إلزامي لجميع الطالب. نهدف إلى التأكد من أن كل طالب يتبع من

 .معادلة الشهادةلضمان  والتعليمالتربية المناهج البريطانية، ولكنه يتوافق أيًضا مع متطلبات وزارة 

 

بين المعلمين وأولياء مشورة فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان اتخاذ جميع القرارات بعد  ابنتك،نظًرا ألن هذا وقت مهم البنك/

الصف الثامن عبر رابط مواد الختيار ستقام أمسية ، عقد اجتماع وجًها لوجهالذي منعنا من  Covidبسبب قيود  األمور والطالب.

 .ألمسيةا بطفلك أثناءالمواد الخاصة طرح األسئلة المتعلقة بخيارات يمكن لك  .في الرسالة السابقةويب تم إرساله إليك 

  

 مساًء. 5.00الساعة  2021يناير  20للصف الثامن يوم األربعاء  ستقام األمسية

هذا تسليمه بعد  طلب يتمأي  .2021يناير  31بحلول يوم األحد لطفلك  باختيارهانموذج طلب المواد التي قمت تسليم يجب 
 . تبعاً لعدد الكراسي المتاح في كل صفجميع خياراتهم  على الطالبحصل متأخًرا وقد ال ي التاريخ يعتبر

 

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألقول إننا شرحنا جميع خيارات المواد لتوفير خيار أوسع لجميع الطالب وإلتاحة الفرصة الختيار 

 .والتعليمالتربية  اللغة اإلنجليزية ومتطلبات وزارةمن مناهج المواد التي تلبي متطلبات كل منهج 

 يمكننا ترتيب استشارة فردية مع أي ٍّ من: أخيًرا،

 jacquelinebandara@rakacademy.orgمدير المدرسة  ةنائب -الدكتور باندارا  

 fatimah.satchell@rakacademy.org  8/9الصف  الطالبمسؤولة  -السيدة ساتشيل 

 wadih.abouaziz@rakacademy.orgمهني مرشد  -أبو عزيز  وديع السيد

 

حصول على موعد ، في حال رغبتكم في ال13مواد الصف الثامن متاح في هذا الكتاب في الصفحة  اجتماع الختيارنموذج طلب 

 إكماله وإرساله عبر البريد اإللكتروني إلى الموظف المعني. الرجاءلالجتماع 

نتطلع إلى توفير أربع سنوات مثيرة ومليئة بالتحديات من الدراسة والتطوير البنك / ابنتك في المدرسة الثانوية الدولية خزام 

 .12-9لصفوف 

 

 
 تحياتي

 جاكلين باندارا
 نائبة مدير المدرسة
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 عزيزي الطالب،
التي ترغب في دراستها  IGCSEمواد  5ألنه اآلن يجب عليك اتخاذ قرار بشأن اختيار  تعليمك،أنت في مرحلة مهمة جدًا في  

 من أجل مهنتك المستقبلية. وأيضاً مرحلة الصف الثاني عشر األساس للدراسة في لمواد . ستضع هذه ا10و  9في الصفين 
 

تم تصميم كتاب الخيارات هذا لمساعدتك في اتخاذ قراراتك باإلضافة إلى تقديم بعض النصائح لك بشأن ما تختاره. هناك عدد من 
 األشخاص القادرين على مساعدتك في هذا:

 

  ولي األمر 

  رائد الفصل 

  المهنيالمرشد 

  االجتماعيةاألخصائية 

  رئيس المرحلة 

 مدرس المادة 

 أحد موظفي اإلدارة العليا 
 

 عند التفكير في اختيار المواد، هناك عدة أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك:

 لمادة فقط ألني أحبها؟ختار اايجب أن هل 

مهمة واد من قبل وقد تكون هناك م لم تدرسهامواد ولكن ستكون هناك  ما،بمادة من المرجح أن تبلي بالًء حسنًا إذا كنت تستمتع 

 .المعروضة في هذا الكتابمواد للمهنة التي تفكر فيها. يمكنك أن تقرأ عن مختلف ال

 
 معلمي؟ماهي المواد التي يرشحها 

قادرين على تقديم المشورة  ، لذا هم8إلى  6لدى معلمين المواد رؤية واضحة لمدى قدرتك ومستوى عملك خالل الصفوف من 

 عن قراراتك.مع والديك والمعلمين بالنسبة لك. تأكد من التحدث  اختيار للموادحول أفضل 

 
 للمهنة التي سأختارها للمستقبل؟ احتياجاتيما هي 

ثم تحديد االختيار  الكتاب،وإلقاء نظرة على المواد المتاحة في هذا  تهمك،أفضل نصيحة هي تحديد مجاالت العمل العامة التي 

 المناسب.

 
 أشياء يجي أن أقوم بها!

 بشكل جيد االختياريةكتاب المواد  اقرأ. 

 راجعها وناقشها مع والديك. 

  أسأل رائد الفصل عن نصيحة. 

  المرشد المهني ومسؤول المرحلة الخاص بك معلميك،تحدث إلى . 

  31/1/2021أكمل نموذج اختيار المواد المرفق وسلمه إلى األستاذة دعاء زين بحلول يوم الخميس الموافق 
 

 اإلرشاد المهني
 هي:المهني لمرشد مهام ا

  واختبار الشخصية.  اهتماماتكلمعرفة تقديم استبيانات 

  .المساعدة في اختيار المواد تبعاً للمهنة المستقبلية 

  كيفية البحث عن وظائف. لتوجيه الطالب 

 .تشجيع الطالب على التفكير في المواد التي ستدعم تطلعاتهم وأهدافهم المستقبلية 
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يريدون القيام يخططون لما إن الوقت ليس مبكراً للبدء في التخطيط لحياتك المهنية. أظهرت العديد من الدراسات أن الطالب الذين 

ً األكبه و / أو الدراسة في المستقبل هم   ويجب عليك البدء لذا تأكد من طرح أكبر عدد ممكن من األسئلةلسؤال مجاني . اثر نجاحا

 في التفكير فيما تريد القيام به في الجامعة حيث تحتاج إلى البدء في وضع الخطط اآلن.

المكتبة لمزيد من األسئلة عن الجامعات، المهنة أو اختيار المواد الرجاء التواصل مع األستاذ وديع في مكتبه الواقع في مبنى 

 الطابق الثاني. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Wadih Abou Aziz 
University Advisor / Careers Counsellor 
Email: wadih.abouaziz@rakacademy.org  

mailto:wadih.abouaziz@rakacademy.org
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 روابط مهمة
 

 www.moe.gov.ae  :وزارة التربية والتعليم 
 

 اإلمتحانات الدولية
 www.cambridgeinternational.org  كامبريدج:             

 https://qualifications.pearson.com/en/home.html   :إيديكسل
www.ielts.or                                            : IELTS 

www.ets.org/toefl                                    : TOEFL 
www.collegeboard.org                                   : SAT 

 
 دليل إرشاد الجامعات :

www.ucas.com                                             UCAS 
www.commonapp.org                 Common application 

www.bigfuture.collegeboard.org                    Big Future 
www.unistats.direct.gov.uk                            Unistats 
www.topuniversities.com                   Top Universities 

 
 

 
 المهنة اختيارنصائح 

www.courses-careers.com  المهنة/المواد              
www.careers-portal.co.uk                بوابة المهن 
www.myfuturewise.org.uk            جانب المستقبل 
www.futuremorph.org                 تغيير المستقبل 

www.wherestemcantakeyou.co.uk                     STEM 
www.yourfreecareertest.com             الوظائفقائمة  

www.truity.com/test/300-question-personality-test   الشخصية اختبار  
  

http://www.moe.gov.ae/
http://www.cambridgeinternational.org/
https://qualifications.pearson.com/en/home.html
https://www.ets.org/toefl
http://www.ucas.com/
http://www.commonapp.org/
http://www.bigfuture.collegeboard.org/
http://www.unistats.direct.gov.uk/
http://www.topuniversities.com/
http://www.courses-careers.com/
http://www.careers-portal.co.uk/
http://www.myfuturewise.org.uk/
http://www.futuremorph.org/
http://www.wherestemcantakeyou.co.uk/
http://www.yourfreecareertest.com/
http://www.truity.com/test/300-question-personality-test
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 تصميم مناهجنا

 3تعتمد مناهجنا على المنهج البريطاني وينقسم بشكل عام إلى ثالث مراحل رئيسية على النحو التالي: المرحلة األساسية 

 (.12و  11)الصفان  5( والمرحلة األساسية 10و  9)الصفان  4المرحلة األساسية  (،8إلى  6)الصفوف من 

االختالفات تكون ولكن  (،في الصفوف من السادس إلى الثامن يتبع جميع الطالب منهًجا مشابًها )من حيث المواد ووقت المنهج

الطالب اإلسالمي أ / ب أو الطالب غير المسلمين. يتم تدريس طالبنا في  ب؛بناًء على تصنيف الطالب على أنهم عرب أ / 

 القدرات مع تمييز التدريس لضمان كل من الدعم والتحدي.تلفة معظم المواد الدراسية في مجموعات مخ

وما ال  والرياضيات، ي،اإلنجليزواألدب  اإلنجليزية،يتابع الطالب المواد األساسية التي تشمل اللغة  والعاشر،في الصفين التاسع 

 اإلسالمية )الطالب المسلمون فقط(. والدراساتواللغة العربية  االجتماعية،والدراسات  واحدة،يقل عن مادة علمية 

يسمح نظام اختيار المواد للطالب بالتقدم أكثر في المجاالت التي لديهم فيها مهارة أو اهتمام معين. يُطلب من الطالب تحديد خمسة 

 يلزم اختيار مادة إضافية. المسلمين،مواد اختيارية. بالنسبة للطالب غير 

 

يتم  بهذه الطريقةووبرنامج البكالوريا الدولية  AS  /Aيركز الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر على مواد المستوى 

نوفر  نحناألخرى. مدارس وجامعات دولية أو في األكاديمية لمزيد من الدراسة في هذه المرحلة بشكل جيد  بنا فيإعداد طال

 لطالبنا دورات تدريبية تجهزهم للدراسة أو العمل في رأس الخيمة أو دوليًا إذا اختاروا ذلك.

 

 هدف المنهج 

ومتوازنة وتوفر متنوعة تعلم الطالب في المركز. نحن ندرك أن المناهج الدراسية يجب أن تكون لتتناسب مع تم تصميم مناهجنا 

، فإننا  10و  9والصفين  8إلى  6للطالب فرًصا للنمو كأفراد ومتعلمين. بينما نتبع بشكل عام المنهج البريطاني في الصفوف من 

بمجموعة واسعة من الخبرات التعليمية التي تهدف إلى  احريصون على ضمان تعليم الطالب خارج حدوده الصارمة وأن يقومو

سيتركنا الطالب كأفراد واثقين ومعتمدين على أنفسهم قادرين على تقديم مساهمة  وبذلك، ومهاراتهم. رفتهمإثراء وتوسيع مع

 إيجابية للمجتمع بشكل عام.

للحياة بعد المدرسة. نود أيًضا أن  والشعور باالستعدادنهدف إلى ضمان تمتع الطالب بالتعلم  التعلم،من خالل مجموعة من تقنيات 

 نقدم للطالب تجارب جديدة ومثيرة من خالل األنشطة الالصفية المصممة لبناء الثقة واحترام الذات.

م من الفشل واالحتفال بالنجاحات. نود أن يكون منهجنا مصدر قوة، وتمكين نحن ندرك أنه يجب تحدي الطالب في تعليمهم والتعل

 .لحاجةوتقديم الدعم عند ا تقدمهم،الطالب من تطوير مهاراتهم الشخصية واإلبداع واالستقالل. مع ضمان قياس 

 

 

 

 
 
 
 



   
 

8 
 

 
 

 2023-2021لعام  االختباراتلجنة 
 

 .الكتاب في وقت طباعة االختباراتمن قبل لجنة معلومات الموضحة في هذا الكتاب ال ه تم تحديثأناألخذ بعين االعتبار رجى 
 

و  9االمتحانات لضمان حصول طالبنا على أفضل النتائج وأفضل انتقال من الصفين لجان نبحث حاليًا في اختيار أفضل نحن 
 .تاالمتحانالجنة قد تتغير  وبالتالي،. 12و  11إلى الصفين  10

 
 الخاصة بهم. IGCSEانتقالهم إلى في بداية  بالمستجدات الطالب نقوم بإخبارس
 
 

 الحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم -مقاييس األداء 

تنص وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة على أن الطالب المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم بصفتهم في 

 IGCSEمواد من مواد الـ ما ال يقل عن خمس النجاح في الصف التاسع لن يكونوا قادرين على التخرج من الصف العاشر دون 

 أو أعلى. Dالمعتمدة بعالمة 

 

 تتضمن هذه المواد:
 /اللغة اإلنجليزية/ اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أدباللغة اإلنجليزية 
 الرياضيات 
 مادة علوم 
  مادتينIGCSE  معتمدتين من وزارة التربية والتعليم 

 
 الصف العاشر. عليهم إعادةيجب  الطالب الذين يفشلون في تحقيق هذه الدرجات 

 للحصول على معادلة من وزارة التربية والتعليم. النتائج المذكورة أعاله مطلوبة

 
الطالب جتهد يجب أن ي الطالب، لذايحصل عليه متطلبات وزارة التربية والتعليم هي الحد األدنى الذي يجب أن 

 ." للتأكد من أنهم يحققون أفضل النتائجبذل جهد أكبر "إذا CAT4مؤشر العالمة المقترحة في لتحقيق 
 تعادل عالمة ناجح بتقدير جيد. Cأو  5أن عالمة  االعتبارالرجاء األخذ بعين 

 

مواد ثماني  يقاربما لحصول على جهداً ليجب على الطالب الراغبين في التقديم إلحدى الجامعات المرموقة في العالم أن يبذلوا 

IGCSE  بعالمةC  درجة معظم الجامعات من الطالب طلب حيث ت أعلى،أوB  مواد من مواد الـ 8أو أعلى في IGCSE  

 التي تمت دراستها.
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 نظرة عامة على المناهج
 

 المستوى اختياري Core الحصص الصف  المادة

 مواد وزارة التربية والتعليم

 Aاللغة العربية 
 نعم and 10 3 9 الناطقين باللغة العربية

 ال
 

 ال

 Bاللغة العربية 

 العربيةغير الناطقين باللغة 
9 and 10 3 نعم 

Grade 9 – ال 
Grade 10 – نعم 

 ال

 A/B 9 and 10 2 الدراسات اإلسالمية 
 نعم

 ال ال الطالب المسلمين فقط

  االجتماعيةالدراسات 

  اللغة العربية
 ال ال نعم 2 9

  االجتماعيةالدراسات 

 اللغة اإلنجليزية
 ال ال نعم 1 9

Core مواد الـ 

أو اللغة  اللغة اإلنجليزية
 األولى/الثانية

9 and 10 5/6 
 نعم ال نعم

 أدب اللغة اإلنجليزية
 نعم ال نعم

 الرياضيات
9 and 10 5 نعم ال نعم 

 اختياريجب على الطالب  and 10 3 9 أحياء

مادة واحدة على األقل من 

 مواد العلوم

 ال نعم

 كيمياء
9 and 10 3 ال نعم 

 ال نعم and 10 3 9 فيزياء

 إمتحان( )بدونالتربية البدنية 
9 and 10 1/2 ال ال نعم 

 المواد اإلختيارية

 ** المواطنة العالمية

9 and 10 3/2 

 نعم
طالب اللغة 

الغير  A/B/Cالعربية
 مسلمين

 ال نعم

 اقتصاد
9 and 10 3 

 نعم
 B/Cاللغة العربيةطالب 

 الغير مسلمين
 ال نعم

 رياضيات إضافية
9 and 10 3 

 نعم
الغير  B/Cالعربية اللغة

 مسلمين 
 ال نعم

 ال نعم ال and 10 3 9 **الفنية

  إدارة اإلعمال
9 and 10 3 ال نعم ال 

  علوم الكمبيوتر
9 and 10 3 ال نعم ال 

 تكنولوجيا التصميم واإلبتكار
9 and 10 3 ال نعم ال 
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 المستوى اختياري Core الحصص الصف  المادة

 ال نعم ال and 10 3 9 اللفة الفرنسية

 ال نعم ال and 10 3 9 الجغرافيا

 ال نعم ال and 10 3 9 التاريخ

 ال نعم ال and 10 3 9 **الموسيقى

 ال نعم ال and 10 3 9 **التربية البدنية

 ال نعم ال and 10 3 9  اللغة اإلسبانية

 المواد التي ال تعترف عليها وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات لمعادلة الشهادة** = 
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 والمواد اإلجبارية االختياريةالمواد 

لتلبية اهتماماتهم وطموحاتهم المهنية المستقبلية على المواد أدناه لتزويد الطالب بمجموعة واسعة من االختيارية  موادالع تم وض

 أفضل وجه.

 التي يجب على الطالب دراستها هي كالتالي:  اإلجبارية المواد

  اللغة العربيةA/B/C 

  الصف التاسع فقط( )لغايةالدراسات االجتماعية 

  المسلمين فقط( )للطالبالدراسات اإلسالمية 

  المواطنة العالمية( طالب العربيA/B/c أو الغير مسلمين ) طالباالقتصاد(  العربيB/C )والطالب الغير مسلمين 

 IGCSE  أدب اللغة اإلنجليزية ثانية،اللغة اإلنجليزية / اللغة اإلنجليزية لغة 

 الرياضيات 

  مادة واحدة على األقل من مواد العلوم 

 ( التربية البدنيةCore) 

  فقط ألغراض المعادلة **. هذا للتأكد  والتعليممادة واحدة غير معترف بها من قبل وزارة التربية  باختياريُسمح للطالب

 كافية تضمن الحصول على معادلة. دمن وجود موا

 
 

Core مواد 
 
 
 
 
 

 إجباريةهذه المواد 

يجب على جميع 

الطالب اختيار مادة 

علوم واحدة على 

 األقل 

 
 

مادة، يمكنك اختيار 
او جميع  مادتين

 مواد العلوم

مواد العلوم يمكنك  اختياربعد 
 اختيار مواد من هذه القائمة

 
 
 

باإلضافة إلى مادة العلوم يجب 
مواد من الـ  5عليك اختيار 

IGCSE 

والطالب  B/Cيجب على طالب اللغة العربية 
مادة إضافية من  فقط اختيار مسلمينالغير 

 هذه القائمة 
 
 
 
 

بما انك ال تدرس مادة التربية اإلسالمية لذلك 
 يجب عليك دراسة مادة من هذه المواد

  اللغة العربية

 الوزارية

 الدراسات اإلسالمية 

 التربية األخالقية 

  اللغة اإلنجليزية

اللغة  وأدب

 اإلنجليزية

 الرياضيات 

  في  )انظرمادة علوم

العمود التالي لمزيد 

 من التفاصيل

 IGCSE 
 األحياء

 IGCSE 
 كيمياء

 IGCSE 
 فيزياء

 IGCSE لغة  ىاللغة األول
 **عربية

 IGCSE  الفنية التربية
  **والتصميم

 IGCSE إدارة أعمال  

 IGCSE علوم الكمبيوتر  

 IGCSE  تكنولوجيا
 التصميم

 IGCSE اللغة الفرنسية 

 IGCSE جغرافيا 

 IGCSE تاريخ  

 IGCSE موسيقى**  

 IGCSE التربية البدنية**
  

 IGCSE اللغة اإلسبانية  

 IGCSE المواطنة العالمية ** 

 IGCSE الرياضيات اإلضافية  

 IGCSE اقتصاد 
 
 
 

كنت من انه إذا  االعتباراألخذ بعين  الرجاء
ولكنك غير مسلم، فإنه  Aطالب اللغة العربية 

يتوجب عليك دراسة المواطنة العالمية بشكل 
 تلقائي

 

 

 .تشير إلى المواد التي ال تعترف بها وزارة التربية والتعليم ألغراض المعادلة **
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 .في لمواد يجب وضع هذه ا لكن سيكون للطالب حرية االختيار فيما يتعلق بالمواد الخمسة االختيارية
 .الموضحةالمجموعات 

   وبالتالي لن تكون جميع مجموعات مواعيد الحصصفي مجموعات ألغراض تحديد المواد يتم وضع ،
 .  لمواد متوفرةا

  التي حاالت بعض ال اختارها هناكالمواد التي بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان حصول كل طالب على
وفير بعض الحصص قد ال يتم ت المثال،ذلك مستحيالً. هناك عدة أسباب لذلك. على سبيل ان يثبت فيها 

. عليها إذا كان الطلب الدراسية لبعض المواد  كون هناك تضارب في الجدول الدراسي قد يأيضاً غير كاف 
 بين مادتين.

 

   قبل حجز المادة.من المهم أن تفكر كثيًرا في اختيارك  ذلك،سنستشيرك دائًما إذا حدث هذا. ومع 
 

 في نموذج الخيارات. كما هو موضحيجب على جميع الطالب اختيار المواد 

 

أن يكملوها، لذا يرجى االختيار بعناية. في جميع الظروف باستثناء الحاالت األكثر  يتوجب عليهمبمجرد أن يبدأ الطالب الدراسة 

 لن يكون هناك تحويالت إلى مواد أخرى. استثنائية،

 31/1/2021الموافق األحد أقصاه  بموعدالرجاء تسليم أوراق حجز المواد المختارة لألستاذة دعاء زين 
     

 إذا قمت بتسليم ورقة طلبك متأخراً، سوف تكون فرصتك في الحصول على كرسي في المواد التي تريدها أقل 
 

وضمان أنها  اختياراتك،أتمنى أن تكون مطمأن حيث أن مستقبلك له أهمية قصوى بالنسبة لنا وسنبذل قصارى جهدنا الستيعاب 

 مهما كان ذلك. مستقبلك،األفضل لدعم 
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 مواد الصف الثامن اختيار اجتماعنموذج طلب 

 
 

 :اسم الطالب 
________________________________________________________________________

___ 
 

 ___________________________   التاريخ: ____/ ____ / ____الصف والشعبة: 
 

 :االجتماعالرجاء شرح سبب طلبك لهذا 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 مدير المدرسة( )نائبةأون الين مع د. باندارا  اجتماعطلب 

 
 9و  8طالب الصفوف  )مسؤولةأون الين مع األستاذة ساتشيل  اجتماعطلب 

 
 (لمهنيابو عزيز )المرشد ااألستاذ وديع أون الين مع  اجتماعطلب 

 
    
 

 _____/_____/______    االستالمتاريخ 
 

 _____/_____/______    المتفق عليه االجتماعتاريخ 
 

 اون الين اجتماعرسالة / الهاتف / اإليميل /  عن طريق االجتماعسيتم مشاركة نتائج 
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 المناقشة مع رائد الفصل: كيف تتخذ أفضل الخيارات

من إجراء تغييرات بمجرد بدء الدراسة، لذا فكر  لن تتمكن. ربما 4من المهم اتخاذ القرار الصحيح بشأن المواد التي تختار دراستها في المرحلة األساسية 

 .ا فيما تريدمليً 

دراسة ضع في اعتبارك المواد ومجموعات المواد وكمية ونوع الدورات الدراسية و / أو الدراسة المستقلة التي ستكون مطلوبة. من األفضل غالبًا 

  مجموعة متنوعة من المواد.

 .يقوم بتدريسكال تختر أي مادة لمجرد أنك تحب مدرًسا معينًا، حيث ال يوجد ضمان بأن هذا المدرس هو الذي س

 !وليس لهم -ال تختر ألن أصدقائك يختارون، فقد يتم وضعك في فصل دراسي مختلف، ويجب عليك اختيار ما هو مناسب لك 

  .سيساعدك اتباع الخطوات أدناه مع رائد الصف الخاص بك على تحديد ما سيكون مناسبًا لك

  مستقبلك – 1المرحلة 

 ما هي أفكارك وخططك؟

 ؟ISK هل تعتقد أنك ستذهب إلى الجامعة أو إلى عالم العمل عندما تغادر 

 هل ستعيش في اإلمارات العربية المتحدة أم تتجه إلى العمل أو متابعة الدراسة بالخارج ؟

 هل لديك فكرة عن نوع العمل الذي ترى نفسك تقوم به في المستقبل؟

 هل لديك فكرة عن المهنة التي تريد متابعتها؟

 :ب على األسئلة التالية لتساعدك على إتخاذ قرارك فى إختيار الموادأج

 :بعد أن أغادر المدرسة ، أستطيع أن أرى نفسي أذهب

 إلى العمل   إلى جامعة اإلمارات   إلى جامعة دولية
  

  

 :مجال )مجاالت( المواد التي أرغب في دراستها للحصول على درجتي العلمية هي
  
  

 :االلتحاق بالجامعة التي أرغب في االلتحاق بها هيمعايير 
 
  

 :المؤهالت المطلوبة للذهاب مباشرة إلى العمل هي
  

 

 8مواد من الصف  - 2المرحلة 

 فكر في مدى تقدمك في مواد الصف الثامن. امأل المربعات في الجدول أدناه لمساعدتك في تحديد المواد التي ستكون الخيار األفضل لك.

 أسباب اختيار هذة المادة الخيار المتاح المادة
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 نعم / ال

   *االحياء 

   *الكيمياء

   *الفيزياء

   علوم الكومبيوتر

   تكنولوجيا التصميم

   فرنسي

   جغرافيا

   التاريخ

   **عربى

   **الفنية 

   **موسيقى

   **التربية الرياضية

  

 * يجب اختيار مادة علمية واحدة.

 -** تشير إلى المواد الغير معترف بيها من قبل وزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادة 

  اختر فقط أحد هذه المواد.    

 المواد التي ال تعرفها – 3المرحلة 

 فكر اآلن في المواد التي لم تتناولها بعد ولكن قد تكون متاحة لك من العام المقبل.

هذا الكتيب، من والديك ، عن طريق سؤال المعلمين ومن سؤال الطالب في الصفين التاسع والعاشر ، اكتب المهارات اكتشف كل ما تستطيع عنهم من 

 والمواضيع المرتبطة بالنجاح في كل مادة وما إذا كنت تعتقد أنك ستستمتع بكل منها ، و لماذا.

 المهارات / الموضوعات التي أحتاجها مادة
 الخيار المتاح

 نعم / ال

    اسات األعمالدر

    األسبانية
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الموادنموذج اختيار   

 الطالب اسم
 
 
 

 رائد الصف: الصف:

 سيتعين على جميع الطالب اختيار إجمالي خمسة مواد IGCSE من العمودين A و B. 

   العمود -يجب عليك اختيار مادة علمية واحدة على األقلA. 

 " إذا اخترت مادة علمية واحدة فقط من العمودA،"  فستحتاج إلى اختيار أربعة مواد أخرى من العمود“B”. 

 " إذا اخترت مادتين علميتين من العمودA،"  فستحتاج إلى اختيار ثالثة مواد أخرى من العمود“B”. 

 " إذا اخترت ثالثة مواد علمية من العمودA،"  فاختر مادتين من العمود“B”. 

  بترتيب تفضيالتكيرجى التأكد من كتابة مواد االختيار األول. 

  والتي سيتم استخدامها إذا لم نتمكن من تقديم مواد اختيارك األول. الثاني،المواد االحتياطية هي مواد اختيارك 

  سيتعين على الطالب العربB  /C والطالب غير المسلمين أيًضا اختيار مادة إضافية من العمودC. 

 Aالعمود 
 المواد العلمية

علمية واحدة على  يجب عليك اختيار مادة •
 .األقل

 .يمكنك اختيار مادتين علميتين •
 .يمكنك اختيار ثالث مواد علمية •

 Bالعمود 
 اخرى دموا
 بما في ذلك موادك العلمية ، يجب عليك اختيار إجمالي خمسة مواد من العمودين •

A و B. 

 يمكنك فقط اختيار مادة واحدة مع ** A  

 Cالعمود 
والطالب غير المسلمين  B  /Cالعرب 

 فقط
 

 .اختر أحد هذه المواد •

 **المواطنة العالمية دراسات األعمال االحياء

 الرياضيات البحتة علوم الكومبيوتر كيمياء

 اقتصاديات تكنولوجيا التصميم الفيزياء

  فرنسي 

  اإلسبانية 

  جغرافية 

  التاريخ 

  **عربي 

  **الفنية والتصميم 

  **موسيقى 

  **التعليم الجسدي 

 :مواد االختيار األول

  Aالعمود 
 المواد العلمية

 اكتب موادك العلمية أدناه بترتيب التفضيل 

 Bالعمود 

 مواضيع اخرى

 اكتب موادك األخرى أدناه بترتيب التفضيل

 Cالعمود 

 والطالب غير المسلمين فقط B  /Cالعرب 

 اكتب المادة الذي اخترتها أدناه
1 1 1 

2 2  

3 3  

 4  

 :اختيارات المواد االحتياطية   

 Aالعمود 
 المواد العلمية  

 Aاكتب المواد االحتياطية من العمود 

 Bالعمود 
 مواضيع اخرى 
 Bاكتب المواد االحتياطية من العمود  

 Cالعمود 
 والطالب غير المسلمين فقط B/Cالعرب 
 C اكتب المواد االحتياطية من العمود 

1 1 1 

2 2 2 

 .يرجى إكمال نموذج الخيار المنفصل المتاح
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 مواد وزارة التربية والتعليم
  



   
 

18 
 

 Aاللغة العربية 

 :الهدف
. نتبع منهج مصمم للطالب الناطقين باللغة العربية. المنهج مقدم من 10و 9لجميع الطالب العرب في الصفين  Aيتم تدريس اللغة العربية 

 قبل وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
  

 :التطبيق
(. تم تصميم منهج اللغة العربية لتزويد جميع الطالب Aيتم تدريس هذا المنهج من الصف األول إلى الصف الثاني عشر للناطقين باللغة العربية )العربية

يحتاجون إلى التعرف على مجموعة واسعة من  بذلك،للقيام  اللغوية،بمستوى عال  من الكفاءة في هذه المادة. يقوم الطالب بتطوير وصقل مهاراتهم 
 المفردات والتراكيب النحوية المعقدة. 

 
 :التأثير

 األساس،صف العاشر أن يفهموا اللغة ويستخدموها بدقة. يتعرضون لمجموعة واسعة من النصوص باللغة العربية: في يتوقع من الطالب في نهاية ال
وكتابة كيفية ستكون هذه النصوص التي يواجهونها في حياتهم اليومية )القصص القصيرة واإلعالنات والتقارير اإلخبارية(. سيتعلم الطالب كيفية مقارنة 

 عربية في نصوص مختلفة وكيف تؤثر اللغة واألسلوب على عرض الموضوع أو الموضوع. استخدام اللغة ال
 

 معلومات عن المادة
. الطالب Aلعربيةمادة اللغة العربية في الصفين التاسع والعاشر مادة أساسية لجميع الناطقين باللغة العربية يتم تدريسها من قبل مدرسين مؤهلين للغة ا

 .األسبوعحصص في  3لديهم 
  تعمل هذه الحصص على تطوير مهارات التحدث والكتابة والفهم باللغة العربية.

 
 مجاالت الدراسة
، يدرس الطالب في الصفين التاسع والعاشر موضوعات متنوعة مثل الشعر الكالسيكي القديم وقواعد متنوعة لقواعد اللغة العربية Aفي اللغة العربية 

 وقصص األدب القصيرة. 
 م المادةتقيي

  بإجراء تقييم داخلي مشترك خالل العام فيما يتعلق بنظام تقييم وزارة التربية والتعليم. ISKفي  12إلى  6يقوم جميع الطالب في الصفوف من 
 :1المدى 

 نصف الفصل اختبار                
 نهاية الفصل الدراسي اختبار                

 :2الفصل 
 نصف الفصل اختبار                

 :3الفصل 
 نصف الفصل اختبار                 
 نهاية الفصل الدراسي اختبار                

 
                

  .يتم استخدام كل من التقييم التكويني والختامي جنبًا إلى جنب مع معايير تقييم وزارة التربية والتعليم خالل العام الدراسي بأكمله

 احةالفرص األخرى المت

 امتحان وزارة التربية والتعليم باللغة العربية لطالب الصف الثاني عشر الناطقين باللغة العربية.

 

 

 .االمتحان الخارجي الدولي متاح )بشرط أن يكون هناك عدد كاٍف ووقت المنهج(
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 10و 9الصفان  -، لندن(  Edexcel( للغة العربية الثانية )GCSEالشهادة العامة للتعليم الثانوي )· 

 .دورة لمدة عامين )لجميع الطالب الناطقين باللغة العربية(

  

 10و 9الصفان  -( Cambridgeاللغة األم ) IGCSEاللغة العربية • 

 .مادة يتم تدريسها لمدة سنتين دراسيتين )لجميع الطالب الناطقين باللغة العربية(

  

 مسئول التواصل للمادة
 ibrahem.alqabbani@rakacademy.orgإبراهيم القباني      -رئيس قسم اللغة العربية 
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 B اللغة العربية
 :الهدف

حيث  المعاصرة،وهي لغة التواصل بين ماليين العرب كما أنها من العوامل التي ارتفعت إلى األمم  اللغات،اللغة العربية لها مكانة عالية مقارنة بجميع • 
 العلم والمعرفة والتأثير على تراث البشرية وثقافتها. الفكر،مثلت رابًطا عبر العصور بنقل 

. حرصت فيما يتعلق بالمكانة العالمية للعالم العربي والعوامل الجاذبة التي تتميز بها اإلمارات مما شجع الحوار الحضاري بين مختلف الجنسيات •
 .في الثقافة العربية من خالل تعلم اللغة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدةمجتمعات المقيمين على االندماج 

والمواد األساسية للطالب األجانب في المراحل التعليمية )من الصف السادس إلى الصف التاسع( ومن  (9-6" إلزامية للصفوف )Bاللغة العربية " •
 .الضروري النجاح فيها من خالل تحقيق الحد األدنى من مستوى النجاح كشرط لالنتقال إلى الفصول الدراسية التالية

ولكن في المقابل لن يتمكنوا من الحصول على معادلة  "،Bتيار إسقاط اللغة العربية ". يمكنهم اخ" ليست مادة إلزامية للصف العاشرBاللغة العربية "• 
 الشهادة.

 خاصة في المدارس الدولية. العرب،يعتبر إتقان اللغة العربية تحديًا كبيًرا للعديد من الطالب غير •
 التطبيق:

 العربية،يتم تدريس اللغة العربية ب ثالثة حصص في األسبوع نركز عليها في شرح وتبسيط قواعد اللغة  الوزاري،وفقًا للخطة والمنهج  •
 وتطوير المهارات اللغوية األربع: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. القراءة،وتذوق نصوص 

باإلضافة  دوليًا،ة وطرق التدريس المبتكرة والمعتمدة يعتمد المعلمون في عرض وشرح دروسهم على عدد كبير ومتنوع من األساليب التعليمي •
 إلى عدد كبير ومتنوع من التطبيقات التعليمية الشيقة والمحفزة والتنافسية بين الطالب.

والتي يتم اكتشافها وفقًا لدراسات دقيقة لقدرات الطالب بناًء على  الطالب،يخطط المعلمون لدروسهم بناًء على معايير الفروق الفردية بين  •
 يتم تعديل وتطوير المناهج الوزارية بما يتماشى مع قدرات الطالب. ذلك،وبناًء على  وموحدة،اختبارات مسح معتمدة 

مبتعدين عن  المختلفة،لتعليمية وطرق التدريس يرتبط الموضوع بالحياة الواقعية للطالب ويالمس واقع حياتهم من خالل الفيديوهات والوسائل ا •
 األساليب الكالسيكية القديمة.

 لتحقيق التوازن والترابط بين المهارات اللغوية والقواعد. السابقة،هناك دائما صلة بين المهارات اللغوية التي يتعلمها الطالب والمهارات  أيضا، •

  إظهار فهمه لمهارات الدرس وتطبيق المهارات المكتسبة خالل األسبوعتم تصميم الواجب المنزلي بطريقة تمكن الطالب من. 

 .ببقية المواد لتحقيق التوازن واالنسجام بين المواد المختلفة التي يتعلمها الطالب -قدر اإلمكان  -ترتبط دروس المادة  •

 HAP لطالب :A مية إلى: المستوىتعليم اللغة العربية للطالب الناطقين ينقسم إلى مستويين أساسيين في كل مرحلة أكادي •

 .، مع مراعاة مبدأ الفروق الفردية LAP: لطلبة Cالمستوى  •

 .أجنبييمكن تدريس أكثر من مستوى في فصل واحد في حال كان لدينا طالب  •

  .تحتوي كل وحدة من وحدات المنهج على العديد من النصوص التي تغطي المفردات الجديدة والمهارات النحوية •
  التأثير

 يكون الطالب قادراً على: ,Bكنتيجة لدراسة اللغة العربية •

 مستخدماً اللغة العربية في أنشطته وتفاعالته وتواصله مع زمالئه العرب داخل المدرسة وخارجها. والتواصل،غرس الثقة لدى الطالب في التحدث •

 .توظيف واستخدام المفاهيم اللغوية المختلفة بشكل فعال •

 .ومراقبة تقدم الطالب من خالل وسائل التقويم والمتابعة المختلفةمتابعة  •

  التفاعل والمنافسة والتحدي في فهم اللغة العربية وقراءتها وتحدثها •
 معلومات عن المادة:

 :للطالب غير العرب Bتتيح دراسة اللغة العربية 
 .اللغة العربية اللغة األساسية فيهالقدرة على التفاعل واالندماج في المجتمع اإلماراتي الذي تشكل  •
 .تنمية القدرة على التواصل بوضوح ودقة وفعالية عند التحدث والكتابة •
 .تعلم كيفية استخدام مجموعة كبيرة من المفردات والقواعد الصحيحة والهجاء وعالمات الترقيم •
 .تطوير شخصية ووعى الطالب •
 

 رة خالله األهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطو
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 :األهداف هي تمكين الطالب من
 .فات المختلفةالثقابين وبالتالي احترام الحساسية  الكريم،فهم أهمية اللغة العربية ألنها لغة القرآن • 
 .المشاركة الكاملة في المجتمع اإلماراتي أو أي مجتمع عربي وإسالمي آخر •
 واالستمتاع والتقدير لمجموعة متنوعة من اللغة العربية. جيد،بطالقة وبفهم  النصوص،قراءة مجموعة واسعة من • 
 .استخدام المعرفة المكتسبة من القراءة الواسعة إلعالم وتحسين كتاباتهم •
 باستخدام اللغة العربية القياسية بشكل مناسب. وفعالية،الكتابة بدقة • 
 .التقييم والتحليل واالستخدام واالستداللالعمل مع المعلومات واألفكار في اللغة من خالل تطوير مهارات  •
 .االستماع إلى اللغة المنطوقة وفهمها واستخدامها بشكل فعال •
 .اكتساب وتطبيق مفردات واسعة إلى جانب معرفة وفهم المصطلحات النحوية واألعراف اللغوية •
 

 جوانب الدراسة
 9الصف

 )الطالب األجانب( C المستوى Bالمستوى 

 :1وحدة 

 ضيافتيفي  ·

 .وتعيدهاكيف تكتب رسالة  ·

 .نصوص مختلفة عن الضيافة في اإلمارات ·

 زمن المستقبل ·

 استخراج قواعد نحوية متعددة من نصوص مختلفة ·

 :2الوحدة  ·

 .سباقات مشهورة ·

 .سباق الجمال ·

 .سباق خيول ·

 .ركوب الدراجات ·

 .سباق السيارات ·

 :3الوحدة  ·

 مهرجان األلوان ·

 مهرجان األلوان بالهند ·

 األلوان في سريالنكا ونيبالمهرجان  ·

 :1وحدة  ·
 درس 28الحروف األبجدية العربية تحتوي على 

 ( أ / د / ذ/ ر/ ز / و)

( ج/ح /خ)  - ث(ب/ ت /  ) 

) ص/ض    -س/ش (   ) ) 

( )ع / غ   -ط / ظ (   ) 

( )ك / ل   -ف / ق(    ) 

( ) هـ  /  ي   -م / ن (   ) 
 

 

 
 10الصف 

 
 

   C المستوى   B المستوى

 : كيف قضيت عطلتك؟1الوحدة 

 األماكن المشهورة لقضاء اإلجازة ·

 .كتابة موضوع يعبر عن مكان قضاء إجازتك ·

 .استخراج قواعد نحوية مختلفة من النصوص ·

 : مساعدة أمي2الوحدة  ·

 .نص حواري حول مساعدة األم ·

 .المهام التي يمكن القيام بها في المنزل ·

 .األماكن واألوقات ·

 العمل: أهمية 3الوحدة  ·

 نص مقال عن أهمية العمل ·

 .استخراج قواعد نحوية مختلفة من النصوص ·

 : اليوم األول في المدرسة1الوحدة  ·

 نصوص 4 ·

 فعل المضارع ·

 .كيفية تعديل الفعل المضارع مع الضمائر ·

 : صباح كل يوم2الوحدة  ·

 .نصوص حول الروتين اليومي 5 ·

 .فعل ماضي ·

 كيفية تعديل الفعل الماضي بالضمائر ·

 : األنشطة المدرسية3 الوحدة ·

 نصوص حول األنشطة المدرسية 4  ·
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 تقييم المادة
 بإجراء تقييم داخلي مشترك خالل العام فيما يتعلق بنظام تقييم وزارة التربية والتعليم ISK في 12إلى  6يقوم جميع الطالب في الصفوف من 

 
 :1المدى 

 نصف الفصل اختبار                 
 امتحان نهاية الفصل الدراسي                 

 :2الفصل 
 نصف الفصل اختبار                 

 :3الفصل 
 نصف الفصل اختبار                  
 امتحان نهاية الفصل الدراسي                  

 
 .التربية والتعليم خالل العام الدراسي بأكمله يتم استخدام كل من التقييم التكويني والختامي جنبًا إلى جنب مع معايير تقييم وزارة

 
 الفرص األخرى المتاحة

 
ستمنحك هذه المادة بعض المهارات التي تحتاجها لدراسة اللغة العربية في  العربية،بصرف النظر عن تحسين قدرتك على التحدث والفهم والكتابة باللغة 

 باإلضافة إلى تحسين قدراتك في اللغة العربية بشكل عام. ،5المرحلة األساسية 
 

 مسئول التواصل للمادة
 

   haidy.kahmis@rakacademy.orgهايدي خميس   رئيس القسم:

 
 

  

mailto:haidy.kahmis@rakacademy.org
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  A  /Bالدراسات اإلسالمية 
 :الهدف

تها. لذلك يعتمد هذا المنهج على رؤية عملية لإلسالم تجعل تدريس التربية اإلسالمية مقدمة مهمة لتكوين شخص متحضر وفعال يمكنه بناء األمة وتنمي

 المنهج،جزء من هذا يجب أن تهدف جميع مداخل المنهج إلى تأكيد الهدف السلوكي القائم على غرس القيم النبيلة من خالل جعل هذه القيم هدفًا وقيمة لكل 

ولكن الغاية األسمى هي قول الرسول صلى هللا عليه  ذاتها،األحكام والمعلومات واألفكار ليست غاية في حد  تشريعاته،فاإلسالم دين قيم وبالتالي جميع 

 «إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق»وسلم: 

 :التطبيق
سواء كانت قيم فردية كالحق والعفة  اإلسالمي،الهدف هو ربط جميع مكونات منهج التربية اإلسالمية بمنظومة القيم واألخالق التي جاءت في الدين 

لمنهج أو القيم الجماعية كالتعاون واألخوة والمحبة. من العمل والتطوع والتضحية واالستشارة. جعل هذه القيم غرًضا وهدفًا لكل جزء من هذا ا والصالح،
 والهدف السلوكي لجميع مفرداته.

 :التأثير
 .للوجود البشري في هذا العالم وكغاية لحياة الفرد والمجتمعكوجهة عليا  -ترسيخ قيمة العبادة بمعناها الواسع لجميع األنشطة والسلوكيات البشرية 

 .ترسيخ منظومة القيم الفردية والجماعية كمحور لرسالة وتوجيهات اإلسالم
 

 معلومات عن المادة

من قبل وزارة التربية  Bو  Aالتربية اإلسالمية مادة إلزامية للطالب المسلمين الذين يعيشون في اإلمارات العربية المتحدة. تم تصميم المناهج اإلسالمية 
ة للمنهج الذي يناقش والتعليم واعتمدت منهًجا قائًما على الوحدة. تتناول كل وحدة موضوعات متنوعة تمثل بشكل جماعي المجاالت والنقاط المحوري

والهوية الوطنية  البارزة،والشخصيات اإلسالمية  محمد،وسيرة النبي  وأغراضه،وأحكام اإلسالم  وسلوكياته،وقيم اإلسالم  والعقيدة، اإللهي،الوحي 
 معاصرة. وقضايا

 
 

 األهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة خالله 

اإلسالمية وتنمية مهارات التفكير واألداء في محاولة مستمرة لتزويد هذا الجيل من الطالب باألدوات الالزمة لإلبداع يهدف هذا المساق إلى تعلم التربية 

 .واالبتكار ومواجهة التحديات وتحقيق النجاح في الحياة واآلخرة

 :كما تهدف إلى

 .والسلوك والقيم والذوق والجمال من أجل بناء عقلية وشخصية قرآنيةتقوية عالقة المتعلم بالقرآن الكريم باعتباره المصدر األساسي للمعرفة  •

 تقوية عالقة المتعلم بالحديث باعتباره المصدر الثاني للتشريع الذي يفسر أحكام القرآن الكريم وعلمه وقيمه وسلوكه •

 
 الصف التاسع -جوانب الدراسة 

 
 9كتاب       

 االمرمع هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وولي  •

 السبع الموبقات 

 في االسالم الزكاة 

 التناصح في االسالم 

  ووحدة ابنائه المجتمعسالمة 

 الحالل بين والحرام بين 

 

 10كتاب 

 8-1سورة الكهف  •

 القرآن المكي والمدني •

 سكينة بنت الحسين •

 أصحاب الكهف •

 الوقف عطاء ونماء •
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 مراحل جمع القرآن •
 

 تقييم المادة
 

 

 

 
 
 
 
 

 الفرص األخرى المتاحة
سيتم استخدام المعرفة تمنح هذه الدورة الطالب فهًما أفضل لمن هم وما هو هدفهم من العيش في تكوين فرد متوازن جاهز لمواجهة تحديات الحياة. 

 والمهارات التي يكتسبونها في هذه الدورة طوال حياتهم كلما احتاجوا إلى اتخاذ قرار.
وهو شرط أساسي  والتعليم،يوفر إكمال دورة التربية اإلسالمية الفرصة للطالب للحصول على شهادة الثانوية العامة في وزارة التربية  ذلك،عالوة على 

 معة في اإلمارات العربية المتحدة.لالنضمام إلى أي جا
 

 مسئول التواصل للمادة
 فيوليتا أكشامي رئيس القسم:

violeta.axhami@rakacademy.org -  
 

 IGCSEالدراسات اإلسالمية  هذا خيار للطالب للدخول بشكل خاص إلى
-islamic-gcse-gcses/international-international-https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel

2017.html-studies 
 

 

 Marks نوع التقييم

 %20 1اختبار 

 %20 2اختبار 

 %20 حفظ القرآن والحديث

 %15 التالوة والتجويد

 %5 مشروع المدى والبحث

 %20 مهام الفصل الكتابية

mailto:violeta.axhami@rakacademy.org
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-islamic-studies-2017.html
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-gcses/international-gcse-islamic-studies-2017.html
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 عربي –الدراسات االجتماعية 

 الهدف: 

  وفقًا إلطار المعايير  للطالب،يتماشى هذا المنهج مع رؤية الوزارة وفلسفتها في مثل هذه الموضوعات التي تنمي وتعزز الهوية الوطنية والشخصية
 الوطنية لمعايير الدراسات االجتماعية والتعليم الوطني.

  إيمان الوزارة بأهمية الدراسات االجتماعية والتعليم الوطني.يأتي هذا التطور من 
  وهي حاضنة للوظيفة اإلنسانية في التاريخ والجغرافيا والعلوم  الصالحة،وممارسة المواطنة  الوطنية،وترسيخ قيم الهوية  الشخصيات،تتعلق ببناء

  واألساس الذي ينطلق منه اإلنسان التحرك نحو المستقبل. النفس،السياسية واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم 
 

 :التطبيق

  تعريف الطالب بتأثير الشخصيات واألحداث والتطورات المهمة ودورها في تكوين المجتمعات خالل فترات محددة مختلفة وفي أماكن
 .االختالف

  معاصرة تعكس مدى توافقها مع األحداث المحلية والدولية تحمل مقاالت في موضوعات الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية عناوين
"الطاقة  والقضايا العالمية التي تتطلب الوعي مثل البيئة والمناخ. وتشمل هذه األلقاب "مواكب الشهداء" و "بلد السعادة" و "البيئة المحلية" و

 ."النووية" و "الحضارات اإلنسانية" و "القوة الناعمة

 التأثير:

 .دراسات االجتماعية نبيل يسعى إلى غرس قيم المواطنة في نفوس الطالب بطريقة علمية ومدروسةموضوع ال •

 .تعميق إحساسهم بالمسؤولية الوطنية مما يمكنهم من تحويل تلك القيم الوطنية إلى ممارسة يومية •

لوصول إلى فهم للعالقات المتبادلة بين المجتمعات ل البشرية،تزيد الموضوعات أيًضا من وعي الطالب باألرض ومدى ارتباطها بالتفاعالت • 
 البشرية والبيئة المادية المحيطة.

 
 الصف التاسع -معلومات المادة 

ربي. تم الدراسات االجتماعية العربية هي موضوع تكليف من حكومة اإلمارات العربية المتحدة. وهو إلزامي لجميع الطالب الذين يحملون جواز سفر ع
 على مدار ثالثة فصول دراسية. قسمين،تصميم المنهج من قبل وزارة التربية والتعليم. يتم تدريسها إلى 

 والجهود التي تبذلها حكومة اإلمارات في هذا المجال. بلدهم،ومستوى التطور داخل  مجتمعهم،على قضايا  يتعرف الطالب في هذا المساق• 
ودور الحكومة في تطوير كل من االقتصاد الوطني  األسواق،وتشغيل  االقتصادية،فهو يطلع الطالب على المبادئ واللوائح  ذلك،عالوة على • 

 والدولي.
 

 األهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة خالله 
فيا والعلوم ويهدف إلى بناء الشخصية وغرس قيم الهوية الوطنية وممارسة المواطنة الصالحة التي تعتبر حاضنة للوظيفة اإلنسانية في التاريخ والجغرا

 نسان نحو مستقبل.السياسية واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس واألساس الذي ينطلق منه اإل
 

 جوانب الدراسة
 

  العربية(دولة اإلمارات  )دستوراإلمارات نبض العالم  

  موقع الوطن العربي أهميته العربي:المالمح الطبيعية للوطن 

  تضاريس الوطن العربي العربي:المالمح الطبيعية للوطن  

  االقتصادية( )التكتالتقضايا اقتصادية 

  الوطن العربيالمناخ والنبات الطبيعي في 

 .وثيقة االخوة االنسانية 
 

 تقييم المادة

 العالمات نوع التقييم

 %20 1اختبار 

 %20 2اختبار 

 %10 اختبار

 %10 مشروع المدى والبحث

 %15 واجب منزلي
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 %15 أوراق عمل

 %10 األنشطة التعاونية

 
 الفرص األخرى المتاحة

 
أفضل لألسباب الرئيسية لبلدهم وكيفية المساهمة فيها. كما يسمح للطالب غير اإلماراتيين باالندماج في يزود هذا المساق طالب دولة اإلمارات بفهم 

 .المجتمع وتقدير السالم واالزدهار الذي تقدمه حكومة اإلمارات العربية المتحدة
هادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم يوفر إكمال دورة الدراسات االجتماعية العربية الفرصة للطالب للحصول على ش ذلك،عالوة على 

 وهو شرط أساسي لاللتحاق بأي جامعة في اإلمارات العربية المتحدة.
 

 مسئول التواصل للمادة
 

 violeta.axhami@rakacademy.org رئيس القسم: فيوليتا أكشامي

  

mailto:violeta.axhami@rakacademy.org
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 (مادة وزاريةباللغة االنجليزية) - الدراسات االجتماعية
 األهداف:

 
الوطنية حول وفقاُ إلطار المعايير لوطنية يتماشى المنهج مع رؤية وفلسفة وزارة التربية والتعليم للمواد التي تعمل على تطوير وتعزيز هوية الطالب ا

  .الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية
لدراسات االجتماعية ,التاريخ ,الجغرافيا , االقتصاد ,التربية المدنية والتربية الدراسات االجتماعية لغير العرب ليشمل موضوعات حول اتم تصميم منهج 

 وتعزز والممتعة التي تقدمالشيقة الموضوعات من خالل وتساهم الدروس والنصوص المستخدمة في دعم التعليم الحلزوني إللهام الطالب الوطنية.
 للمساهمة االيجابية بالثورة الصناعية الرابعة العالمية.مهارات القرن الواحد والعشرين لتجهيز الطالب إلى المحتوى باإلضافة 

 
 التطبيق:

 
 .4إعطائها مرتين في األسبوع في المرحلة األساسية مادة الدراسات االجتماعية مادة إلزامية من قبل حكومة اإلمارات العربية المتحدة يتم 

 

ولتحدي المعلومات .يتم تشجيع الطالب بشكل مستمر للمشاركة بطرق مختلفة يتم التركيز بشكل كبير على المناقشة الصفية والتقييم الشفوي ·
 المقدمة لهم.

 .IGCSEمتعدد المناهج للمساعدة على دعم التعلم لمواد العلوم اإلنسانية األخرى في منهج تم اعتماد نهج  ·

 ومنحهم الفرصة للتفكير المنطقي.الطالب جميع استخدام العديد من مصادر التفكير لتحدي  ·

 ضمن صفوف دراسية لطالب مختلفي المستويات.يتم تعليم الطالب من خالل مجموعات صغيرة متمايزة  ·

 ووجهات النظر.خالل فهمهم للمهارات التاريخية , المعرفة يد من الطرق إلرشاد الطالب لعدل الدروس استخدام  ·

 والتأكد من تضمين مهارات اللغة االنجليزية والمهارات التاريخية.استخدام دروس الدمج للمراجعة  ·

 عند الطالب. يتم تعيين الواجبات المنزلية لتطوير ومراجعة التعلم ·
 

 التأثير

 بفعل البيئة المادية. شرح كيفية تأثير وتشكل العوامل التاريخية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ·

, الطاقة الكهربائية, االحتباس والبيئة على سبيل المثال الزراعة,االنتاج,تحسين نقل المياه )قفل األنهار(تقييم العالقة بين المجتمعات البشرية  ·
 الحراري,التلوث,الكوارث الطبيعية ,الخ.

 واألنماط المتكررة في تاريخ العالم.الدائمة تحديد وتقييم التغييرات بعيدة المدى,التأثيرات  ·

 تحليل تأثير الثورة على السياسة ,االقتصاد والمجتمعات. ·

 من مجتمع آلخر. المواطنة عبر الوقت والحرية والمساواة,العدل  ومؤسسات المثل العليا تغيرت تحليل كيف ·

 اجراء تحليالت للبيانات الكمية والنوعية. ·

 باستخدام العديد من المصادر.تقييم تفسيرات المؤرخين السابقين  ·

 فحص التأثيرات التاريخية الحالية للعلم الحديث على االبتكار التكنولوجي. ·

 االأوضاع االقتصادية وتأثرت بالتطورات العلمية والتقنية.تحليل المرات التي أثرت فيها  ·
 

 9الصف -معلومات عن المادة 
 

ج في حكومة االمارات العربية المتحدة لجميع الطالب الذين اليحملون جوازاً عربياً.تم تصميم المنه الزاميةمادة الدراسات االجتماعية باللغة االنجليزية 
 فصول دراسية.ثالثة من قبل وزارة التربية والتعليم ويتم تدرسيه كجزأين خالل 

الجهود المبذولة من قبل دولة االمارات وم ,مستوى التطور في بلده يقوم الطالب من خالل هذه المادة بدراسة المزيد عن قضايا مجتمعهم ·
 العربية المتحدة في هذا المجال.

 في تقوم بإطالع الطالب على المبادئ االقتصادية,عمليات األسواق,ودور الحكومة في تطوير االقتصاد الوطني والدولي.باإلضافة إلى ذلك  ·
 
 
 
 
 

 خالله:األهداف الرئيسية للمادة والمهارات التي يتم تطويرها من 
 

 ً  ضمن برنامج تم تصميم المنهج بدقة أكبر بحيث تم التركيز بشكل كبير على تطوير الوعي المفاهيمي ومهارات البحث العملية التي يمكن استخدامها الحقا
 .A-Levelدبلوم البكالوريا الدولية ودراسة منهج 

لمنح الطالب نظرة عالمية على العديد من الموضوعات اإلنسانية وتحضريهم للدراسات  IGCSEيتطلع المنهج إلى تطوير المعارف من منهج 
 المستقبلية.
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 مجاالت الدراسة
 

 تم تكليف هذه المادة من قبل وزارة التربية والتعليم في دول اإلمارات العربية المتحدة وهي قابلة للتغيير.
مع  لمناطق واسعة من العالم. يتم مناقشة المناخ ,الحيوانات والثقافة الجوانب الجغرافية واالجتماعيةسيقوم الطالب في الفصل الدراسي األول بمناقشة 

 الى مناقشة القضايا المتعلقة بتغير المناخ واالستدامة. باإلضافة ه العوامل.التركيز على كيفية التشابك بين هذ
 

دراسة الكوارث الطبيعية  تشكل هيكل المعرفة العامة للحضارة العالمية الحديثة.والتي يقوم الطالب في الفصل الثاني بالتركيز على أحداث تاريخية هامة 
كشفين الذين تالغربية والمسمناقشة الثقافات باإلضافة الى تأثيرها الحالي على السكان في المناطق التي حدثت فيها.مثل الزالزل ,تسونامي والبراكين 

لتعريف الطالب على أصوله وفوائده العائدة  2020ض إلعطاء الطالب نظرة تاريخية أوسع على تطور الحضارات.دراسة معر عبر التاريخزاروها 
 على دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
البحث على الموضوعات العلمية االجتماعية.يقوم الطالب بدراسة مبادارات وكيفية إجراء يركز الفصل الثالث على التاريخ و علم االجتماع اإلماراتي 

 ستدامة.دولة اإلمارات الهامة في مجاالت الصحة والتعليم واال
 

 تقييم المادة
 

 الدرجة نوع التقييم

 %20 1االختبار 

 %20 2االختبار 

Quiz 10 اختبار موجز% 

 %10 مشروع الفصل والبحث

 %15 الواجبات المنزلية

 %15 أوراق العمل

 %10 النشاطات المشتركة

 
 
 

 الفرص األخرى المتاحة
باإلضافة الى ذلك تمنح الطالب غير اإلماراتيين  اإلمارات فهماً أوسع للقضايا الرئيسية في بلدهم وكيفية المساهمة بها. ةطالب دوللتوفر هذه المادة 

 واالزدهار الذي تقدمه دولة اإلمارات العربية المتحدة.الفرصة لالندماج في المجتمع وتقدير السالم 
 

ة والتعليم وهو باإلضافة إلى ذلك ، يوفر إكمال مادة الدراسات االجتماعية الفرصة للطالب للحصول على شهادة الثانوية العامة المصدقة من وزارة التربي
 شرط أساسي لاللتحاق بأي جامعة داخل اإلمارات العربية المتحدة.

 
 بشأن المادة للتواصل

  liam.core@rakacademy.orgليام كور -رئيس قسم الدراسات االنسانية

 

 

 

mailto:liam.core@rakacademy.org
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 المواد األساسية واالختيارية
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 (بدون إمتحانالتربية البدنية )
 : الهدف

للطالب باالطالع على مجموعة واسعة من األنشطة البدنية والرياضية في البيئات العملية. نحن نسعى جاهدين يكمن هدفنا في مادة التربية البدنية بالسماح 
وعبر اإلنترنت الصفية خالل مجموعة واسعة من األنشطة المقدمة في كل من الدروس  منوإتاحة الفرصة لهم لجميع الطالب  لتحقيق أقصى اإلمكانات

 .وأنشطة خارج المنهج
 

 : ، يتم منح الطالب فرًصا لـ ةس العمليوالدر من خالل
   بالرياضة والنشاط البدني. همتنمية شغف 
  أن يكونوا نشيطينتعزيز المشاركة مدى الحياة في. 

 بتجارب الرياضة والنشاط البدني التي تلهم العادات الصحية وأنماط الحياة النشطةالستمتاع ا. 
 

 التطبيق:
  دقيقة خالل األسبوع. 60سيكون لدى الطالب حصة أو حصتين من 
  ستركز الدروس العملية على تعريض الطالب لمجموعة واسعة من الرياضات والنشاطات البدنية ثم سيقوم الطالب باختيار ما يفضلونه خالل

 الفصل الدراسي.
 ة.سيتم تطوير المهارات القيادية والتواصلية والتكتيكية في بيئة عملي 
 .سيتم استخدام المنصة عبر الشبكة لدعم الطالب الذين يعملون من المنزل ومنحهم الفرص ليكونوا نشيطين ويتخذوا أنماط حياة نشيطة 
 :التأثير
 من اختيار األنشطة البدنية أو الرياضات التي لديهم شغف بها مع اتباع عادات صحية لمساعدتهم  ستساعد الطالب على أن يكونوا واثقين

 .شطعلى اتباع نمط حياة صحي ن
 .تعزيز الشعور بالترقب والحماس للفرص التنافسية لدى الطالب 

 
 معلومات عن المادة:

 
القيادة يًضا تولي يعتمد تقديم مادة التربية البدنية األساسية  على األنشطة الرياضية والبدنية التي يمكن أن تعزز المشاركة مدى الحياة. يمكن للطالب أ

 األنشطة.توفيرقتراحات للنظر في االتعلمهم والمساهمة بفي 
 األهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة خالله

الرئيسي من مادة التربية البدنية األساسية في السماح للطالب باالستمتاع بالنشاط البدني والمشاركة في الفرص التنافسية وغير  الهدفيكمن 
فيف التوتر التنافسية وإلهام أنماط الحياة الصحية. يدعم المنهج أيًضا التقدم األكاديمي حيث أن النشاط البدني يمكن أن يوفر فوائد شاملة مثل تخ

 تحسين مستويات التركيز .و
 جوانب الدراسة:

 
 سيتمكن الطالب من اختيار األنشطة البدنية والرياضية من بين مجموعة من الخيارات المتوفرة بما في ذلك:

 وكرة القدم األمريكية. الشبكةكرة القدم,كلة السلة,كرة -ألعاب بين فريقين 

 الكريكيت ,المضرب والكرة اللينة.-ألعاب المضرب 

 التمرينات الرياضية العالية الشدة والتمرن على الموسيقى.يوغا ,-اللياقة البدنية 

 وتنس الطاولة. تنس الكرة ,تنس الريشة-ألعاب الشبكة, 
 
 تقييم المادة 

 الدرجات.صدور رصد يتم تقييم الطالب بناءاً على الجهد المبذول في مادة التربية البدنية األساسية ويتم مشاركة هذا التقييم خالل 
 

 الفرص األخرى المتاحة
 يمكن للطالب استكشاف الفرص المحلية المتاحة للحفاظ على أنماط حياة صحية ونشطة

 
 للتواصل بشأن المادة

 marsha.johnson@rakacademy.org أيلز-مارشا جونسون– مسؤول المادة
  

mailto:marsha.johnson@rakacademy.org
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 IGCSEاللغة االنجليزية)لغة أولى( 

Cambridge International Examinations– CIE 0500 English First Language   
 

 معلومات المادة
 مادة اللغة االنجليزية مادة الزامية تتيح  للطالب :

 

 .تنمية القدرة على التواصل بوضوح ودقة وفعالية أثناء الكتابة أو التحدث 

  استخدام مجموعة واسعة من المفردات والقواعد الصحيحة ,الهجاء الصحيح وعالمات الترقيم.تعلم كيفية 

 .تطوير أسلوب شخصي والوعي للجمهور الذي تتم مخاطبته 
 

المنهج  ة. كما يطوروعي بالطرق التي يمكن بها استخدام اللغة اإلنجليزيالأو لزيادة  للمتعةيتم تشجيع الطالب أيًضا على القراءة على نطاق واسع ، سواء 
  مهارات التحليل والتواصل العامة مثل االستدالل والقدرة على ترتيب الحقائق وعرض اآلراء بشكل فعال

 األهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة خالله
 يهدف المنهج الى مساعدة الطالب على : 

  بمجموعة متنوعة من اللغات وتقديرهااالستمتاع و ،مجموعة كبيرة من النصوص  بطالقة وفهم جيد قراءة. 

 الخاصة وتحسين كتاباتهمإثراء الة القراءة بشكل نقدي ، واستخدام المعرفة المكتسبة من القراء. 

  .الكتابة بشكل دقيق وفعال باستخدام اللغة اإلنجليزية الفصيحةبشكل مالئم 

  مهارات التقييم والتحليل واالستخدام واالستدالل.العمل على المعلومات واألفكار في اللغة من خالل تطوير 

 .االستماع إلى اللغة المنطوقة وفهمها واستخدامها بشكل فعال 

 اللغوية.ولى جانب معرفة وفهم المصطلحات النحوية إمفردات استخدام مجموعة واسعة من الاكتساب و 
 جوانب الدراسة:

 
مهارات القراءة والكتابة لديهم. ستتاح لهم  بتطوير يقوم الطالب، سمن خاللها. 9تستمر مادة اللغة اإلنجليزية لمدة سنة دراسية واحدة منذ نهاية الصف 

إلهام كتاباتهم ، والكتابة ثراء وإل هذه النصوصبحيث سيقومون باستخدام فترة الدراسة غنية من نصوص القراءة خالل  جابة على مجموعة الفرصة لإل
 .تلفةوجماهير مخ لنصوص ألغراضمختلفة ل بأنواع

 تقييم المادة
 .2والورقة  1الورقة  % سيقوم الطالب باالمتحان بورقتين امتحانيتين100اختبار درجته 

 

 : القراءة1الورقة 

 ساعة2

 أسئلة 3من  1تتكون الورقة 

 من درجة الورقة االمتحانية 50%

يطبق الطالب مجموعة متنوعة من مهارات االستدالل والتحليل ل 

 نصوص مختلفة. 3

 امتحان خارجي

 : الكتابة الموجهة والتأليف2الورقة 

 ساعة2

 من قسمين 2تتكون الورقة 

 تشكيل الكتابة

 الكتابة الموجهة

 من درجة الورقة االمتحانية 50%

 امتحان خارجي

 
 الفرص األخرى المتاحة

 
لدراسة اللغة االنجليزية في المرحلة األساسية باإلضافة الى تطوير المهارات في الكتابة والتحدث سيقدم هذا المنهج المهارات التي سوف يحتاجها الطالب 

 إضافة إلى تطوير القدارت باللغة االنجليزية إجماالً.5
 

 للتواصل بشأن المادة
 griffiths@rakacademy.orgجينفير غريفيثس :-مسؤول المادة

 whittle@rakacademy.orgkymbley.كيمبلي ويتيل -منسق المرحلة الدراسية 
  

mailto:elaine.okane@rakacademy.org
mailto:preetha.anil@rakacademy.org
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 IGCSEاللغة االنجليزية)لغة أولى( 

Cambridge International Examinations– CIE 0510/0511 English First Language   

 معلومات المادة
 مادة اللغة االنجليزية مادة الزامية تتيح  للطالب :

 .تنمية القدرة على التواصل بوضوح ودقة وفعالية أثناء الكتابة أو التحدث 

  والقواعد الصحيحة ,الهجاء الصحيح وعالمات الترقيم.تعلم كيفية استخدام مجموعة واسعة من المفردات 

 .تطوير أسلوب شخصي والوعي للجمهور الذي تتم مخاطبته 
 

كما يطور المنهج  يتم تشجيع الطالب أيًضا على القراءة على نطاق واسع ، سواء للمتعة أو لزيادة الوعي بالطرق التي يمكن بها استخدام اللغة اإلنجليزية.
 والتواصل العامة مثل االستدالل والقدرة على ترتيب الحقائق وعرض اآلراء بشكل فعال مهارات التحليل

 
 ااألهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة خالله

 
 يهدف المنهج الى مساعدة الطالب على :

   العملي.تطوير قدرة المتعلمين على استخدام اللغة اإلنجليزية بشكل فعال لغرض التواصل في الحياة 

 .تشكيل أساًسا متينًا للمهارات المطلوبة لمزيد من الدراسة أو العمل باستخدام اللغة اإلنجليزية كوسيلة لذلك 

 تنمية وعي المتعلمين لطبيعة اللغة ومهارات تعلم اللغة 

 .تعزيز التنمية الشخصية للمتعلمين 

 
 جوانب الدراسة:

 
. من خاللها، سيقوم الطالب بتطوير مهارات القراءة والكتابة لديهم. ستتاح لهم 9واحدة منذ نهاية الصف  تستمر مادة اللغة اإلنجليزية لمدة سنة دراسية

الكتابة الفرصة لإلجابة على مجموعة  غنية من نصوص القراءة خالل فترة الدراسة بحيث سيقومون باستخدام هذه النصوص إلثراء وإلهام كتاباتهم ، و
 ألغراض وجماهير مختلفة.بأنواع مختلفة للنصوص 

 
 تقييم المادة

 
 .2والورقة  1% سيقوم الطالب باالمتحان بورقتين امتحانيتين الورقة 100اختبار درجته 

 
 

 :القراءة والكتابة 1الورقة 

 ساعة 2

% من الدرجة  80 -% 70القراءة والكتابة 
 الكلية

تمارين الختبار العديد من مهارات القراءة  6
 والكتابة

 
 امتحان خارجي

 :التحدث واالستماع2الورقة 

 دقيقة 50

  % من الدرجة الكلية 40 -% 30االستماع  
نصية قصيرة إلى عدة مقتطفات طالب يستمع ال

ونصوص أطول ، ويكملون مجموعة من  المهام 
، بما في ذلك األسئلة ذات اإلجابات القصيرة ، 

، والمطابقة ، االختيار من متعدد ،  مأل الفراغات
 وتدوين المالحظات.

 امتحان خارجي

 

 
 الفرص األخرى المتاحة

لمرحلة األساسية باإلضافة الى تطوير المهارات في الكتابة والتحدث سيقدم هذا المنهج المهارات التي سوف يحتاجها الطالب لدراسة اللغة االنجليزية في ا
 باللغة االنجليزية إجماالً.إضافة إلى تطوير القدارت 5
 

 للتواصل بشأن المادة
 griffiths@rakacademy.orgجينفير غريفيثس :-مسؤول المادة

 whittle@rakacademy.orgkymbley.كيمبلي ويتيل -منسق المرحلة الدراسية 
 

mailto:elaine.okane@rakacademy.org
mailto:preetha.anil@rakacademy.org
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IGCSE األدب االنجليزي 
Cambridge International Examinations– CIE 0475 English Literature  

 
 معلومات المادة

من األدب باللغة اإلنجليزية وتفسيرها وتقييمها واإلجابة عليها.  منوعة تعتبر دراسة اللغة اإلنجليزية إلزامية. تسمح هذه المادة للطالب بقراءة مجموعة

ن الطالب من تعميق فهمهم وتقديرهم للطرق التي يستخدم بها الكتاب اللغة اإلنجليزية يتمكتعمل على  ومل نطاق الدراسة على المسرح والنثر والشعر.تيش

الطالب على القراءة من أجل المتعة واستكشاف قضايا أوسع على تحفيز   IGCSE االنجليزي دبتعمل مادة األللتعبير عن المعنى وتحقيق التأثيرات. 

 .وعالمية ، وتعزيز فهم أفضل ألنفسهم والعالم

 ااألهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة خالله
 

فهًما للمعنى الحرفي والسياقات ذات  ونطوروياإلنجليزية.يُمكٍّن المنهج الطالب من قراءة النصوص وتفسيرها وتقييمها من خالل دراسة األدب باللغة 
لكتاب اللغة الصلة والمواضيع أو المواقف األعمق التي يمكن التعبير عنها. من خالل دراستهم ، يتعلمون التعرف على وتقدير الطرق التي يستخدم بها ا

. يشجع المنهج الدراسي قاموا بدراستها وشخصية للمواد التيبليغة  اتاستجاباإلنجليزية لتحقيق مجموعة من التأثيرات ، وسيكونون قادرين على تقديم 
 أيًضا على استكشاف قضايا أوسع وعالمية ، مما يعزز فهم الطالب ألنفسهم والعالم من حولهم بشكل أفضل.

 
 جوانب الدراسة:

 
سيتسنى لك أيضا الفرصة  فقط. ستتمكن من خاللها من تحسين مهاراتك التحليلية وتعلم كيف يكتب المؤلفين. 10يتم تدريس هذه المادة خالل الصف 

 نتماء والفقر والعديد غيرها.للتعبير عن آرائك ومشاعرك حول القضايا العالمية مثل التعصب,الحب اال
 

 تقييم المادة
 

 %100اختبار درجته 
 

 دقيقة 30ساعة و 1: 1الورقة 

 % 50الشعر والنثر 
 درجة 50

 سؤالين على نصين :
 نص شعري
 نص نثري

 اختبار خارجي

 دقيقة 45: 3الورقة 
 %25المسرح )نص مفتوح( 

 درجة 25

 سؤال واحد على نص واحد

 

 

 اختبار خارجي

 دقيقة 15ساعة و 1: 4الورقة 

Unseen 25% 
 درجة 25

 
 ً  سؤال واحد يتطلب تعليقاً نقديا

 

 اختبار خارجي

 

 
 الفرص األخرى المتاحة

وص تساعد دراسة األدب اإلنجليزي على صقل المهارات التحليلية لطالبنا. من المتوقع أن يأخذوا نًصا ويجدوا الموضوعات ، ثم يربطونه بالنص
اق أوسع. سيقومون أيًضا والنظريات واألحداث التاريخية األخرى. سيستخدم الطالب أفكارهم المعقدة للبحث عن األنماط وتفسير المعلومات في سي

جيدة ألي وظيفة  بتطوير مهاراتهم في التخطيط والبحث باإلضافة إلى اكتساب المعرفة بالتاريخ والثقافة والفلسفة وحتى السلوك البشري. اللغة اإلنجليزية
والقانون واالستشارات واألعمال والتدريس وفنون  تتضمن التواصل والكتابة و / أو المعرفة األدبية. وتشمل هذه: اإلعالن والتسويق والكتابة والصحافة

 األداء واألوساط األكاديمية والحكومة واللغويات واللغات األجنبية واإلعالم والتصميم.
 ,   

 للتواصل بشأن المادة
 ggriffiths@rakacademy.orجينفير غريفيثس :-مسؤول المادة

 whittle@rakacademy.orgkymbley.كيمبلي ويتيل -منسق المرحلة الدراسية 
  

mailto:elaine.okane@rakacademy.org
mailto:preetha.anil@rakacademy.org


   
 

34 
 

IGCSE الرياضيات 
Exam board and specification number – Edexcel 1MA1 

 
 معلومات المادة

 
نية المادة أساسية يدرسها جميع الطالب. من الضروري امتالك مهارات حسابية جيدة والقدرة على حل المشكالت. تتطلب العديد من المسارات المههذه 

 مستوى معينًا من الرياضيات للطالب ليتم قبولهم فيها. يةالجامعوالدراسات والتدرب 
  

 خاللهااألهداف الرئيسية للمادة والمهارات المطورة 

على التفكير  لقدرةتطوير المعرفة والمهارات وفهم األساليب والمفاهيم الرياضية بطالقة ؛ اكتساب واختيار وتطبيق تقنيات رياضية لحل المشكالت ؛ ل

 .ستنتاجات  وفهم وتفسير المعلومات الرياضية بعدة طرقواستخالص االرياضيًا ، وإجراء 
 جوانب الدراسة:

 
. المجاالت الستة الرئيسية مها تهدف إلى تطوير هذه المهارات وتطوير القدرة على حل المشكالت باستخدامومجاالت رئيسية  6لى تنقسم الرياضيات إ

 هي:

 األرقام 

 الجبر 

 النسب ومعدالت التغيير 

 الهندسة والقياسات 

 االحتماليات 

 اإلحصاء 
 

 تقييم المادة
 %100اختبار درجته 

 
 ورقتين امتحانيتين لكل طالب

 
 تقدم المادة مستويين من الدخول لالختبار , مستوى تأسيسي وآخر عالي وذلك لضمان أن الطالب في المكان الصحيح لتحقيق النجاح.

 

 :1الورقة 
 2  ساعة 

 
 50% 

 يسمح باستخدام اآللة الحاسبة 

 
 امتحان خارجي 

 :2الورقة 

 2 ساعة 

 

 50 % 

 يسمح باستخدام اآللة الحاسبة 
 

 امتحان خارجي 

 

على مستوى عال  من الرياضيات ، وعادةً ما يتم تحديد أنواع الدورات المتاحة لك في الجامعة وما عند التوظيف للحصول يسعى جميع أصحاب العمل 

 .بعدها من خالل درجتك في الرياضيات

 الفرص األخرى المتاحة
 

األعمال والمصارف والعلوم والوظائف القائمة على إدارة المحاسبة و للمهن في مجاالتأساسية تخدم الرياضيات في جميع الوظائف ولكنها مهارة ستُ 

ويتقاضون أجورا جيدة التكنولوجيا. يزداد الطلب على الطالب الذين يحصلون على مؤهالت جيدة في الرياضيات في هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم 

 . IB في برنامج البكالوريا الدوليةيات والرياض A-levelضمن  مقابل ذلك. # يمكن للطالب دراسة الرياضيات

 للتواصل بشأن المادة
 nashmia.zubair@rakacademy.org المدرسة نشمية زبير :: مسؤول المادة

mailto:nashmia.zubair@rakacademy.org
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 ( في علم األحياءIGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

  IGCSE 0610كامبردج  -مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

 معلومات الدورة

 كامبردج الطالب من:من  في علم األحياء IGCSEتمكٍّن الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي 

 زيادة فهمهم للعالم التكنولوجي ·

 أخذ اهتمام مستنير باألمور العلمية ·

 ة تطبيقه على التخصصات األخرى والحياة اليوميةالتعرف على فائدة المنهج العلمي وكيفي ·

 تنمية االهتمام والعناية بالبيئة ·

يوازن هذا البرنامج بين المعرفة والفهم الشامل لعلم األحياء ويطور المهارات التي ستكون مفيدة لمزيد من التعليم أو 

 العمل.

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 تطوير المهارات العملية ذات الصلة بدراسة وممارسة علم األحياء ·

 تشجيع اتباع نهج منظم لحل المشكالت ·

 تشجيع الممارسة اآلمنة في العمل االستقصائي ·

 تطوير التواصل الفعال من خالل لغة العلم ·

 تطوير االهتمام بالدقة واالنضباط والموضوعية والنزاهة والمبادرة في علم األحياء ·

 مجاالت الدراسة

 سيقوم الطالب بدراسة مجموعة متنوعة من المفاهيم البيولوجية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛

 تصنيف الكائنات الحية ·

 الجزيئات البيولوجية ·

 التغذية النباتية ·

 التنفس ·

 الوراثة ·

 التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ·

  

 تقييم الدورة

 أخذ جميع الطالب ثالث ورقات.٪، سي100اختبار بنسبة 

 أساسية / تكميلية الوقت )دقيقة( الدرجة النهائية )٪( نوع الورقة الورقة

 أساسية 45 30 اختيار من متعدد 1

 تكميلية 45 30 اختيار من متعدد 2

 أساسية 75 50 نظري 3

 تكميلية 75 50 نظري 4

 أساسية وتكميلية 60 20 بديل عن العملي 6
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 اإلضافيةالفرص 

في علم األحياء أساًسا علميًا جيدًا لجميع المسارات الوظيفية، مما يسمح للطالب بتطوير مهاراتهم  IGCSEتوفر 

التحليلية والتقنيات العملية وتطبيق المعرفة في مجموعة من المجاالت، ويمكن أن تؤدي إلى المستوى المتقدم والمتقدم 

 دة مختارة في البكالوريا الدولية. التكميلي في األحياء، أو األحياء كما

في علم األحياء مهارات في االتصال العلمي، والتقدم المنطقي للنظرية البيولوجية، والمهارات  IGCSEستطور 

الرياضية األساسية التي تعد شرًطا مسبقًا للعديد من المسارات الوظيفية، ويجب على الطالب الذين يفكرون في مجال 

 نفس أو الطب أو البحث البيولوجي أو مهنة الصحة العامة التفكير في أخذ هذه الدورة.التدريس أو علم ال

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 Marilla.Wiggins@rakacademy.orgرئيس المادة: السيدة/ ماريال ويجينز: 

 

    

mailto:Marilla.Wiggins@rakacademy.org
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IGCSEC الكيمياء 
 كامبردج الدولية-االمتحان ورقم المواصفات لوحة

lGCSE0620 

 

 معلومات الدورة:

مثل االهتمام بالدقة والدقة والموضوعية والنزاهة  الصلة،تطوير المواقف ذات  CambridgeIGCSEC لكيمياءاتمكن الطالب 

 واالستفسار والمبادرة واالبتكار

 التخصصات األخرى والحياة اليومية. التعرف على فائدة المنهج العلمي وكيفية تطبيقه على

 يوازن هذا البرنامج بين المعرفة والفهم الشامل للكيمياء ويطور المهارات التي ستكون مفيدة لمزيد من التعليم أو التوظيف.

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي تم تطويرها خالل الدورة

 مارسة الكيمياء* تطوير المهارات العملية ذات الصلة بدراسة وم 

 *  تمكين الطالب من تقدير أن تطبيقات العلوم قد تكون مفيدة وضارة للفرد والمجتمع والبيئة

 * شجع الممارسة اآلمنة في العمل االستقصائي  

 * تطوير التواصل الفعال من خالل لغة العلم 

 مياء* تطوير االهتمام بالدقة والدقة والموضوعية والنزاهة والمبادرة في الكي 

 أماكن الدراسة:

 سيدرس الطالب مجموعة متنوعة من مفاهيم الكيمياء بما في ذلك على سبيل المثال:  

 الطبيعة الجسيمية للمادة 

 الذرات والعناصر والمركبات  

 العناصر المتفاعلة 

 األحماض والقواعد واألمالح 

 الجدول الدوري 

 الكيمياء العضوية 

 تقييم الدورة:

 أوراق. 3٪ ،سيأخذ الطالب 100امتحان 

 الورقة عنوان الورقة الدرجة النهائية% الوقت )دقيقة(  األساسية / الموسعة

 1 اختيار من متعدد 30 45 األساسية

 2 اختيار من متعدد 30 45 الموسعة

 3 نظري 50 75 األساسية

 4 نظري 50 75 الموسعة

 5 بديل عن العملي 20 60 األساسية والموسعة

  

 المزيد من الفرص:

 A و AS الكيمياءيقوم بيمكن أن  ،على المركبات أو الذرات والعناصر والجزيئاتحتوي هو النظام العلمي الذي ي  IGCSEC الكيمياء 

level  فيله ، أو الكيمياء كخيار IB 

 الكيميائية،والقدرة على التنبؤ وإجراء المالحظات على التفاعالت  العلمي،على تطوير مهارات االتصال  IGCSEC ستعمل الكيمياء

 والتي تعد شرًطا مسبقًا للعديد من المسارات الوظيفية. المتفاعلة،وحساب التركيزات والكتلة 

 النظر في هذه الدورة.يجب على الطالب الذين يفكرون في مجال التدريس أو الصيدلة أو الطب أو الهندسة الكيميائية أو مهنة الصحة العامة 

 عنوان التواصل:

 Marilla.Wiggins@rakacademy.org المسؤولة عن المادة األستاذة ماريال ويجنز.
  

  

  

  

  

  

  

  

   

mailto:Marilla.Wiggins@rakacademy.org
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 IGCSEالفيزياء 

 IGCSE0625كامبردج الدولية –لوحة االمتحان ورقم المواصفات 

 معلومات الدورة:

 نهج منظم لحل المشكالت. بحث واتباعممارسة ال على تشجيعوالأن العلم قائم على األدلة فهم  تمكن الطالب من IGCSE الفيزياء

 التوظيف.يوازن هذا البرنامج بين المعرفة والفهم الشامل للفيزياء ويطور المهارات التي ستكون مفيدة لمزيد من التعليم أو 

 الرئيسية للدورة والمهارات التي تم تطويرها خالل الدورة:األهداف 

أن تطبيقات العلوم قد تكون مفيدة وضارة على  فهمالطالب من كما أنها تمكن  تطوير المهارات العملية ذات الصلة بدراسة وممارسة الفيزياء

االهتمام بالدقة والدقة والموضوعية  وتطوير خالل لغة العلمتطوير التواصل الفعال من كما انها تعمل على . حد سواء للفرد والمجتمع والبيئة

 الفيزياء.والنزاهة والمبادرة في 

 أماكن للدراسة:

 سيقوم الطالب بدراسة مجموعة متنوعة من مفاهيم الفيزياء بما في ذلك:

 القوى والحركة

 الفيزياء الحرارية

 بما في ذلك الضوء والصوت الموجات،خصائص 

 والمغناطيسيةالكهرباء 

 الفيزياء الذرية

 تقييم الدورة:

 أوراق. 3عبارة عن الطالب  امتحانسيؤدي الطالب 

. 

 الورقة عنوان الورقة الدرجة النهائية% الوقت )دقيقة(  األساسية / الموسعة

 1 اختيار من متعدد 30 45 األساسية

 2 اختيار من متعدد 30 45 الموسعة

 3 نظري 50 75 األساسية

 4 نظري 50 75 الموسعة

 5 بديل عن العملي 20 60 األساسية والموسعة

  

 المزيد من الفرص:

هو النظام العلمي المتعلق بالمادة وحركتها وسلوكها عبر المكان والزمان. يدرس الكيانات ذات الصلة للطاقة والقوة  IGCSEالفيزياء 

تطوير مهارات إلى الفيزياء . تهدف IBار كخيفيزياء  أو A level و AS إلىيتم دراسة هذا في نوعين ويحاول فهم كيف يتصرف الكون. 

والتي تعد شرًطا مسبقًا للعديد من المسارات  الحديثة،واقتراح كفاءات األجهزة  الجديدة،والقدرة على التنبؤ بالتقنيات  العلمي،الحساب 

 الوظيفية. يوصى الطالب الذين يفكرون في مجال الهندسة والميكانيكا ومحلل البيانات بأخذ هذه الدورة.

 ماريال ويجنز المادة: األستاذةالمسؤولة عن 

 Marilla.Wiggins@rakacademy.org 

mailto:Marilla.Wiggins@rakacademy.org
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 ( في المواطنة العالميةIGCSEلشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )ا

  IGCSE CIE 0460 -مجلس االمتحانات ورقم المواصفات 

 من غير المسلمين والذين ال يدرسون الدراسات اإلسالمية. A  /B  /Cهذه الدورة هي خيار فقط لطالب اللغة العربية  

 

 معلومات الدورة

 الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي في المواطنة العالمية من بيرسون إيديكسل هي مؤهل خطي، وتؤخذ جميع الوحدات في نهاية الدورة

ين الدراسية. المنهج الدراسي جذاب وذو صلة ويوسع معرفة الطالب بالقضايا المعاصرة، ويشجعهم على التفكير فيما يجعلهم "مواطن

 عالميين"، وكيف سيطور تعلمهم مهاراتهم ومعارفهم داخل مجتمعاتهم المحلية والقومية. 

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

يتيح لهم  من خالل المحتوى الذي تمت دراسته وتقييمه، سيشارك الطالب في الرد على المشكالت والمشاركة في المشروع المجتمعي، مما

 -"المشاركة" مع المجتمع العالمي، وسيمكنهم ذلك من تولي قدر أكبر من الملكية والمسؤولية عن النشاط المجتمعي إلظهار المواطنة النشطة 

 تحسين مجتمعات اآلخرين باإلضافة إلى مجتمعاتهم.

 أهداف وغايات هذا المؤهل هي:

 على المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتطوير فهم الطالب لها.تقديم القضايا والتغييرات الرئيسية التي تؤثر  ·

 تطوير فهم الطالب لكيفية تفاعل المجتمعات محليًا وقوميًا وإقليميًا وعالميًا استجابة للتغيير. ·

 .تطوير مهارات الطالب في االستفسار والتحليل وتقييم وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بالقضايا العالمية والتغيير ·

تمكين الطالب من المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي وفهم تأثير هذه اإلجراءات من حيث إحداث فرق في جماعتهم أو جماعات  ·

 اآلخرين أو المجتمع.

 مجاالت الدراسة

 تتعلق الموضوعات بمشاريع العمل المجتمعي المحتملة التي يمكن القيام بها.

محتمل أن يواجهها الطالب، على سبيل المثال في المجتمع والعمل وجماعتهم، ويتم استخدام السياقات واإلعدادات هي تلك التي من ال

 الموضوعات الحساسة ثقافيًا طوال الوقت لبناء المعرفة وتوسيع فهم القضايا العالمية والمحلية التي تؤثر على الجماعات والمجتمعات.

 تقييم الدورة

 ٪.100تقييم خارجي بنسبة 

 ساعة 2.5اختبار لمدة  -: المواطنة العالمية 1الورقة 

 مقيم خارجيًا ·

 تقيم هذه الورقة المعرفة والفهم ألربعة مواضيع رئيسية تتعلق بدراسات المواطنة العالمية: ·

 السياسة والحكم ·

 التنمية االقتصادية والبيئة ·

 الثقافة والمجتمع ·

 التكنولوجيا ·

ات صلة، والتي تمكن الطالب من استكشاف مجموعة واسعة من القضايا واألفكار، مع يتم تقسيم هذه الموضوعات إلى مجاالت موضوعية ذ

 التركيز بشكل خاص على كيفية ارتباطهم بكونهم مواطنين فعالين.

 الفرص اإلضافية

 لمستويات المتقدمة.توفر هذه الدورة أساًسا ممتاًزا للطالب الراغبين في دراسة برنامج دبلوم البكالوريا الدولية، باإلضافة إلى معظم ا

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 liam.core@rakacademy.orgرئيس قسم العلوم اإلنسانية: السيد/ ليام كور 

 

mailto:liam.core@rakacademy.org
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IGCSE رياضيات بحتة 

 رقم لوحة االختبار والمواصفات

IGCSEPearsons4PM1  /01 4و PM1/02 

 .الدورة هي اختيار فقط للطالب غير المسلمين الذين ال يدرسون الدراسات اإلسالميةهذه 

 

 معلومات الدورة:

أو الذين يرغبون في متابعة  مبكر،يهدف هذا المؤهل إلى تعزيز التعلم للطالب الذين قد تكون كفاءاتهم الرياضية قد تطورت في وقت 

 والذي يوسع التقنيات الرياضية إلى ما وراء تلك التي يغطيها اإلضافي، 2الدولي من المستوى  GCSE اهتمامهم بالموضوع. يوفر مؤهل

GCSE  /GCSE الدولي في الرياضيات 

 الدولية هذه لتوسيع معرفة الطالب من خالل توسيع وتعميق المهارات. GCSE تم تصميم شهادة -توسيع وتعميق مهارات الطالب 

 وما بعده A يتيح هذا المؤهل التقدم بنجاح إلى المستوى - A :يدعم التقدم إلى المستوى

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي تم تطويرها خالل الدورة:

  دراسة المعرفة بالتقنيات الرياضية التي تتجاوز محتوى GCSE الدولي في الرياضيات 

 طورت في وقت مبكرتوفير دورة دراسية ألولئك الذين قد تكون كفاءاتهم الرياضية قد ت 

  والقدرة على ربط مجاالت مختلفة من الرياضيات الرياضية،تطوير فهم التفكير والعمليات 

 تمكين الطالب من اكتساب المعرفة والمهارات بثقة ورضا ومتعة 

 تطوير المهارات الرياضية لمزيد من الدراسة في الموضوع أو المجاالت ذات الصلة 

 أماكن الدراسة:

مجاالت رئيسية وتهدف إلى تطوير هذه المهارات وتطوير القدرة على حل المشكالت باستخدام هذه المهارات.  3تنقسم الرياضيات إلى 

 المجاالت الرئيسية هي:

 رقم 

 استخدم المهارات العددية بطريقة رياضية بحتة وفي مواقف الحياة الواقعية 

  الجبر وحساب التفاضل والتكامل 

  وحساب التفاضل والتكامل إلعداد وحل المسائلاستخدم الجبر 

 تنمية الكفاءة والثقة عند معالجة التعبيرات الرياضية 

 إنشاء واستخدام الرسوم البيانية في مجموعة من المواقف 

 الهندسة وعلم المثلثات:

 فهم خصائص األشكال والزوايا والتحوالت. 

 استخدام المتجهات ومعدالت التغيير لحاالت النموذج. 

 استخدام هندسة اإلحداثيات. 

 استخدام علم المثلثات. 

 تقييم الدورة:

 على أساس التقييم 100٪

 سيأخذ جميع الطالب ورقتين على مستوى أعلى فقط.

                                  1ورقة  2ورقة 

 ساعتين

50% 

 اله حاسبة

 تقييم خارجي

  

 ساعتين

50% 

 أله حاسبة 

 تقييم خارجي

 الفرص: المزيد من

تُستخدم الرياضيات في جميع الوظائف ولكنها مهارة حيوية للمهن في مجاالت المحاسبة واألعمال والمصارف والعلوم والوظائف القائمة 

على التكنولوجيا. يزداد الطلب على الطالب الذين يحصلون على مؤهالت جيدة في الرياضيات في جميع أنحاء العالم ويتقاضون رواتب 

 ة لذلك.جيدة نتيج

يمكن للطالب دراسة الرياضيات من المستوى األول والرياضيات كجزء من برنامج البكالوريا الدولية ويمكن أن تساعد الرياضيات البحتة 

 اإلضافية في توفير أساس لها.

 shmia.zubair@rakacademy.orgna المسؤول عن المادة: األستاذة نشيمة زوبير

mailto:nashmia.zubair@rakacademy.org
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 ( في علم االقتصادIGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )
 (4EC1الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي من بيرسون إيديكسل في االقتصاد )

 هذه الدورة هي خيار فقط للطالب غير المسلمين والذين ال يدرسون الدراسات اإلسالمية.
 

 الدورة معلومات

من بيرسون إيديكسل كدورة لمدة عامين، ومع تقدم الطالب  تم تصميم الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي في االقتصاد

خالل الدورة، سيتم تعريفهم بأفكار ومفاهيم جديدة مع االستمرار في استخدام وتعزيز المفاهيم والمهارات المكتسبة 

د الطالب بفهم سليم لالقتصاد، والقدرة على استخدام المعرفة والمهارات والفهم بشكل مسبقًا، وتم تصميم الدورة لتزوي

 مناسب في سياق البلدان الفردية واالقتصاد العالمي.

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 يرسون إيديكسل الطالب من:من ب يمكن مؤهل الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي في االقتصاد

 تطوير فهم المفاهيم االقتصادية وتطبيق هذه المفاهيم على مواقف الحياة الواقعية ·

 حساب وتفسير وتقييم البيانات االقتصادية من أجل تقديم حجج منطقية وأحكام مستنيرة ·

 تنمية الوعي بالتغير االقتصادي وأثره على االقتصادات النامية والمتقدمة ·

 ايا والمشاكل االقتصادية والحلول الممكنة التي تؤثر على االقتصادات المختلطةفهم القض ·

 المشاركة الفعالة في المجتمع كمواطنين ومنتجين ومستهلكين. ·

 مجاالت الدراسة

 في االقتصاد، سيتعلم الطالب ما يلي: IGCSEفي دراسة 

 نظام السوق:

 المشكلة االقتصادية ·

 االفتراضات االقتصادية ·

 والعرض وتوازن السوقالطلب  ·

 المرونة ·

 االقتصاد المختلط ·

 

 تقييم الدورة

 تقييم من ورقتين

 سيتم اختبار الطالب فيما يتعلق بمعرفتهم وفهمهم ومهاراتهم التحليلية والتقييمية حول موضوعين: 

 : االقتصاد الجزئي واقتصاديات األعمال1الورقة 

 : االقتصاد الكلي واالقتصاد العالمي2الورقة 
 

 الفرص اإلضافية

 تشمل خيارات الدراسة اإلضافية في أكاديمية رأس الخيمة ما يلي:

 في األعمال (AS)المستوى المتقدم التكميلي ·

 

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 phillippa.seymour@rakacademy.orgالسيدة / فيليبا سيمور  -رئيس القسم 

 
  

mailto:phillippa.seymour@rakacademy.org
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 المواد اإلختيارية
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 ( في اللغة العربية اللغة األولى**IGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 اللغة العربية اللغة األولى CIE 0508 –اختبارات كامبريدج الدولية 

 

 معلومات الدورة

 اختيارية، وتتيح هذه الدورة للطالب:في اللغة العربية  IGCSEتعد دراسة 

 تنمية القدرة على التواصل بوضوح ودقة وفعالية عند التحدث والكتابة.• 

 تعلم كيفية استخدام مجموعة واسعة من المفردات والقواعد الصحيحة والهجاء وعالمات الترقيم.• 

 تطوير أسلوب شخصي ووعي للجمهور الذي تتم مخاطبته.• 

م يتم تشجيع الطالب أيًضا على القراءة على نطاق واسع، سواء من أجل االستمتاع بها أو لزيادة وعيهم بالطرق التي يمكن من خاللها استخدا

في اللغة العربية األولى المزيد من التحليل العام ومهارات االتصال مثل القدرة على ترتيب الحقائق   IGCSEاللغة العربية، كما تطور 

 اآلراء بشكل فعال.وعرض 

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 األهداف هي تمكين الطالب من:

 قراءة مجموعة واسعة من النصوص، بطالقة وبفهم جيد، واستمتاع وتقدير لتنوع اللغة. ·

 حسين كتاباتهم.القراءة بشكل نقدي، واستخدم المعرفة المكتسبة من القراءة الواسعة لنقل وت ·

 الكتابة بدقة وفعالية، باستخدام اللغة العربية القياسية بشكل مناسب. ·

 العمل مع المعلومات واألفكار في اللغة من خالل تطوير مهارات التقييم والتحليل واالستخدام واالستدالل. ·

 غوية.اكتساب وتطبيق مفردات واسعة إلى جانب معرفة وفهم المصطلحات النحوية واألعراف الل ·

 مجاالت الدراسة

تستمر دورة اللغة العربية لمدة عامين وتؤخذ في نهاية الصف العاشر، وسيحسن الطالب مهارات القراءة والكتابة الخاصة بهم، وستتاح لهم 

اصة والكتابة الفرصة لالستجابة بفهم لمجموعة غنية من نصوص القراءة خالل الدورة، وسيستخدمون هذه النصوص لنقل وإلهام كتاباتهم الخ

 في مجموعة من أنواع النصوص ألغراض وجماهير مختلفة.

 تقييم الدورة

 .2والورقة  1٪، يأخذ جميع الطالب ورقتين: الورقة 100اختبار بنسبة 

 : الكتابة2الورقة  : القراءة1الورقة 

 ساعتين
50 % 

 مقيم خارجيًا

 ساعتين
50 % 

 مقيم خارجيًا

 الفرص اإلضافية

 العربيةتعليم اللغة  -

 الترجمة من / إلى العربية -

يلي في اللغة دراسة اللغة العربية في المستويات العليا على سبيل المثال: اللغة العربية في البكالوريا الدولية / المستوى المتقدم والمتقدم التكم -

 العربية 

 ibrahem.alqabbani@rakacademy.orgالسيد / إبراهيم القباني  -رئيس قسم اللغة العربية جهة االتصال الخاصة بالمادة

mailto:ibrahem.alqabbani@rakacademy.org
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 ( في الفنون والتصميم**IGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 (4FA1)إيديكسل  -مجلس االمتحانات ورقم المواصفات 

 

 معلومات الدورة 

، ويجب أن يكون لدى KS3 Artهذه الدورة مناسبة للطالب الذين لديهم مهارات رسم أساسية جيدة والذين أكملوا 

الطالب الدافع الستكشاف أفكارهم وتطويرها استجابةً لمواضيع محددة، ويجب أن يكونوا مفكرين مستقلين وأن يكونوا 

االلتزام والحماس تجاه هذه المادة من المكونات الحيوية للنجاح في هذه الدورة، قادرين على التفكير في عملهم. يعد 

وسيتمكن الطالب من استخدام خيالهم وتجربة مجموعة من المواد حتى يتمكنوا من تطوير أفكارهم إلى نتائج ممتعة 

 بصريًا.

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 في الفنون، سيتمكن الطالب من: IGCSEلطالب بالنسبة 

 تطوير األفكار من خالل عمليات البحث، وإظهار الفهم النقدي للمصادر. ·

 صقل العمل من خالل استكشاف األفكار واختيار وتجريب الوسائط والمواد والتقنيات والعمليات المناسبة. ·

 ناء تقدم العمل.تسجيل األفكار والمالحظات واألفكار ذات الصلة بالنوايا أث ·

 تقديم استجابة شخصية وذات مغزى تدرك النوايا وتوضح فهم اللغة المرئية. ·

 مجاالت الدراسة

 الفنون، سيتعلم الطالب:في  IGCSEفي دراسة 

 استخدم العناصر الرسمية من خالل مجموعة من المؤلفات. ·

 توصيل األفكار من خالل المالحظات والشرح. ·

 واد المقاومة للرطوبة والجافة والقابلة للطرق والرقمية.تجربة مواد مختلفة مثل الم ·

 إظهار فهماً للون والضوء. ·

 استخدام التطبيقات الرقمية و / أو غير الرقمية. ·

 فهم تأثيرات الجمع بين المواد المختلفة لخلق حلول إبداعية. ·

 إجراء البحوث المرئية باستخدام المصادر األولية والثانوية بشكل فعال. ·

 لدورةتقييم ا

 ٪ من الدرجة الكلية.50المكون األول: 

 مجموعة شخصية محددة داخليًا ·

موضوع مبدع وسطي. ينشئ الطالب مجموعة من األعمال التي توضح معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم في  ·

 الموضوع.

 ساعات 10اختبار نهائي مدته  ·

 ٪ من الدرجة الكلية.50المكون الثاني: 

 مهمة محددة خارجيًا ·
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 خارجيًا والذي يتم إصداره في يناير من السنة النهائية. موضوع محدد ·

 يجب على الطالب إنشاء مجموعة عمل استجابة لموضوع محدد خارجيًا، محدد بواسطة إيديكسل. ·

 ساعات 10اختبار نهائي مدته  ·

 الفرص اإلضافية

 تشمل خيارات الدراسة اإلضافية في أكاديمية رأس الخيمة ما يلي:

 تكميلي في الفنونالمستوى المتقدم ال ·

 المستوى المتقدم في الفنون ·

 البكالوريا الدولية في الفنون المرئية ·

في الفنون مؤهل مفيد ألي طالب يرغب في ممارسة مهنة إبداعية في مجال الفنون والحرف ومصمم  IGCSEتعد 

 لالهتمام واإلبداعية. الجرافيك والفنون الجميلة والنحت ووسائل اإلعالم والعديد من المسارات األخرى المثيرة

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 gaston.campbell@rakacademy.orgالسيد / جاستون كامبل   -رئيس القسم 

 zak.mumin@rakacademy.orgالسيد زاك مؤمن  -منسق المواد الفنية 

 

 

mailto:gaston.campbell@rakacademy.org
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 ( في دراسات األعمالIGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 0450 –اختبارات كامبريدج الدولية  -مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

 

 معلومات الدورة 

العالم الحقيقي. سيتعلم الطالب ستكون هذه الدورة مناسبة للطالب الذين يحرصون على فهم كيفية عمل الشركات في 

تقدير دور األشخاص في األعمال التجارية، وكيفية حساب وتفسير بيانات األعمال، وتحليل مواقف العمل وتقديم 

التوصيات المناسبة. تستهدف الدورة الطالب الذين هم مفكرين مبدعين، ولديهم فهم تام للرياضيات والذين هم ملتزمون 

 ة عمل الشركات.ومتحمسون لتعلم كيفي

 

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

تم تصميم الدورة لتزويدك بفهم لألشكال المختلفة لمنظمات األعمال، والبيئة التي تعمل فيها الشركات ووظائف األعمال 

 مثل التسويق والعمليات والتمويل.

 

 مجاالت الدراسة

 صة الستكشاف الموضوعات التالية:سيتم منح الطالب الفر

 فهم النشاط التجاري ·

 األشخاص في األعمال التجارية ·

 التسويق ·

 إدارة العمليات ·

 المعلومات والقرارات المالية ·

 التأثيرات الخارجية على النشاط التجاري ·

 

 تقييم الدورة

 ٪، ويأخذ جميع الطالب ورقتين100الدورة اختبار بنسبة 

 درجة( 12و  8: أسئلة إجابات موسعة )2ورقة  درجات( 6و  4و  2قصيرة ): أسئلة إجابات 1ورقة 

 ٪50دقيقة  30ساعة و 1
 4تحتوي على أسئلة ذات إجابة قصيرة إجابة على 

 دراسات حالة قصيرة
 مقيمة خارجيًا

 ٪50دقيقة  30ساعة و 1
سيجيب الطالب على دراسة حالة أطول ويجيبون على 

 المادة التحفيزيةأربعة أسئلة موسعة باستخدام 
 مقيمة خارجيًا

 ا

 لفرص اإلضافية

إدارة في  تعد هذه الدورة بمثابة إعداد جيد لدورات المستوى المتقدم في األعمال أو االقتصاد أو البكالوريا الدولية

 األعمال، وستكون مفيدة أيًضا ألي طالب يرغب في إنشاء أو تشغيل أعماله التجارية الخاصة، وسيستفيد الطالب

المهتمون بمجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك البيع بالتجزئة والمحاسبة والسفر والسياحة والخدمات المالية 

 والجمعيات الخيرية واإلدارة العامة من المهارات والموضوعات التي يتم تناولها.

 

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 phillippa.seymour@rakacademy.orgالسيد / ب. سيمور  -رئيس القسم 

  

mailto:phillippa.seymour@rakacademy.org
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 ( في علوم الحاسوبIGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 (0478اختبارات كامبريدج الدولية ) -مجلس االمتحانات ورقم المواصفات 

 

 معلومات الدورة 

 للطالب المهتمين بمعرفة كيفية عمل أنظمة الحاسوبفي علوم الحاسوب معدٍّة  IGCSEدورة  ·

 تغطي الدورة التعرف على كيفية تصميم برامج الحاسوب وترميزها. ·

يوصى بأن يمتلك الطالب معرفة جيدة بالرياضيات و / أو العلوم لفهم وحل المشكالت في الموضوعات التي  ·

 تتطلب مستوى أعلى من التفكير المنطقي

 

 دورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورةاألهداف الرئيسية لل

في علوم الحاسوب من كامبريدج الطالب من تطوير االهتمام بالحوسبة واكتساب الثقة في التفكير  IGCSEتمكن 

 والبرمجة الحاسوبية، ويطورون فهمهم للمبادئ األساسية لحل المشكالت باستخدام أجهزة الحاسب اآللي.

 

 مجاالت الدراسة

 في علوم الحاسوب يجب: IGCSEبالنسبة لطالب 

 تطوير التفكير الحاسوبي ·

 تطوير فهم المبادئ األساسية لحل المشكالت باستخدام أجهزة الحاسب اآللي ·

تطوير فهم األجزاء المكونة ألنظمة الحاسب اآللي وكيفية ترابطها، بما في ذلك البرامج والبيانات واألجهزة  ·

 واالتصاالت واألشخاص

اب المهارات الالزمة لتطبيق هذا الفهم لتطوير حلول قائمة على الكمبيوتر للمشاكل باستخدام لغة برمجة اكتس ·

 عالية المستوى.

 

 تقييم الدورة

 سيقوم الطالب باالستعداد الثنين من األوراق المكتوبة.

 دقيقة 45٪( ساعة و 60: نظري )1ورقة 

 وأسئلة مقننة. ال يوجد خيار من األسئلة. تحتوي الورقة المكتوبة على أسئلة إجابات قصيرة

 دقيقة 45٪( ساعة و 40: حل المشكالت والبرمجة )2الورقة 

تحتوي هذه الورقة المكتوبة على أسئلة إجابات قصيرة وأسئلة مقننة. ال يوجد خيار من األسئلة. جزء من عالمات هذه 

 الورقة مأخوذ من األسئلة الموضوعة في المادة التمهيدية.

 

 فرص اإلضافيةال

في علوم الحاسوب من كامبريدج مستعدون  IGCSEفي  C* إلى  Aيكون الطالب الذين حصلوا على الدرجات من 

من كامبردج ، أو ما  جيدًا لمتابعة الدورات التي تؤدي إلى المستوى المتقدم والمتقدم التكميلي الدولي في علوم الحاسوب

المكتسبة خالل الدورة في مجاالت أخرى من الدراسة والعمل وفي الحياة يعادله، ويمكن أيًضا استخدام المهارات 

 اليومية.

 

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 shihabudin.mohamed@rakacademy.orgمحمد  شهاب الدينالسيد / 

 
 
 

  

mailto:shihabudin.mohamed@rakacademy.org
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 ( في تكنولوجيا التصميم IGCSEالثانوي )الشهادة الدولية العامة للتعليم 

 0445 -في التصميم والتكنولوجيا من كامبريدج  IGCSE –مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

  

 معلومات الدورة

هذه الدورة مثالية للطالب الذين يستمتعون بتصميم وإنشاء حلول للمشكالت. وتوفر أساًسا مثاليًا لمزيد من الدراسة في 

والتكنولوجيا. تم تصميم الدورة الستيعاب مجموعة واسعة من االهتمامات والمواد والموارد وتزود الطالب التصميم 

 بالمعرفة التقنية والتصميم العملي وصنع المهارات لعالم العمل.

 

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 األهداف الرئيسية هي تمكين الطالب من:

 تنمية التفكير اإلبداعي في المجاالت ذات الصلة بالتصميم والتكنولوجيا ·

 تطبيق مهارات حل المشكالت على المشكالت العملية والتكنولوجية ·

 تطوير مهارات االتصال الحيوية للتصميم والتحقيق والتقييم ·

 اكتساب المعرفة والفهم للتصميم والتكنولوجيا ·

 والتحقيقتطوير المهارات في البحث  ·

 تصميم وتصنيع المنتجات مع مراعاة االستدامة والتأثير األوسع على المجتمع ·

 تنمية القدرة على إصدار أحكام قيمة جمالية واقتصادية وأخالقية وفنية. ·

 

 مجاالت الدراسة

 :المنتجات الرسومية

 . تقنيات الرسم الرسمية،1

 اآلراء والتطورات، -اإلسقاطات  -2

 ت ونقلها،. تقديم المعلوما3

 . المواد والنمذجة،4

 . استخدام األدوات و / أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،5

 . صنع المنتجات الرسومية.6

 :تصميم المنتج

 . الصحة والسالمة1

 . استهالل األفكار وتطويرها وتسجيل البيانات.2

 . توصيل أفكار التصميم،3

 والتصنيع،. استخدام التكنولوجيا في التصميم 4

 . التصميم والتكنولوجيا في المجتمع،5

 . تطبيق التصميم العملي،6

 البيئة واالستدامة، -7

 . النظام والتحكم8

 

 تقييم الدورة

 ٪ من الدرجة الكلية.50اختبار محدد خارجيًا:  –. المكون األول 1

 ٪.25دقيقة بناًء على المعرفة بتصميم المنتج  15ساعة و  1: 1ورقة 

 ٪.25ساعة بناء على المعرفة بالمنتجات الرسومية  1: 2ورقة 

 ٪ من الدرجة الكلية50. المكون الثاني: 2
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يتم تقييم التقييم القائم على المدرسة داخليًا ومراجعته خارجيًا. وهو يتألف من مجموعة تدل على تصميم كبير وعمل 

 مشروع.

 

 الفرص اإلضافية

هي القاعدة المثالية للتقدم إلى مسار دبلوم تكنولوجيا التصميم في البكالوريا في تكنولوجيا التصميم  IGCSEتعد دورة 

( أو المستوى المتقدم/المتقدم التكميلي في التصميم والتكنولوجيا )تصميم المنتج(، ويمكن أن تؤدي دورة IBDPالدولية )

لموضة والهندسة والعمارة التصميم والتكنولوجيا إلى وظائف في مجموعة متنوعة واسعة من الصناعات مثل؛ ا

وتكنولوجيا المعلومات ودراسات التصميم/التصنيع بمساعدة الحاسب والتصنيع ودراسات الطيران والتعليم والعديد من 

 المسارات األخرى.

 

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 ton.Campbell@rakacademy.orgGas السيد / جاستون كامبيل 
  

mailto:Gaston.Campbell@rakacademy.org
mailto:Gaston.Campbell@rakacademy.org
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 ( في اللغة الفرنسيةIGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 (0520اللغة األجنبية من كامبريدج ) –مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

 معلومات الدورة 

وتتيح للطالب اكتساب أساس متين هذه الدورة مناسبة لجميع الطالب الذين درسوا الفرنسية حتى نهاية الصف الثامن 

 للغة الفرنسية في أربع مهارات: القراءة والكتابة واالستماع والتحدث.

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 في اللغة الفرنسية يجب: IGCSEبالنسبة لطالب 

 أن يكونوا واثقين في فهم كيفية عمل اللغة. ·

 لغة الفرنسية في سياقات متنوعة.فهم وصياغة ال ·

 استخدم المهارات النحوية المكتسبة بشكل صحيح، وعالمات الترقيم والتهجئة بدقة. ·

 مجاالت الدراسة

 النشاطات اليومية: ·

 الحياة الشخصية واالجتماعية: ·

 العالم من حولنا ·

 عالم العمل ·

 العالم الدولي ·

 تقييم الدورة

 % 100اختبار بنسبة 

 الوقت )دقيقة( الدرجة النهائية )٪( الورقةنوع  الورقة

 50 25 استماع 1

 60 25 اختيار من متعدد 2

 10 25 تحدث 3

 60 25 كتابة 4
 

 

 الفرص اإلضافية

في اللغة الفرنسية مجموعة من المهارات القابلة للتحويل للفهم والتواصل في المواقف اليومية باللغة  IGCSEتطور 

الفرنسية. يبدأ الطالب في تطوير الوعي الثقافي بالبلدان والمجتمعات التي يتم التحدث باللغة الفرنسية فيها، ويكتسبون 

 د من الدراسات أو العمل.المهارات اللغوية األساسية المطلوبة للتقدم إلى مزي

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 Jakeya.khanom@rakacademy.orgالسيدة / جاكيا خانوم  -رئيس المادة 

  

mailto:Jakeya.khanom@rakacademy.org
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 ( في الجغرافيا IGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 IGCSE CIE 0460 –مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

 

 معلومات الدورة 

ستكون هذه الدورة مناسبة للطالب الذين لديهم فضول لمعرفة العالم من حولهم، ويحتاج الطالب إلى عقل مستفسر 

 والرغبة في اكتشاف كل من البيئات المادية والبشرية.

 

 يتم تطويرها خالل الدورةاألهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي 

يهدف منهج الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي في الجغرافيا من كامبريدج إلى تطوير المهارات والممارسات مدى 

الحياة، وعند دراسة الجغرافيا، يكتسب الطالب أفكاًرا حول مجموعة من القضايا العملية واالجتماعية واالقتصادية 

إلى المهارات الجغرافية األساسية )على سبيل المثال العمل الميداني واستخدام المعدات المتخصصة؛  والبيئية، وباإلضافة

وإعداد الخرائط والرسوم البيانية؛ واستخدام االستطالعات االجتماعية واألساليب التفسيرية(، يطور الطالب مجموعة من 

 ت.المهارات األساسية ذات الصلة بالعديد من الوظائف والقطاعا

وتشمل المهارات في البحث وجمع البيانات؛ والتحليل والتقييم؛ والمهارات الرياضية والحسابية؛ ومهارات االتصال 

الكتابية والشفوية؛ وكتابة التقارير وعرض البيانات؛ ومهارات التخطيط وحل المشكالت؛ والتفكير اإلبداعي والقدرة على 

التي تنطوي عليها المناقشات؛ وإدارة الوقت؛ والقدرة على الوفاء بالمواعيد التعرف على القضايا األخالقية والمعنوية 

 النهائية.

 

 مجاالت الدراسة

 يتم تغطية المحتوى في ثالثة موضوعات:

 . السكان واالستيطان1

 . البيئة الطبيعية2

 . التنمية االقتصادية.3

 

 تقييم الدورة

 % 100اختبار بنسبة 

 ٪(45) : الموضوعات الجغرافية1ورقة 

 يجب على الطالب اإلجابة على سؤال واحد من كل قسم.

 الموضوع األول: السكان واالستيطان

 الموضوع الثاني: البيئة الطبيعية

 الموضوع الثالث: التنمية االقتصادية

  

 ٪(27.5: المهارات الجغرافية )2ورقة 

القرار وتطبيق التقنيات الرسومية وغيرها حسب تعتمد الورقة على اختبار تفسير وتحليل المعلومات الجغرافية واتخاذ 

 االقتضاء.

  

 ٪(27.5: العمل الميداني )4الورقة 

يحضر الطالب رحلة ميدانية لمدة يومين حيث يتعلمون المهارات الجغرافية األساسية، وسيتعلمون أيًضا عن طرق جمع 

قوم الطالب بإنجاز اختبار بناًء على أساليب العمل البيانات األساسية وكيفية تقييم وتحليل البيانات التي تم جمعها، وي

 الميداني هذه.
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 الفرص اإلضافية

في الجغرافيا أساًسا ممتاًزا لبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية ومعظم المستويات المتقدمة، وستساعدك   IGCSEتوفر 

في الجغرافيا على مباشرة مهنة في مجموعة من المجاالت، بما في ذلك المجاالت في التعليم والتجارة   IGCSEأيًضا 

والصناعة والنقل والسياحة والقطاعات العامة، وسيكون لديك أيًضا العديد من المهارات القابلة للتحويل، وجذب أصحاب 

 العمل من قطاعات األعمال والقانون والتمويل.

 

 ل الخاصة بالمادةجهة االتصا

 liam.core@rakacademy.org السيد / ليام كور  -رئيس قسم العلوم اإلنسانية 

 ashleigh.phillips@rakacademy.org -السيدة / أ. فيليبس  -رئيس المادة 

  

mailto:liam.core@rakacademy.org
mailto:liam.core@rakacademy.org
mailto:ashleigh.phillips@rakacademy.org
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 ( في التاريخ IGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 IGCSE CIE 0470 –مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

 معلومات الدورة 

يعد التاريخ مقبوال في معظم المهن، وسينظر أصحاب العمل في وسائل اإلعالم، والصحافة، والتعليم، والقانون، 

 في التاريخ بشكل إيجابي. IGCSEوالصناعة، والخدمات )الشرطة، وخدمة اإلطفاء، إلخ( إلى 

 األهداف الرئيسية للدورة والمهارات التي يتم تطويرها خالل الدورة

 ب قدرتهم على:سيطور الطال

استدعاء واختيار وتنظيم ونشر المعرفة بمحتوى الدورة وتوصيلها من خالل الوصف والشرح والتحليل لألحداث  ·

 واألشخاص والتغييرات والقضايا التي تمت دراستها.

 إظهار أنهم يفهمون ويمكنهم تحليل وتفسير المصادر التاريخية، في سياقهم ·

وتحليل وتقييم كيف ولماذا تم تفسير األحداث واألشخاص والمواقف والتغييرات إظهار أنهم قادرون على فهم  ·

 وتمثيلها فيما يتعلق بالموضوعات والفترات التاريخية التي تمت دراستها.

 مجاالت الدراسة

 ، وتتكون من سبعة أسئلة رئيسية:1919العالقات الدولية منذ عام 

 ما سبب الحرب العالمية األولى؟ ·

 عادلة؟ 1923-1919دات السالم لعام هل كانت معاه ·

 إلى أي مدى كانت عصبة األمم ناجحة؟ ·

 ؟1939لماذا انهار السالم الدولي بحلول عام  ·

 من المسؤول عن الحرب الباردة؟ ·

 ما مدى فعالية الواليات المتحدة في احتواء انتشار الشيوعية؟ ·

 ؟1989 - 1948ما مدى تأمين سيطرة االتحاد السوفياتي على أوروبا الشرقية،  ·

 ، وتتكون من ثالثة أسئلة رئيسية:1945-1918دراسة متعمقة: ألمانيا 

 هل كانت جمهورية فايمار محكوم عليها بالفشل منذ البداية؟ ·

 ؟1934لماذا تمكن هتلر من السيطرة على ألمانيا بحلول عام  ·

 الحكم النازي. ·

 ؟1945-1933ما مدى فعالية سيطرة النازيين على ألمانيا،  ·

 كانت الحياة في ألمانيا النازية؟ كيف ·

 تقييم الدورة

 % 100اختبار بنسبة 

 ٪ من الدرجات( ستتكون من قسمين:40)ساعتان،  1الورقة 

 القسم أ )المحتوى األساسي( سيكون هناك أربعة أسئلة عن القرن العشرين أساسية. ·

 1945-1918سيحتوي القسم ب )دراسات متعمقة( على سؤالين حول الدراسة المتعمقة: ألمانيا  ·
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 إلى ثالثة أجزاء وستستند إلى المادة التحفيزية. 1سيتم تنظيم جميع األسئلة الواردة في الورقة  ·

 ٪ من الدرجات(33: )ساعتان، 2الورقة 

 في هذه الورقة، يختار الطالب خيار القرن العشرين ·

سيتم تحديد الموضوعات كل عام وسيتم أخذها من المحتوى األساسي، وسيتضمن كل خيار مجموعة من المواد  ·

 المصدرية المتعلقة بالموضوع المحدد، وسلسلة من األسئلة بناًء على المواد.

 ٪ من الدرجات(27ساعة،  1: بديل المهام الدراسية المطلوبة التمام الدورة )4الورقة 

واحد في كل دراسة من الدراسات المتعمقة، وسيكون مستندًا إلى المصدر وسيتم تنظيمه في  سيتم وضع سؤال ·

 عدة أجزاء، وسيختبر جميع أهداف التقييم. يجب على الطالب اإلجابة على سؤال واحد.

 الفرص اإلضافية

في التاريخ من مباشرة مهنة في مجموعة من المجاالت، بما في ذلك المجاالت في التعليم والتجارة   IGCSEتمكنك 

والصناعة والقطاعات العامة، وسيكون لديك أيًضا العديد من المهارات القابلة للتحويل، وجذب أصحاب العمل من 

ممتاًزا للطالب الذين يرغبون في دراسة  في التاريخ أساًسا  IGCSEتوفر و قطاعات األعمال والقانون والتمويل،

 برنامج دبلوم البكالوريا الدولية ومعظم المستويات المتقدمة.

 جهة االتصال الخاصة بالمادة

 liam.core@rakacademy.org السيد / ليام كور  -رئيس قسم العلوم اإلنسانية 

 emma.marshall@rakacademy.orgالسيدة / إيما مارشال  - رئيس المادة

 

 

mailto:liam.core@rakacademy.org
mailto:liam.core@rakacademy.org
mailto:emma.marshall@rakacademy.org
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 ( في الموسيقى** IGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي )

 Edexcel Music 1MU0 –مجلس اإلمتحانات ورقم المواصفات 

 معلومات الدورة 

 مناسبة لطالب الموسيقى الذين يمكنهم العزف على آلة موسيقية أو الغناءهذه الدورة  ·

 يسمح للطالب بأن يكونوا مبدعين وبأداء وتأليف وتحليل الموسيقى ·

 يجب على الطالب االلتزام بالممارسة المنتظمة على اآللة / الصوت الذي اختاروه ·

 ينصح بدروس الموسيقى الفردية ·

 مهارات التي يتم تطويرها خالل الدورةاألهداف الرئيسية للدورة وال

 في الموسيقى يجب: IGCSEبالنسبة لطالب 

 تقديم أداء منفرد على اآللة / الغناء المختار، بأسلوبهم الموسيقي المفضل ·

 تطوير مهارات المجموعة وأداء جزء مستقل في أداء المجموعة ·

 والثقافاتدراسة مجموعة واسعة من الموسيقى من مختلف األزمنة واألنواع  ·

 تطوير مهارات تحليلية تسمح لهم بمقارنة الميزات الموسيقية  ·

 تطوير مهارات التأليف ·

 استخدام برامج الموسيقى إلنتاج مؤلفاتهم الموسيقية أو أجهزة التسجيل ·

 تعلم واستخدم تقنيات التدوين المناسبة ·

 دقائق، واحدة لموجز محدد صادر عن لجنة االختبار 4تأليف قطعتين لمدة  ·

 مجاالت الدراسة

 هناك ثالث مهارات يتم تطويرها خالل الدورة وهي:

 فهم الموسيقى ·

 األداء ·

 التأليف ·

 يتم تدريس هذه المهارات وتطويرها من خالل مجاالت الدراسة:

 1820-1700موسيقى اآلالت  ·

 الموسيقى الصوتية ·

 موسيقى للمسرح والشاشة ·

 االندماج ·

 تقييم الدورة

 ٪60المهام الدراسية المطلوبة التمام الدورة: إجمالي 

 ٪ أداء فرقة(15٪ أداء فردي، 15أداء ) 30٪

 ٪ لكل من المؤلفتين(15تأليف ) 30٪
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 ٪40االختبار: 

 فهم الموسيقى: امتحان االستماع في مايو / يونيو للصف العاشر بناًء على األعمال المحددة من مجاالت الدراسة

 الفرص اإلضافية

في الموسيقى الطالب من القيام بأكثر من مجرد التطوير كموسيقيين، فهي تطور مهارات االتصال   GCSEتمكٍّن 

والتحليل؛ وتسمح بالتعبير واإلبداع ويمكن أن تكون منصة انطالق لحب الموسيقى مدى الحياة أو تؤدي إلى مزيد من 

 لية.الدراسة في المستوى المتقدم/المتقدم التكميلي أو في البكالوريا الدو

يمكن أن تكون المهن الموسيقية واسعة النطاق لتشمل فنون األداء والوسائط وتسجيل الموسيقى والهندسة، ويحظى التفاني 

والمهارات التي يطورها الموسيقيون من خالل الممارسة والمثابرة بتقدير كبير من قبل الجامعات وأصحاب العمل في 

 جميع المجاالت.

 ادةجهة االتصال الخاصة بالم

 mairead.lonergan@rakacademy.orgالسيدة/ م. لونيرجان  -رئيس قسم الموسيقى 
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 ** IGCSEلتربية البدنية ا

 CIE (0413)التربية البدنية  IGCSEمجلس االمتحان والمواصفات: 

 

 دورة معلومات

 الطالب الموهوبون في مجموعة من الرياضات والذين لديهم اهتمام ببيولوجيا اإلنسان 

 لى تطوير المهارات البدنية للطالب ومعرفتهم بالجوانب التشريحية والفسيولوجية وعلم االجتماع للتربية البدنية هدف هذه المادة إت 

 ة.يتم دمجها في الدرجة النهائي هناك ترجيح متساو  للعناصر العملية والنظرية للمقرر والتي

 لقطات الفيديو ألربع رياضات على األقل كدليل لمنح الدرجات المناسبة.كيُتوقع من الطالب تجميع أدلة 

 

 مادة والمهارات التي تم تطويرها خالل المادة األهداف الرئيسية لل

 من قبل الجامعات وأصحاب العمل كدليل على معرفة وفهم التربية البدنية Cambridge IGCSE Physical Educationيتم قبول  

 الطالب على تطوير:  IGCSEيشجع منهج كامبردج للتربية البدنية 

  معرفتهم ومهاراتهم وفهمهم لمجموعة من األنشطة البدنية ذات الصلة 

  القدرة على تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة البدنية 

  فهم األداء الفعال واآلمن 

 فهم دور الرياضة والنشاط البدني في المجتمع والعالم األوسع أساس ممتاز للدراسة المتقدمة 

 التمتع بالنشاط البدني.

 

 أماكن الدراسة

 سوف يدرس الطالب جميع الموضوعات التالية: 

 علم التشريح وعلم وظائف األعضاء -1

 الصحة واللياقة البدنية والتدريب -2

 اكتساب المهارات وعلم النفس  3

 التأثيرات االجتماعية والثقافية واألخالقي 4

 

 تقييم الدورة

 دقيقة 45ساعة و  1( ورقة االمتحان: نظري 50%)تنقسم إلى قسمين، القسم األول 

 .PEيقوم الطالب بأربعة أنشطة بدنية من فئتين على األقل من الفئات السبع في صفية  أعمال( 50%)القسم الثاني  

 

 المزيد من الفرص

أساسيًا لجميع المسارات الوظيفية القائمة على التربية البدنية والصحة والرياضة والترفيه. يمكن  IGCSE Physical Educationيعد 

في الرياضة والترفيه والسياحة والرياضي الرائد أو جوائز التدريب  BTECالتربية البدنية أو  Aو أ ASمستوى  تكون المادة إما من

الخاصة بالرياضة. الطالب الذين يفكرون في مجال الترفيه والسياحة والتعليم والصحافة الرياضية والتسويق الرياضي سيجدون الدورة 

 التدريبية مفيدة أيًضا.

 

 جهة االتصال

جزر  -السيدة مارشا جونسون  -االتصال قائدة الموضوع لتواصل مع رئيس قسم المادة الرجاء ل

.marsha.johnson@rakacademy.org 

mailto:marsha.johnson@rakacademy.org
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IGCSE  األسبانية 

 Cambridge Foreign Language (0530) -لوحة االمتحان ورقم المواصفات  

  

 معلومات الدورة

ماع تبدأ الدورة على مستوى المبتدئين. ستسمح الدورة للطالب باكتساب أساس متين للغة اإلسبانية في أربع مهارات: القراءة والكتابة واالست 

 والتحدث. ال يحتاج الطالب إلى دراسة اللغة اإلسبانية من قبل، ولكن يجب أن يكون لديهم اهتمام شديد باللغات.
 

 الرئيسية للدورة والمهارات األهداف

اللغة. سوف يفهمون ويتواصلون باللغة اإلسبانية من خالل  سيكون الطالب واثقين في فهمهم IGCSEسبانية عند االنتهاء من اللغة اإل  

 .مجموعة متنوعة من السياقات. سيستخدم الطالب المهارات النحوية المكتسبة بشكل صحيح وعالمات الترقيم والتهجئة بدقة

 

 اماكن الدراسة

 النشاطات اليومية 

 الحياة الشخصية واالجتماعية 

 العالم من حولنا 

 عالم العمل العالم الدولي 

  

 كيف سيتم تقييمي؟ -تقييم الدورة 
 

 ٪100 إمتحان

 الورقة نوع الورقة التقييم النهائي الوقت

 1ورقة  استماع 25 50

 2ورقة  متعدد الخيارات 25 60

 3ورقة تحدث 25 10

 4ورق كتابة 25 60

  

 المزيد من الفرص 
والتواصل في المواقف اليومية باللغة اإلسبانية. يبدأ الطالب في واستخدامها في الفهم مجموعة من المهارات هدف هذه المادة إلى تطوير ت

ن تطوير الوعي الثقافي للبلدان والمجتمعات التي يتحدث بها اإلسبانية. يكتسبون المهارات اللغوية األساسية المطلوبة للتقدم إلى مزيد م
 ن برنامج البكالوريا الدولية. الدراسات أو التوظيف. يمكن للطالب اختيار دراسة اللغة اإلسبانية كجزء م

 Jakeya.khanom@rakacademy.org. السيدة جيكيا خانوم - للتواصل مع رئيسة القسم 

 

mailto:Jakeya.khanom@rakacademy.org

