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 مقدمة:

 

)في الصفين العاشر و الحادي IGCSEطالبات الصف التاسع حاليا ستقمن بدراسة مناهج شهادة كامبريدج العالمية العامة للتعليم الثانوي (

 عشر.

معترف بها عالميا، إال أن كثيرا من أولياء األمور و الطالبات على حد سواء ال يعرفون عنها الكثير. إن فهم  IGCSE'sبينما تعد شهادات 

و المواد التي تقدمها هام جدا لكل من أولياء األمور و الطالبات،حيث أنه سيكون على الطالبات االنتقاء من خيارات  IGCSE'sأهمية ال 

 مواد معينة للصف العاشر.

والمواد التي تقدمها IGCSE             إلى إمداد كل من الطالبات و أولياء األمور بخلفية المعلومات الالزمة عن  ذا الدليليهدف ه

 األكاديمية.

معدة بطريقة تضع في  IGCSEالبريطانية، ولكن الفرق الحقيقي بينهما هو أن مناهج  GCSE'sشبيهة للغاية ب  IGCSEمناهج 

 الطلبة في أنحاء العالم المختلفة.االعتبار احتياجات 

 

 IGCSEمعلومات أساسية عن 
 

) والذي يعد أكبر جهة CIE( ) تدار بواسطة مجلس امتحانات جامعة كامبريدج العالميةIGCSEالشهادة العامة العالمية للتعليم الثانوي (

. للمزيد من عاماً عشرين لمدة  IGCSEتسع عشرة سنة و ال يزال يقدم مناهج  -أربعة عشرة سنة للمؤهالت العالمية للطلبة من عمر

 CIE : (www.cie.org.ukالمعلومات يرجى الرجوع إلى موقع المجلس(

ة عالميا لدى جميع المدارس و الجامعات وأرباب هو برنامج يستمر لمدة عامين و ينتهي بالحصول على شهادة معتمد IGCSE  منهاج  

العمل . و هو فريد في كونه يجمع بين أن مناهجه طورت لتتماشى مع المنهاج البريطاني الدولي باإلضافة إلى أنه ينظر بعناية إلى 

 Aو  ASم قاعدة سليمة لمستويات احتياجات الطلبة في كل أنحاء العالم. حيث يعطي الطالبات أساسا ممتازا للدراسات الموسعة و يقدم له

 . IBم لوباإلضافة إلى برنامج دب

قتراب عمليا من التعليم و التعلم.المبدأ التوجيهي ألي منهج إلى تعزيز مستويات أكاديمية عالية من خالل اال IGCSE'sكما تهدف 

IGCSE  .هو مكافأة الطالبة على كل إنجاز إيجابي تقوم به حيث يقيم ما تعرفه و تفهمه و تستطيع القيام به 
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 IGCSE   المواد التي تطرحها أكاديمية األرقم للحصول على
 

بالمخطط التالى و توفر تلك المواد مسارات ، كما هى موضحة  ICCSE) 11( ة مادةعشر ىحدإتقوم أكاديمية األرقم بعرض إجمالى 
  متنوعة تناسب ميول و قدرات مختلف الطالبات.  

كحد أدنى بما فى ذلك المواد  اإللزامية و االختيارية. اللغة العربية   IGCSEويكون مطلوبا من جميع الطالبات أخذ سبع مواد من مواد 
 هي مواد إلزامية. إلضافة إلى مادة األحياءجيا المعلومات باواإلنجليزية والرياضيات و تكنولو

تفضلها، إال أنه يجب أن  ختياراتهن بعناية، فبينما هو متوقع من الطالبة اختيار المواد التىنقلل من أهمية دراسة الطالبات ال وال يمكن أن
بعين  مع األخذ يةالطالباتو المرشدة  اتختبارات الهدف البعيد من دراستها. وفى حالة ترددهن، يجب عليهن التشاور مع المدرستعكس اال

 .ها وخطط العمل المستقبليةتم اختيار رفة متطلبات المواد الدراسية التياالعتبار مع

 
 

 الجهات التابعة لها مناهج المواد و اختباراتها
 

 المادة جهة االختبارات
CIE اللغة العربية كلغة أولى 
CIE اللغة اإلنجليزية كلغة أولى 
CIE اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
CIE األحياء 
CIE الكيمياء 
CIE الفيزياء 
CIE الرياضيات 
Edexcel الجغرافيا 
Edexcel إدارة أعمال 
CIE تكنولوجيا المعلومات 
CIE  السياحةالسفر و  
CIE  الرسم و التصميم 

 

 السفر و السياحة
  

 العلوم

 أحياء      

كيمياء     
          

فيزياء 
    

 لغة عربية       
 (لغة أولى و لغة ثانية)

 رياضيات               

 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 جغرافيا            
    
 
            
 

 لغة إنجليزية
(لغة أولى و لغة ثانية)   

علوم 
 اجتماعية

 إدارة أعمال    
 

تقنية واد مهنيةم  
 و إبداعية

 اللغات

 الرسم 
 و التصميم
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 IGCSE اختباراتوالدرجات فى برنامج  التقييم نظام 
 

كل مادة معروضة سوف يكون لها اختبار دولي فى نهاية السنة الحادية عشرة. وبعض المواد تتضمن متطلبات فصلية أو مشاريع كجزء  

يمكن أن تختبر على مستوين : مستوى  IGCSE%. ومواد 100من التقييم بينما المواد األخرى يعتمد تقييمها على درجــة االختبار بنسبة 

 أساســــى وأخــر موسع.
 

، بينما في المستوى الموسع يمكن لها أن تحرز مدى Gإلى  C، يمكن للطالبة أن تحرز مدى الدرجات من فى مواد المستوى األساسي

تحصل على  % من المنهج ، فسـوف 100، حتى إذا حصلت الطالبة نسبة األساسي. وهذا يعنى أنـه في الصف Eإلى  *Aالدرجات من 

 .Cدرجة 
 

 .باألسفل كون على أساس نسب الدرجات المئوية القياسية المبينةمنوحة تالم والدرجات

 نتائج االمتحان. أن تتنوع على أساس التنوع القياسي فيوالنسب الفعلية يمكن 
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 النجاح والرسوب:
، فالدرجات الممنوحة تشير إلــى أداء الطالبة في المنهج ، كما هى مبيـنة فى الجـدول أعاله .  IGCSEليست هناك درجة نجاح فى مواد 

ال  لطالبة "الغير مــصنف" عنــــدمال "U"". وتمنح درجة G"إلى " Aن علـى الدرجات من "*فإن غالــبية الطالـبات يحصـــل وبالطبع

 .ة من تلبية الحد األدنى من متطلبات المادةتتمكن الطالب

 مثل ، للمستوى األعلى لتحقيق متطلبات المواد الدراسية كحد أدنى إذا كـانت تسعى" Cعالمـات " ستأن تحصل على  ويتوقع من الطالبة 

 A Level وIB   (بشرط أال تكون المادة من المستوى األساسي ) ، أن يحققن العالمة " يتوقعوالطالبات ذوات المستوى الجيدB إلى ما "

 .  IGCSE"  فى برنامج *Aفوقها. والطالـبات المتفوقات يجب أن يكون هدفهن إحراز العالمة "

 

 :اختيارات الطالبات

 مواد تشمل المواد اإللزامية و االختيارية. 7على الطالبات دراسة 

 

 المواد اإللزامية:
 الرياضيات، تكنولوجيا المعلومات و األحياء جميعها مواد إلزامية.اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية ، 

 
 ختيارية:المواد اال

مواد االختيارية ، فبينما من المهم أن تختار الطالبة مواد تستمتع بدراستها ، إال أنه من الضروري أن ال يمكن التقليل من شأن اختيار ال

 ة.تعكس اختياراتها اهتماماتها و أهدافها المستقبلي

 في حالة  تردد الطالبة عليها تمضية بعض الوقت في التحدث إلى معلماتها و التفكير في المستقبل المهني الذي ترغب في ممارسته.

 

 مواد العلوم:
 يقوم قسم العلوم باألكاديمية بتقديم المواد التالية: 

 أحياء ، كيمياء ، فيزياء كل كمادة منفصلة، و قد تم تصميم كل مادة بحيث تسمح بتطوير مهارات الطالبات من المرحلة اإلعدادية حتىمرحلة

 على النحو المطلوب . ASالـ 

تكوين فهم الطالبة عن على الطالباات دراسة أحد مواد العلوم بحد أدنى ألاهمية ذلك و أثره على حياتهن المستقبلية حيث أنه يساهم في 

 العالم الذي نعيش فيه.

كما أنه مناسب للطالبات  ASويعمل المنهاج على بناء قاعدة أساسية للطالبات الراغبات في التخصص في أحد مواد العلوم في مرحلة الـ

 العالج الطبيعي.الهندسة، الزراعة ، الراغبات في التخصص مستقبالً في دراسة مجاالت الطب ، طب األسنان، التمريض ، 
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 المواد اإللزامية
 رياضياتال
 

ويضم المنهاج الموضوعات على  مستوى أعلى .من مفاهيم مادة الرياضيات وتطبيقهـــــا  سبق تعليمهتم تصميم المنهج ليقوم بتجميع ما 

 لفة والتي تحتوى على : اإلحصاء ،وسوف يتم تطوير مفـــاهيـــم الرياضيـــــــــات المخت الحساب ونظرية األعداد.التالية: القياس، 

 والهندسة ، والجبر ، واالحتماالت .

 أهداف المنهج 

الحياتية . يهدف المنهج إلى تنمية وتعزيز المعرفة بعلم ومبادىء وفهم الرياضيات لكى تقوم الطالبـــــة بتطبيقها بشكل يومي فى المواقف 

ومن األرجة الرئيسية التى يجب أن تتعلمهـــــــا الطالبة في المنهج ، حل المسائل ، التأكد من النتائج وعرض خطـــــوات الحـــل 

 والتفسيـــــر المنطقي لهذه الحلول الرياضية .

 مواضيع المنهج :

 األعداد 

 الجبر 

 المساحة 

 الهندسة 

 المثلثات 

 الرسم البياني 

 ت واإلحصاءاالحتماال 

 التقييم

 يطلب من الطالب االمتحان في ورقتين:

%35 –ساعة ونصف  –ع) مستوى موس( 2أساسي)/ ورقة مستوى  ( 1ورقة  ورقة أ:  

 ورقة ب:
 –ساعتين ونصف  – (مستوى موسع) 4/ ورقة  ( مستوى أساسي) 3ورقة 

65%  

 

 ليست هناك أنشطة مرتبطة بهذه المادة.   - 
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 لغة أولىكاللغة اإلنجليزية 

 
 أهداف المنهج 

إلى تمكين الطالــبات من التواصــــل بدقـــة وفعاليــة وبطريقة مالئمة فى التحدث والكتابة وكذلك فى  -لغة أولى  -تهدف اللغة اإلنجليزية 

 الفهم واالستجابة المـــالئمة لما يسمع ويقــرأ ويختبر.

ت اللغة ، كمــا يكـون عنصرا مكـمال  للمواد  الدراسـية التمتع والتعامل مع كـافة مجاال الطالبات علىبينما جـاء وضع المنهج ليشجع 

الدالالت . ويهـدف أبضآ إلى تشجيع التنمـية الشخصيــة من خــالل  طاألخرى من خــالل التطبيــق الــضمنى والتحليـــــــل واستنبا

 تطــويــر فهــــم الذات .

  

هداف تقييم األ  
 

ةاءالقر  اإلستماع الكتابة 

: نالطالبة ميجب أن تتمكن   يجب أن تتمكن الطالبات من : يجب أن تتمكن الطالبة من: 

الواضحة المعاني! ـ فهم وتحصيل  ـ سرد الخبرات والتعبير عن ما يشعر به 1 

 ويتخيله

ـ فهم وترتيب وتمثيل الحقائق واألفكار 1

 واآلراء

ني وتحصيل المعاـ فهم وتوضيح 2

 والمواقف الضمنية

ـ ترتيب وتمثيل الحقائق واألفكار وآلراء2 ـ سرد الخبرات والتعبير 2   

 عن ما يشعر به ويتخيله

ـ اختبار وتحليل وتقييم ما يتعلق بأمور 3

 محدودة 

ـ فهم واستعمال العديد من المفردات المالئمة3 ـ التواصل بوضوح وفاعلية3   

 

تحقيق التأثير  فيب ـ فهم طريقة الكات4

 المطلوب

ـ استعمال اللغة واإللقاء المالئم للحضور 4

 والمضمون

ـ استعمال اللغة لمعرفة 4  

 مضمون النص

ـ االستخدام الصحيح والفعال للفقرات وقواعد 5 

 النحو والجمل وعالمات الترقيم والتهجئة

المالئمة تجابةواالس عـ االستما5  

 
 التقييم 

كمل مكونا التقببم التاليين :أن تة يجب على الطالب  

%50امتحان قراءة العبارات   المكون أ   

 ـ ساعة وخمسة وأربعون دقبقة ( المستوى األساسى ) / ساعتين ( والمستوى الموسع )

  % 50  )مضافة( ساعتين         امتحان اإلنشاء والتركيب. المكون ب
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 لغة ثانيةاللغة اإلنجليزية ك
 

 أهداف المنهج 
 

 إن منهج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ، يركز على تطوير قدرة الطالــبات على إستعــمال اللغة اإلنجليزية ألهداف التـواصل العملية ،
هــــارات ويزودهم بقاعدة سليمة لمهارات الــعمل والدراســـة ويهدف إلى تطوير الوعى لطبيعة اللغة ولمهارات تعلــم اللغـــة ، والم

 اللغــــــــوية المستخدمة في التطبيقات العامة ، مثل التحليل والتركيب وعمل المؤثرات . 
 

 تقييم األهداف 
 

 والتحدث االستماع الكتابة القراءة
 يجب أن تتمكن الطالبة من :  يجب أن تتمكن الطالبات من :  يجب أن تتمكن الطالبات من :
 الفهم واالستجابة للمعلومات 

 المعروضة بأشكال مختلفة
 التواصل بوضــــوح ودقــــــة ومالئمة التواصل بوضوح ودقة ومالئمة

 تجميع وتنظيم المادة المراد 
 قراءتها 

 توصيل المعلومات والتعبيــــر 
 عن الرأى بفاعلية      

 توصيل المعلومات والتعبير
 عن الرأى بفاعلية     

 تميز وفهم والتفريق بـــين 
 

 الحقائق واألفكار واألراء   

استخدام وتطبيق القواعد النحوية المختلفة 
 للغة 

استخدام وتطبيق القواعد النحوية المختلفة 
 للغة

 استخراج المعلومات من النصوص
 المنهج الموسع فقط ) في(

المعـــرفة والفهم للمفردات  ظهارإ المعـــرفة والفهم للمفردات المتنوعة إظهار
 المتنوعة

 معرفة أصول كتابة الفقرات  
   
 وعالمات الترقيم واإلمالء 

لمشاركة والتأثـــــير علـــــى اتجاه ا
 المحادثة

طبيق استخدام األلفاظ المناسبة وأنماط ت توظيف األسلوب المناسب في الكتابة 
 التشديد

 
 

 التحدث: االستماع

 يجب أن تتمكن الطالبات من : الطالبات من :يجب أن تتمكن 

واألفكار المجردة والحجج من مجموعة واسعة من  الوقائعفهم 
 المصادر ، مثل: اإلعالنات والحوارات

القدرة على توصيل الوقائع واألفكار المجردة والحجج مع التوسع 
 الجيد

 
تحديد المعلومات ذات الصلة وتحديد التفاصيل الصحيحة من 

 مجموعة واسعة من المصادر
 تنظيم وربط األفكار باستخدام وسائل الربط المناسبة

 
االنخراط في الحديث حول مجموعة واسعة من الموضوعات  مثل:  تحديد األفكار واآلراء والمواقف من مجموعة واسعة من المصادر

 البيئة الطبيعية والفنون والعلوم والقضايا العالمية
ل علی سبيرة مباشوًرا کذمس لين لکوضمني هو ما م فه
 رض و الهدف ..لغل:جوهر الموضوع  والمثاا

الردود متنوعة و تستخدم  بنى لغوية مختلفة (أي البنى النحوية 
 والمعجمية)

 تظهر الردود سيطرة جيدة على النطق نغمة الحديث  
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 التقييم 
 التاليين :  أحد االختيارين جتازة أن تيجب على الطالب

 %60القراءة والكتابة ـــ   الورقة األولى : 0511 االختيار 
 ساعة وثالثون دقبقة ( األساسى ) / ساعتين ( الموسع )

 % 20 االستماع    ـ   الورقة الثانية:
 % 20 -  دقيقة تقريبـــآ ( الموسع ) 45دقيقة تقريبآ ( األساسى ) /  40إلى  30من 

 اختبار شفهي
 من المستوى األساسي و الموسعدقيقة تقريبا لكل  ۱٥

 %70الورقة األولى :   0510 االختيار 
 %30الورقة الثانية: 

 اختبار شفهي: اختبار منفصل
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 كلغة أولى العربية ةاللغ

 
 أهداف المنهج :

 
الطالــبات على التواصــــل بدقة ومالئمة وفاعلية. وسيتم تشجيع الطالبات  اتدرقإن المنهج الدراسي للغة العربية كلغة أولى سوف يطور 

لصرف ، واإلمالء ، وعالمات الترقيم ، وإبراز مهـــارات اعلى القراءة الموسعة، واستعمال المفردات المناسبة ، وتطبيق قواعد النحو و
 ب والتحدث .األسلو

لدراسى الطالبات على الفهم واالستجابة المالئمة لما يرونه ، ويسمعــــونه ، ويمارسونه ، والتمتع بمختلف استخدامات المنهج اويساعد 
لتحليل اللغة . وباإلضافة إلى ذلك سوف يكون عنصـــرآ مكمال  للدراسـات األخرى من خالل تنمية المهـارات العامة مثل القــــدرة على ا

 والتركيب ، وترتيب الحقائق ومعرفة اآلراء المختلفة .
 غة أولى سوف يؤدى إلى التطوير الشخصى وفهم الذات .إن دراسة اللغة العربية كل

 
 أهداف التقييم

 
 االستخدام المهارات لتعبيرية القراءة واإلمالء

 تتمكن الطالبات من :يجب أن  يجب أن تتمكن الطالبات من : يجب أن تتمكن الطالبات من :

ـ سرد التجارب والتعبير عن المشاعر 1 لمعلوماتاـ فهم وتوصيل 1
 والخياالت

 !ـ إتباع قواعد النحو والصرف 

 ـ فهم وترتيب وعـــرض الحقائق2
 واألفكار واآلراء

ـ ترتيب الحقائق المختلفة واألفكار 2
 آلراءاو

رات ـ اظهار المعرفة بكيفية كتابة  الفق2
 مالجمل وعالمات الترقييوتركيب 

 ـ تقييم المعلومات واختيار ما3
 يتعلق بغرض محدد 

ـ فهم وتطبيق المفــــردات المألئمة الواسعة 3 ـ التواصل بفاعلية وبطريقة مألئمة3
 النطاق

ـ سرد التجارب والتعبيــــر عن 4
 المشاعر والخياالت

ات التحدث وكيفية التعبير ـ اظهار مهار4 
 فى المواقف المختلفة . بأسلوبها

ـ تمييز المعانى الضمنية ووجهات 5
 النظر

  

لية وبطريقـــة ـ التواصل بفاع6
 مالئمة

  

 
 التقييم :

 يتكون االمتحان من ورقتين :                    
 %50: قراءة و مدتها ساعتين، و عالمتها  1الورقة األولى  
 %50ساعتين، و عالمتها : كتابة و مدتها  2الورقة الثانية  

                 
 ليست هناك متطلبات عملية لهذه المادة .                    

 
 
 

 
 
 
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

12 
 

 
 األحياء

 
 أهداف المنهج

 

إن الهدف من منهج األحياء هو تقديم التجربة التعليمية النافعة التي تمكن الطالبات من التحصيل والفهم والمعرفة ليصبحن مواطنات 

في عالم التكنولوجيا. إن منهج األحياء الدراسي يقدم دراسة نظرية ممزوجة بدراسة عملية تؤدي إلى إدراك اهتمامات وأسس  متمكنات

 األحياء مع التركيز على علم األحياء البشرية.

يسية لمحتويات المنهج، وهي: سوف ينمي القدرات العلمية لدى الطالبات والمهارات المتعلقة بدراسة علم األحياء فيما يتعلق باألقسام الرئ

خصائص وتصنيف الكائنات الحية، تنظيم والمحافظة على الكائنات واستمرارية الحياة، والعالقات بين الكائنات الحية مع بعضها البعض 

 ومع البيئة المحيطة.

لألحياء يركز على فهم واستخدام األفكار العلمية واألسس في الجوانب المختلفة لما هو معلوم لدى الطالبات وما هو  IGCSEإن منهج 

 جديد عليهم.

 ونقوم بتشجيع الطالبات على تنمية المهارات المتعلقة بالبيئة التقنية التي يعيش فيها اإلنسان.

 

 مواضيع المنهج
 

 سنة الحادية عشرمواضيع السنة العاشرة ومواضيع ال

 التصنيف / عمليات الخاليا •

 اإلنزيمات / الجزيئات الحيوية •

 التكاثر في النباتات •

 التكاثر في اإلنسان •

  والنقلالتغذية الحيوانية •

 التغذية النباتية و النقل •

 المناعة  و األمراض •

 التنفس و الجهاز الحركي لإلنسان •

 التطور والوراثة •

 البيئة  و الكائنات الحية •

 اإلنسان على البيئة تأثير •

 التكنولوجيا الحيوية  و الهندسة الجينية  •

  

  

  

 التقييم:
 دي امتحان في ثالث ورقات:ؤة سوف تكل طالب

 %30دقيقة  45 –اختيار من متعدد   2ورقة 

 نظري (أسئلة ذات إجابات مختصرة وهيكلية)  4ورقة 

 %50ساعة وخمسة عشر دقيقة 

 %20 –ساعة   –بديلة لالختبارات العملية اختبارات  6 ورقة 
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 تكنولوجيا المعلومات

ليمنح الطالبات المهارات الضرورية في استعمال البرمجيات األساسية وكذلك تغطية الجانب النظري وإتاحة بأهمية التكنولوجيا وضع المنهج 

 المعلومات في المجتمع المتغير . وسوف

 الكتب النصية، والمناقشات داخل الفصل والمشاريع التي سوف يقمن بها.تحصل الطالبات على المهارات من 

 أهداف المنهج:
 :المتعلمين على تطوير مهارات الحياة ، بما في ذلك  IGCSEتشجع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة كامبريدج

 .تفهم واستخدام التطبيقا •

 .المشاكلستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحل ا •

 . المطلوب منها تحليل وتصميم وتنفيذ واختبار وتقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وضمان أنها مناسبة للغرض  •

 .جتماعية واالقتصادية واألخالقيةفهم آثار التكنولوجيا في المجتمع ، بما في ذلك االستخدامات اال  •
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البيئات المنزلية والتعليمية والعمليةالوعي بالطرق التي يمكن أن تساعد بها   •

وتساعد على تطوير المهارات التي يحتاجها المتعلمون لخطواتهم التالية في التعليم أو  للمادة هذه البرامج توازن بين المعرفة والفهم الشامل 
 .التوظيف

 مواضيع المنهج
  الكمبيوترأنواع و مكونات أنظمة 
 أدوات اإلدخال واإلخراج 
 أدوات التخزين والوسائط 
 شبكات الكمبيوتر 
 أثر استعمال تكنولوجيا المعلومات 
 طرق استعمال تكنولوجيا المعلومات 
 دورة حياة األنظمة 
 الحماية و األمان 
 الجمهور 
 التواصل 
 إدارة الملفات 
 الصور 
 التصميم / النسق 
 األنماط 
 تدقيق النص 
  البيانية و الجداولالرسوم 
 كتابة النصوص 
 معالجة البيانات 
 العروض 
 تحليل المعلومات 
 إنشاء المواقع 

 التقييم
 يحصل الطالب على ثالثة ورقات:

 % 40 –ساعتين  –أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية  :1ورقة 

 % 30 –ساعتين ونصف  -اختبار عملي   : 2ورقة 

 %30 –ساعتين ونصف  -اختبار عملي   : 3ورقة 
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 لمواد االختياريةا

 
 الكيمياء

 
 أهداف المنهج

 
 يقدم المنهج للطالب مزيج من الدراسة النظرية والدراسة العلمية لتؤدي إلى فهم المبادئ األساسية لعلم الكيمياء.

يتم استعمالها بصفة يومية في الحياة، وسوف تحصل األمر الذي يطور مهاراتهن وقدراتهن فيما يتعلق بدراسة علم الكيمياء، والتي 

الطالبات على المعرفة المتخصصة بدراسة وممارسة العلوم، وسوف يدركن أن التطبيقات العلمية يمكن أن يكون لها تأثيرها الضار والنافع 

 على الفرد والمجتمع والبيئة.

 عالم التقنية ومتطلعات على األمور العلمية الهامةويعمل المنهج على تهيئة الطالبات ليصبحن مواطنات متمكنات في 

 مواضيع المنهج

 مواضيع السنة الحادية عشر • مواضيع السنة العاشرة •

 حاالت المادة •
 ةتغيرات الطاق •

 التوازن • فصل المواد •

 اتحاد العناصر •
 الهواء والماء •

 الكيمياء العضوية ، البوليمر • الجدول الدوري •

 األحماض والقواعد واألمالح •
 الكيميائية التفاعالت  •

 الهيكل و الروابط •
 المعادن واستخدامات المعادن •

 ومركباتها المعدنية غير المواد  • الكهربائية والتأكسد ءالكيميا •

  معدالت التفاعل •

 

 التقييم
 :ورقات في ثالث االختبارؤدي ة سوف تكل طالب

 %30دقيقة  45 –اختيار من متعدد   2ورقة 

 ذات إجابات مختصرة وهيكلية) نظري (أسئلة  4ورقة 

 %50ساعة وخمسة عشر دقيقة 

 %20 –ساعة  –اختبارات نظرية على التجارب العملية  6ورقة  
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 الفيزياء

 
 أهداف المنهج

 

األمر الذي يطور إن منهج الفيزياء يقدم مزيج من الدراسات النظرية والدراسة العملية التي تؤدي إلى فهم المباديء األساسية لمادة الفيزياء. 

 مهاراتهم وقدراتهم فيما يتعلق بدراسة علم الفيزياء، والتي بدورها سيتم استعمالها بصفة يومية في الحياة، وفي حالة الرغبة سوف تتمكن

ى الفرد الطالبات من معرفة ودراسة وممارسة العلوم، وسوف تدركن أن التطبيقات العلمية يمكن أن يكون لها تأثيرها الضار والنافع عل

 والمجتمع والبيئة.

 ويعمل المنهج على تحضير الطالبات ليصبحن مواطنات متمكنات في عالم التقنية ومطلعات على األمور العلمية الهامة.

 
 مواضيع المنهج

 

 مواضيع السنة الحادية عشر مواضيع السنة العاشرة

 كهرومغناطيسية  لوحدات و القياساتا 

 كهرباء   القوى و الحركة 

 الفيزياء الذرية  القوى و الضغط 

 الكترونيات  الطاقة 

 الفيزياء الحرارية  

 الموجات و األصوات  

 واألشعة موجاتال  

 

 التقييم
 

 :في ثالثة أوراق االختبارؤدي ة سوف تكل طالب

 %30دقيقة  45 –اختيار من متعدد   2ورقة 

 نظري (أسئلة ذات إجابات مختصرة وهيكلية)  4ورقة 

 %50وخمسة عشر دقيقة ساعة 

 %20 –ساعة  –اختبارات نظرية على التجارب العملية  6ورقة  
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U1-9( الجغرافيا (Edexcel 
على   Edexcelـ الجغرافيا الدولية الخاص ب يحث برنامج . كبرنامج لمدة سنتينتم تصميم شهادة الثانوية العامة الدولية في الجغرافيا 

جغرافيا، مستقبلية المتخصصة  في الدراسة الالالمهارات التي من شأنها دعم  اكتساب مما يزيد من فرصهم في   الطالبات التفاعل مع 

م من هذه هو موقع والتحديات التي يواجهها من استكشاف العالم  الطالباتو مستقبلهم الوظيفي.. هذا المؤهل يمكن وتعزيز آفاقهم التعليمية 

 يختارونه مستقبالً.على إعدادهم لتحقيق النجاح في المسار الذي  و يساعد،  التحديات 

 الرؤية و األهداف
 من: الطالباتتمكين  يهدف هذا المقرر إلى

 .تطبيق والبناء على اللبنات األساسية للمعرفة الجغرافية• 

 رغبه في االستطالع.و مختلف تفكير نقدي، لديه مفكر سئلة الجغرافية  لخلق جيل مبدع و مستقل طرح األ طريق عن تفاعل الطالبات  •

 .أهمية هذه المفاهيم في عالمنا المتغيروفهمهم للمفاهيم الجغرافية وتقدير تطوير معرفتهم• 

 وفقاً لعدد من المقاييس.والبيئات  المختلفة  األماكن قعامومن الوعي المكاني الذي يقدر أهمية  وضع إطار • 

 تجاه العالم  و البيئات و القضايا المختلفة و تقبل ذلك. متباينة صرفات و ت آراء العلم بأن لدى الناس • 

 .اكتساب وتطوير وتطبيق مهارات البحث الجغرافية العملية• 

 واستخالص النتائج، وتقييم كاملمهارات العرض والتحليل ، و لبياناتالثانوي  لالمبدأي  و  الجمعالجغرافية التي تشمل  األبحاثإجراء • 

   .الجغرافي البحث 

 .من خالل العمل الميداني الخارجيالعالم ما تعلموه و تطبيقه في تطوير • 

 أفضلنحومستقبل  السعيتطوير وعيهم بالقضايا العالمية والتعرف على تحديات • 

 من خالل اآلتي:  الطالباتحتياجات لهذا المؤهل لتلبية ا محتوى االختباروقد تم تصميم 

، يقيس االختبار المعرفة و الفهم . و اإلنسانيةطبيعية  لتركيز على الجغرافيا اليسمح للطالب باجديد، النموذج هذا ال  -  اختبار من ورقتين

 المهارات التحليلية والتقييمية والميدانية في كلتا الورقتين. وكذلك

  يةخاصة بالجغرافيا الطبيع: 1الورقة ،   الطالبات الورقتين وسهل التعامل معه من جميع في كالتفاعلي  المحتوى – المفاهيمو المحتوى

المفاهيم والمهارات الجغرافية،  مجموعة منبلفهم و الوعي ا وبناء عالقة بتطور الهمادة االختبار . اإلنسانيةالجغرافيا خاصة ب :2 ة والورق

 .العمل الميدانيبما في ذلك 

الطلبة في الدول و  و متطلباتاحتياجات  مع تناسبيل الذي يغطيه والمحتوى   الميدانيالعمل  تكييف: يمكن للمعلمين  اإلقليميالمحتوى 

  األقاليم المختلفة.

 أنماط األسئلة. . يتم استخدام مختلف أوراق السؤال واضحة و تناسب مستويات الطلبة المختلفة - ة ومباشرةأوراق سؤال واضح

 
  االختبارنظرة عامة على 

 
 الطبيعيةالجغرافيا  األولى:  الورقة

 
 اختيار موضوعين من الموضوعات التالية:

 
 ملخص المحتوى  

  األنهاربيئات  •
 لبيئات الساحليةا •
  بيئات الكوارث •
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                    أحد هذه الموضوعات فيالعمل الميداني  إضافة إلى ذلك
  IGCSEدرجة اختبار ال ٪ من 40 وعليه  

 
 االختبار 

البيانات واألسئلة  و تحليلاألسئلة خليط من االختيار من متعدد، واإلجابة القصيرة، ، وألف من قسمينيتدقيقة،  10ساعة و  اختبار لمدة
  .التعبيرية

 القسم األول: 
 كوارث.، والبيئات الساحلية، وبيئات الاألنهارات بيئ يختار الطالب سؤالين من ثالث أسئلة حول

 :الثانيالقسم 
، والبيئات الساحلية، وبيئات األنهارات بيئ:  العمل الميداني أسئلة كل منهم مختص بأحد موضوعات 3سؤال واحد من يختار الطالب 

 .كوارثال
 

  اإلنسانيةالجغرافيا  الورقة الثانية:
 

 اختيار موضوعين من الموضوعات التالية:
 

 ملخص المحتوى 
 قتصادي والطاقة الالنشاط ا •
 البيئات الريفية  •
 البيئات الحضرية  •

 .IGCSEدرجة اختبار ال ٪ من  60وعليه  السابقة أحد هذه الموضوعات فيالعمل الميداني  إضافة إلى ذلك
 
  رفاهية البشر ) والهجرة، التنمية و العولمةالبيئات الهشة وتغير المناخ، القضايا العالمية ( •

 االختبار
البيانات  و تحليلتألف من ثالثة أقسام. األسئلة هي خليط من االختيار من متعدد، واإلجابة القصيرة، يدقيقة،  45و  ساعة اختبار لمدة

 التعبيرية.واألسئلة
 القسم األول: 

 .البيئات الحضرية ،البيئات الريفية  ،قتصادي والطاقة الالنشاط ا يختار الطالب سؤالين من ثالث أسئلة حول
 الثاني:القسم 

، البيئات الريفية ، قتصادي والطاقةالالنشاط ا : العمل الميداني أسئلة كل منهم مختص بأحد موضوعات 3سؤال واحد من يختار الطالب 
 .البيئات الحضرية 

 :لثالثاالقسم  .
 .رفاهية البشر والهجرة، التنمية و العولمةالبيئات الهشة وتغير المناخ، واحدا من بين ثالثة أسئلة حول:  الطالباتيختار 
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 السفر و السياحة

 
 
بحيث تتم دراسته في عامين. يتم تعريف الدارسين  باألفكار  IGCSEتم إعداد مقرر " السفر و السياحة " الخاص بشهادة  كامبريدج الدولية الـ 

 فهم جيد لقطاع السفر والسياحة. الطالباتوالمفاهيم الجديدة  التي استقرت من خالل خبرات الحياة اليومية. ويهدف المقرر إلى إعطاء 
 

 أهداف المقرر:
 

 لآلتي : الطالبات أن يؤهل
 

 فهم صناعة السفر والسياحة• 
 ة النظرية  بالصناعة و بالقطاعات ذات الصلة  و  التعرف إلى قطاع السفر والسياحة.المعرف• 
 التعرف إلى المنتجات والخدمات، والبنية التحتية التي يعتمد عليها ونظم النقل الالزمة لتشغيلها.• 
والسياحة،  بما في ذلك معرفة المهارات الشخصية  حيازة القدرة العملية من خالل عدد من المهارات واإلجراءات الالزمة  للعمل بقطاع السفر• 

 والمهنية األساسية المطلوبة من قبل األفراد العاملين في قطاع الخدمات.
مية تأسيس الوعي بالبيئات المادية  واالجتماعية واالقتصادية  المحيطة  بالسفر والسياحة ، بما في ذلك فهم وجهات النظر العالمية واإلقلي• 

 متعلقة بالمجال.والمحلية ال
 

عمليات  يبلور المنهج  فهم واضح للعالقة  بين النظرية  و التطبيق  عند  العمل  في قطاع السفر والسياحة. ويتم تشجيع الطالبات إلى تطوير فهم
ات من صناعة  صناعة السياحة والمشاكل التي قد تواجهها، وكذلك  التنافس في وضع أفضل اإلجراءات والحلول باستخدام أفضل الممارس

و الطالبات بتطبيق ما اكتسبوه من معلومات ومهارات في  الطالباتوتقنيات العمل ونظم المعلومات التي تم إنشاؤها.  ومن خالل المالحظة  يقوم 
 عمل دراسة  مفصلة  لجانب معين من صناعة السفر والسياحة.

 
  التقييم

 
Uضمن كل منهما ما يلي:يكون عبارة عن اختبارين يتم تقييمهما خارجيا و يت 

 
 ٪ من مجموع الدرجات) و مدته  ساعتان.60درجة ( 100ورقة أسئلة  ذات إجابات قصيرة: المجموع  - 1ورقة 
٪ من مجموع 40درجة  (100ورقة أسئلة ذات إجابات قصيرة:  تعتمد  بالمقام األول على الوحدة الخامسة  من المنهج:  المجموع  - 2ورقة 

 الدرجات)  و مدة اإلختبار ساعتان و نصف.
 

 :موضوعات المقرر
 

 يحتوى المقرر على الموضوعات التالية:
فة ،  خدمة العمالء وإجراءات العمل،  منتجات و خدمات السفر والسياحة ، ودور التسويق صناعة السفر والسياحة، مالمح وجهات العالم المختل 

 والترويج في السفر والسياحة.
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 لإدارة األعما
 

مع للطالب أفكار ومفاهيم جديدة  من خالله تقديم يتمكبرنامج لمدة سنتين في الجغرافيا   IGCSEتم تصميم شهادة الثانوية العامة الدولية 

األعمال إدارة  . ويهدف البرنامج إلى إعطاء الطالبات فهم سليم لمجالمن قبل  اكتسبوها التي والمهارات االستمرار في استخدام وتعزيز المفاهيم 

 .االقتصاد العالمي وفي سياقالفردي لكل دولة   من خالل اإلطارهارات والفهم المناسب والقدرة على استخدام المعرفة والم

 

 المقررأهداف 
 من : الطالباتإدارة األعمال في  Pearson Edexcelيمكن مقرر 

 .لدراسة إدارة األعمال لديهم تطوير االهتمام والحماس •

 .التجارية نشطةألالتكاملية ل، والطبيعة إدارة األعمال وأهداف  ، والمصطلحات التجارية،مصطلحات إدارة األعمال تطوير فهم  •

 .عمال الرئيسية وتمويلها وتشغيلهافهم كيفية تنظيم أنواع األ •

تطوير وتطبيق المعرفة والفهم والمهارات لقضايا األعمال المعاصرة وسط  مجموعة واسعة من األعمال التجارية من المؤسسات  •

 التي تعمل ضمن اإلطارات المحلية ، الدولية ، والعالمية.  الصغيرة إلى الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة والشركات 

في بناء الحجج تمكين الطالبات من استخدام مهارات التحليل والتفكيرالنقدي للتمييز بين الحقائق والرأي وتقييم البيانات الكمية والنوعية، للمساعدة  •

 .وإصدار أحكام مستنيرة

 الشركات العالمية.ات النشاط التجاري واالعتبارات ذات الصلة من األخالقيات واالستدامة في كيتطوير فهم الطالبات لدينامي •

 من خالل: الطالباتلبي حاجات بحيث يطريقة االختبار لهذا المؤهل محتوى وصمم 

 

الشركات  فياألعمال  دارةالواقعية إل  سيناريوهاتالللتركيز على فرصة أكبر  الطالباتيعطي هذا النموذج الجديد،   -  اختبار من ورقتين
المؤثرات ماهية  وخمسة أقسام: النشاط التجاري  فيوالتقييم  ومهارات التحليلمدى الفهم واالستيعاب المعرفي يقيس االختبار الصغيرة والكبيرة. 

  والتسويق والعمليات التجارية.  ،  ، وتمويل األعمال التجاريةاألفراد في المشروعات التجارية  األعمال التجارية، على
 

 األعمال التجارية الصغيرة  حول: 1الورقة   الورقتين وسهل التعامل معه من جميع الطالبات.في كالتفاعلي  المحتوى – المفاهيمو المحتوى
   الكبيرة.األعمال التجارية حول : 2 ةوالورق

 
بمصطلحات إدارة والوعي  الفهمبناء يساعد على ، ومن الدول المختلفة  الطالباتيناسب نه ما أك ،وثيق الصلة بالتقدممالئماً و يعد المحتوى

على المشاركة الفعالة في المجتمع العالمي كمواطنين  الطالباتقدرة  أيضاً  المحتوى . يطور التجارب الواقعيةوتطبيقها على  و التجارة األعمال 
 ومنتجين ومستهلكين.

 
وزعت  أنماط األسئلة. أوراق السؤال واضحة و تناسب مستويات الطلبة المختلفة . يتم استخدام مختلف - ةأوراق سؤال واضحة ومباشر

 متطلبات االختبار المختلفة بشكل مباشر.بحيث تقيس  الدرجات

من خالل جعل مهاراتهم  الطالباتعارف توسيع نطاق مإلى    IGCSEالتصميم المعدل لمنهج الـ يهدف  - تنمية المهارات بشكل واسع و عميق
 .أكثر عمقاً و اتساعاً 

 
، في مجال  األعمال) وما بعدهإدارة في  A (مثل المستوى الدولي الثالثالمستوى  بالتأهل إلى   IGCSEشهادة الـتسمح  - Aللمستوى  التأهل

 .المواد األخرىوغيرها من  عمالإدارة األ
 
 
 

Edexcel
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U االختبارنظرة عامة على 
 

Uحول األعمال التجارية الصغيرة : األولى الورقة 
 ملخص المحتوى  
 

 والتي –األعمال التجارية الصغيرة  األسئلة علىسيناريوهات  اختيار موضوعات من محتوى المادة ككل بحيث تركزوستعتمد هذه الورقة على 
 .موظفا 49 كحد أقصى تضم 

  IGCSEدرجة اختبار ال ٪ من  50هذا الورقة عليها  
 

. األسئلة 1ورقة الفي  درجة 80ما مجموعه  - درجة  20 بدقيقة، ويتألف من أربعة أسئلة إلزامية، كل منها  30ساعة و يستغرق  ختباراال
 .و األسئلة التعبيريةالبيانات  و تحليلاالختيار من متعدد، واإلجابة قصيرة،  تشمل الفرعية

 
Uالكبيرة حول األعمال التجارية : الثانية الورقة 

 التيو –األعمال التجارية الصغيرة  األسئلة علىسيناريوهات  اختيار موضوعات من محتوى المادة ككل بحيث تركزوستعتمد هذه الورقة على 
 .موظفاً  250ما يزيد عن  تضم 

  IGCSEدرجة اختبار ال ٪ من  50هذا الورقة عليها 
 

. األسئلة 2ورقة درجة في ال 80ما مجموعه  -درجة   20 بدقيقة، ويتألف من أربعة أسئلة إلزامية، كل منها  30ساعة و يستغرق  االختبار
 .و األسئلة التعبيريةالبيانات  و تحليلاالختيار من متعدد، واإلجابة قصيرة،  تشمل الفرعية
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؟كيف تختارين المواد  
 

في اختيارالمواد الخاصة بك يجب األخذ في االعتبار كل من قدراتك واهتماماتك في موضوعات معينة. الرسم البياني التالي يوضح النقاط 
 :الرئيسية التي يجب النظرإليها 

 

  هل تفكرين بمهنة معينة ؟ 
               

              نعم                                                     ال      
 
 
 اختاري المواد التي تستمتعين بدراستها أكثر                     اوجدي المواد المطلوبة أو المفضلة لتلك المهنة 
 
 

 هل لديل القدرة والحب معا لهذة المواد أو معظمها
 
 
 
 
  
                       

  
 نعم

 
 أنت محظوظة

 ال
 
 فكري مرة أخرى

 المراجعة األخيرة:
 ؟الحقا غيرت رأييفرصي محدودة في حال خياراتي  هل جعلت.1

 رئيسة قسم اإلرشاد الطالبي. وفاء سمير األستاذةعلى شبكة االنترنت أو مع  راجعي -
 

 ؟معلماتيأفكاري مع والدي و عن. هل تحدثت 2

 دائما مفيدة. هوجهة نظروشخص آخر  استشارة ذلك حيث أن ينبغي    
 

 ؟ةنمعلمة معي  كرهأبناء على أصدقائي، والضغط من اآلخرين أو ألنني أحب أو خياراتي اتخذت . هل3

  ،لنفسك في مرحلة ما يتقرروالمعلمات قد يتغيرون فيجب األصدقاء، فعلى بينة من هذه القضايا،  تكونيمن المهم أن     

 .االختباراتوتبدأ  ينتنضج كلماعالقتك مع الموظفين سوف تتغير أيضا  كما أن         
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