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التحدي لطالب  ز ب IB( أربعة برامج عالية الجودة تتمّي ة )التي تُعرف اختصاراً باسم  ّي ّدول ا ال بكالوري مة ال نظَّ م ُم قدِّ تُ

تنّوعة التي  ُم المدارس على مستوى العالم بهدف الوصول إلى عالم أفضل وأكثر سلماً. وهذه الوثيقة هي إحدى المواد ال

تنشرها لدعم تلك البرامج.

تنّوعة من الموارد في عملها وهي تفحص المعلومات لتتحقق من دقتها  ة IB مجموعة ُم ّي ّدول ا ال بكالوري قد تستخدم ال

لكترونية المفتوحة المصدر مثل موسوعة  ة التي تُنشر على المواقع الإ وصحتها خاصة عندما تستخدم الموارد المعرفّي

ة وتبذل جهوداً  ة الفكريّ IB مبادئ الملكّي ة  ّي ّدول ا ال بكالوري راعي ال ا التي يستطيع قّراؤها تحرير محتواها. تُ ويكيبيدي

د مصادر المعلومات الُمستخدمة التي لها حقوق طبع ونشر لتحصل على موافقة أصحاب حقوق النشر  ُمضنية كي تُحدِّ

متنة لحصولها على الموافقة على نشر المواد الُمستخدمة في  ة IB ُم ّي ّدول ا ال بكالوري قبل أن تنشر تلك المعلومات. وال

ح أي أخطاء أو حالت حذف غير مقصودة في أقرب فرصة عند إشعارها بذلك. هذه الوثيقة ويسّرها أن تُصحِّ

اللغة العربية في جميع أنحاء العالم، ونستخدم الضمائر  مكان استخدام لغة مفهومة لجميع الناطقين ب نحاول قدر الإ

ُمؤنَّث.  ر وال شارة إلى كل من الُمذكَّ رة من أجل سالسة النّص ولكن المقصود هو الإ الُمذكَّ

جميع الحقوق محفوظة. ول يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه الوثيقة أو تخزينه أو نقله بأي صورة أو وسيلة بدون 

بكالوريا  ال ة IB أو كما هو مسموح به حسب القانون أو حسب القواعد الخاصة ب ّي ّدول ا ال بكالوري ّي ُمسبق من ال اب تصريح كت

ّة IB وسياستها. ي الّدول

لكتروني:  ة )البريد الإ ّي ّدول ا ال بكالوري ل لكتروني ل ة IB من خالل المتجر الإ ّي ّدول ا ال بكالوري يُمكن شراء منتجات ومطبوعات ال

ة IB )سواء كانت مدفوعة الرسوم  ّي ّدول ا ال بكالوري منع أي استعمال تجاري لوثائق ومطبوعات ال sales@ibo.org(. يُ
ا  بكالوري IB دون وجود عالقة رسمية لها مع ال ة  ّي ّدول ا ال بكالوري الثة تعمل ضمن منظومة ال أو تجارية( من أي أطراف ث

ة،  ّي تنمية المهن دو خدمات ال ة IB )بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر، مؤسسات التعليم الخصوصي، وُمزوِّ ّي ّدول ال

مين، الخ( حيث يتطلب  لو الواجهات الرقمية لتخطيط المناهج أو لمصادر الُمعلِّ والناشرون في مجال التعليم، وُمشغِّ

ة IB. يجب إرسال طلبات الترخيص إلى copyright@ibo.org. يُمكن  ّي ّدول ا ال بكالوري ابية ُمسبقة من ال ذلك رخصة كت

.IB ة ّي ا الّدول بكالوري ل لكتروني ل العثور على المزيد من المعلومات على الموقع الإ

ا وم ل دب ج ال ام رن ب
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ة. ّي ّدول ا ال كالوري ب ة ُمسّجلة لمنظمة ال ة IB هي عالمات تجارّي ّي ّدول ا ال كالوري ب وشعارات ال



IB بيان مهمة البكالوريا الّدولّية
لعين، الُمتعاطفين مع اآلخرين، والذين يُساعدون  تهدف البكالوريا الّدولّية إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، الُمطَّ

على خلق عالم أفضل وأكثر سلماً من خالل التفاهم واالحترام ما بين الثقافات المتنوعة.

مات الّدولّية لتطوير برامج تعليم دولّي تتسم  مة يداً بيد مع المدارس والحكومات والُمنظَّ ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الُمنظَّ
بالتحّدي وتتمتع بتقييم دقيق جداً.

ع هذه البرامج الطالب في أنحاء العالم لُيصبحوا ُمتعلِّمين نشطين وُمتعاطفين مع شعور اآلخرين ولكي يستمروا في  تُشجِّ

التعّلم مدى الحياة ُمدركين أّن اآلخرين على اختالفاتهم قد يكونون على صواب أيضاً.



مها مدارس عالم البكالوريا الّدولّية. نعتقد أّن هذه السمات – والسمات ا��خرى المماثلة –  تشمل م�مح ُمتعل�م البكالوريا الّدولّية ع�� سمات تُقّدرها وتح 

� المجتمعات المحلّية والوطنّية والعالمّية.
�� � بوسعها مساعدة ا��فراد والجماعات ع� أن يُصبحوا أعضاًء مسؤول��

م�مح ُمتعل�م البكالوريا الّدولّية
� خلق عالم أفضل وأك� سلماً، من خ�ل إدراكهم 

رون بعقلية دولّية ويُسهمون �� تهدف جميع برامج البكالوريا الّدولّية إ® إعداد أفراٍد يُفك�
� تعّهد ا��رض والوصاية عليها.

نسانّية و�� � الطبيعة ا�¶
كون مع ا�̧خرين �� أنّهم يش 

كُمتعل�مي البكالوريا الّدولّية، نسعى إ® أن نكون: 

رها حق تقدير.  نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخ�� وِقَيم ا��خرين وتقاليدهم ونُقد�
ونسعى ل�ط�ع ع مجموعة من وجهات النظر ونُقي�مها، ونحن ع استعداد 

للتعّلم وا�ستفادة من تجاربنا. 

�م بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل ��حداث  ام. ونل¡� نُبدي العطف والحنو وا�ح¡�
� العالم من حولنا.

� حياة ا��خرين و¦�
�¦ ّ � تغي¡� إيجا̈§

نفهم أهمّية توازن الجوانب المختلفة من حياتنا – الفكريّة، والبدنّية، والعاطفّية - 
لتحقيق الخ¡� والسعادة والرفاهية الشخصّية لنا ول��خرين. ونُدرك ع�قة ا�عتماد 

� العالم الذي نحيا فيه. �µخرين وب��ا � �µالمتبادل بيننا وب

� أفكارنا وتجربتنا. ونعمل ع فهم مواطن القوة 
� العالم و¦�

نُمعن التفك¡� ¦�
. ّ ̧� ندعم تعّلمنا ونمّونا الشخ�� والضعف لدينا ل

نتعامل مع الغموض بتدبّر وتصميم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع 
� حل 

اتيجّيات ُمبتكرة. ونحن ماهرون ¦� ا��خرين �ستكشاف أفكار جديدة واس¡�
. � وجه التحديّات والتغي¡�

المشاكل ومرنون ¦�

ُمنفتحي العقل

� ُمهتّم��

 � ُمجازف��

� ُمتوازن��

� ُمتأّمل��

نُنّمي ملكات فضولنا، ونُطّور المهارات ال�زمة للتساؤل والبحث. ونعرف كيف 
نتعّلم بأنفسنا ومع ا��خرين. ونتعّلم بحماسة ويستمر حبنا للتعّلم مدى الحياة.

� ع المفاهيم ونستخدمه، ونستكشف المعرفة ع¡§ 
�Åستيعاب المب�ر ا نطو�

� القضايا وا�Çفكار ذات ا�Çهمّية 
مجموعة من الفروع المعرفّية. وننخرط ¦�

المحلّية والعالمّية. 

 Êالتحليل ونبادر إ �
بداعي ¦� نستخدم مهارات التفك¡� الّناقد والتفك¡� ا��

العمل المسؤول حيال المشاكل الُمعّقدة. ونتوÊّ زمام المبادرة �تخاذ قرارات 
منطقّية وأخ�قّية.

ة. ونتعاون تعاوناً فعلّياً  � عن أنفسنا بثقة وإبداع بأك¡Ð من لغة وبطرق كث¡� نُع¡§
ونُصغي لوجهات نظر ا��خرين أفراداً وجماعات.

ام تجاه كرامة  نصاف والعدالة، واح¡� نتÕّف باستقامة وأمانة وبحٍس شديٍد با��
� كل مكان. ونتحّمل المسؤولّية عن تÕفاتنا وتبعاتها. 

نسان وحقوق الناس ¦� ا��

� ُمتسائل��

� ُمطّلع��

رين مفك�

� ُمتواصل��

ذوي مبادئ

م البكالوريا الّدولّية
ح ُمتعل�

م�م
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Ô وتقييمها وتدريسها الدراسية المادة تخطيط عملية إرشاد إلى الوثيقة هذه تهدف Õُمعّدة وهي. المدارس في Ô Õساس فيÌالأ Ôأن يُتوّقــع أنه إلأ المادة لُمــدرِّسي 
طلاع الدليل هذا الُمدرِّسون يستخدم æمر وأولياء الطلاب لأÌالمادة على الأ.

Ô الموقع على الدراسية المادة صفحة على الدليل هذا على الأطلاع يُمكن Õوني âامج موارد لمركز الألكــتر  محمــي موقــع وهو ،resources.ibo.org على التر�
م مرور بكلمة اؤه أيضاً ويُمكن. IB الّدولّية البكالوريا ُمدرِّسيÔ لدعم وُمصمَّ Òالموقع على الّدولّية البكالوريا متجر من شر Ôالتالى store.ibo.org.

إضافية مصادر
، دعم ومواد الدرجات، وضع ونماذج الأختبارات عّينات مثل إضافية وثائق على الأطلاع أيضاً يُمكن Õ Ôوالتقــديرات الدراســّية، المواد وتقارير الُمدرِّســين 

Ô للمستويات اللفظية Õامج موارد مركز في اء ويُمكن. التر� Òالّدولّية البكالوريا متجر من الدرجات وضع ونماذج السابقة الأختبارات أوراق شر.

ع امج موارد مركز زيارة على الُمدرِّسون يُشجَّ ضافية الموارد عن بحثاً التر� æالأ Ô âخرون الُمدرِّســون اســتخدمها أو وضعها التيCويُمكن. الأ Õ Ôتقديم للُمدرِّســـين 
نت، مواقع مثل الُمفيدة المصادر عن تفاصيل âفكار أو الُصحف، أو الفيديو، أفلام أو الُكتب، أو الأنترÌللتعليم الأ.

وتقدير شكر
Õ بالشكر التقّدم IB الّدولّية البكالوريا تود Ôنتاج وموارد وقت من بسخاء قدموه لما الُمنتسبة والمدارس للُمربين æالدليل هذا لأ.

Ô تقييم أول Õ2021 عام في

مقدمة

الوثيقة هذه من الغرض
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م وهو الجامعية المرحلة قبل يُدرَس قوي دراسيÔ منهاج هو الدبلوما برنامج اوح الذين للطلاب ُمصمَّ âأعمارهم تتر Õ Ôمنهاج وهو. عاماً 19و 16 بين Ôدراسي 
Õ ليكونوا الطلاب تشجيع إلى ويهدف سنتان وُمدته النطاق واسع Ôُمّطلعين Õ Ôوأيضاً ومتسائلين Õ Ôز. ورُحماًء حولهم بما ُمهتّمين نامــج ويُركِّ اً التر� Õ Ôاً تركتر Ôعــلى كبتر 

Ô (للثقافات المتداخل الفهم تطوير على الطلاب تشجيع Õورية والمواقف العقل، وتفتح ،)البينثقافي Õام الصر âوجهــات من متنّوعــة مجموعة وتقييم لأحتر 
.النظر

الدبلوما برنامج نموذج
ع وهو). 1 الشكل انظر (مركزية نواة لها أكاديمية مجالأت ستة شكل على الدراسيÔ المنهاج يُعرض امنة الدراسة يُشجِّ Õ âة لمجموعة الُمتر Ôالمجــالأت من كبتر 

كاديمية Ìالطلاب ويدرس. الأ Õ Ôلغتين Õ Ôنســانية الدراســات مواد من ومادة ،)كلاسيكية وأخرى حديثة لغة أو (حديثتين æوالعلوم الأجتماعيــة، العلوم أو الأ 
بداعية الفنون مواد وإحدى والّرياضّيات، التجريبية، æُمتطلِّباً دراسياً منهاجاً الدبلوما برنامج يجعل الذي هو الدراسية المواد من الشامل التنوع هذا. الأ 
ماً والجهد للوقت عداد وُمصمَّ æبمرونة الطلاب ويتمتع. بالجامعة للالتحاق فّعالأً إعداداً الطلاب لأ Ô Õوهذا اختياراتهم، لأنتقاء أكاديمي مجال كل في Ô Õيعــتي 

Ô الدراسّية المواد اختيار بوسعهم أن âوالمواد اهتماماتهم تجذب التي Ô âالتعّمق يرغبون قد التي Ô Õدراستها في Ô Õالجامعة في.

1 الشكل
الدبلوما برنامج نموذج

مقدمة

الدبلوما برنامج
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الصحيحة المجموعة اختيار
كاديمية المجالأت من مجال كل من واحدة دراسّية مادة اختيار الطلاب على � اختيار بوسعهم أن مع الستة، الأ� � مادتين�  آخــر مجال من دراســيتين�
Ô) مواد أربع من أكترÒ وليس (دراسية مواد ثلاث تُختار طبيعي، وبشكل .الفنون مواد إحدى من بدلأً Õالمستوى في ، Ôخرى الدراسّية المواد وتُختار العالىÌالأ 

Ô Õالعادي المستوى في .Ôالّدولّية البكالوريا وتُوصي IB المستوى لمواد تدريس ساعة 240 بعدد Ôوتُدرس. العــادي للمستوى تدريس ساعة 150 وعدد العالى 
Ô الدراسّية المواد Õالمستوى في Ôالعادي المستوى من أكتر� وتوّسع بتعّمق العالى.

Ô المهارات من الكثترÔ وتتطور Õكلا في Õ Ôمهارات وخاصة المستويين Ôوالتحليل الناقد التفكتر .Ô Õالمنهــاج نهاية وفي ، Ôبالتقييم الطــلاب قدرات تُقاس الــدراسي 
Ô الدراسية الأÌعمال بعض على الدراسّية المواد من الكثترÔ وتحتوي. الخارجي âالُمدرِّسون يُقيِّمها التي.

الدبلوما برنامج نموذج نواة
Ô الدبلوما برنامج طلاب جميع يُشارك Õالثلاثة العناصر في Ô âالنموذج نواة منها تتألف التي.

Ô والأستقصــاء والبحــث الناقد التفكترÔ حول أساساً يدور مساق المعرفة نظرية Õمســاق يفحص. بعينهــا معرفّيــة كتلة تعّلم من بدلأً المعرفة عملية في 
 أسئلة واستكشــاف المعرفّيــة الأدعــاءات تحليل على الطلاب بتشجيع ذلك يفعل وهو. معرفته نّدعي ما نعرف وكيف المعرفة طبيعة المعرفة نظرية
Õ الروابط على التوكيد هي المعرفة نظرية مهمة إّن. المعرفة بناء حول Ôكة المعرفة مجالأت بين âفيها يُصــبح بطريقة الشخصــّية بالمعرفة وربطها الُمشتر 
.الأCخرين منظورات عن تختلف قد أنّها وكيف بمنظوراته وعياً أكترÒ الفرد

بداع عنصر يقع æوالخدمة والنشاط الأ Ô Õن. الدبلوما برنامج قلب في بداع عنصر يُمكِّ æالدولية البكالوريا متعّلم ملامح عيش من الطلاب والخدمة والنشاط الأ 
ر. بالأCخرين وعــلاقتهم دورهم يدركوا وأن فريدين، كأفراد ينموا وأن وعملية، واقعية بطرق  مجموعــة عتر� والطباع والمواقــف المهــارات الطلاب يُطوِّ

ات من ُمتنّوعة Ô والجماعية الفردية الختر� âاهتمامهم مواطن لأستكشــاف الفرص الطلاب تمنح التي Ôومنظــوراتهم وشخصــياتهم أهــوائهم عن والتعبتر. 
بداع عنصر يُكمل æنامج والخدمة والنشاط الأ كاديمي التر� Ìمع شمولية، بطريقة تحٍد على ينطوي الذي الأ Ôللتقرير الفرص توفتر Ô âنجــاز والتعــاون الذاني æوالأ 

.والأستمتاع

بداع لعنصر الثلاثة الفروع æهي والخدمة والنشاط الأ:

بداع• æفكار استكشاف - الأÌأو أصيل أداء أو ُمنتج إلى تؤدي بحيث وتعزيزها الأ Ôتأويلى

Ô الجهد - النشاط• Õيُساهم الذي البدني Ô Õالصحّي الحياة أسلوب في

Ô الأنخراط - الخدمة• Õواقعية لحاجة استجابة المجتمع مع المتبادل التعاوني.

ل، المقال يمنح Ô بما الُمطوَّ Õل المقال ذلك في Ô للتقصيIB Ô الّدولّية البكالوريــا لطلاب الفرصة العالمّية، بالدراسات الخاص الُمطوَّ Õالمواضــيع أحد في Ô âالتي 
Ô الست الدراســية المواد أحد من البحث مجال يُختار. كلمة 4000 يبلغ مستقل بحث شكل على لديهم، خاص اهتمام لها Õمن أو الــدبلوما، برنامــج في 

Õ Ôمادتين Ô Õالُمتوقعة الكتابية والمهارات المستقل بالبحث يُعرِّفهم وهو التخّصصات، ُمتداخل العالمية الدراسات مقال حالة في Ô Õالجامعة في .Ô Õذلك ويُفصي 
Ô عمل إخراج إلى م كبترÔ كتاني� ابطاً، عقلانياً نقلاً البحث ونتائج الأÌفكار فيه تُنقل رسمياً ومعروض وُمنظَّ âالمختــارة الدراسّية المواد أو المادة يلائم بما ومتر. 

بداع الفكرّي، والأكتشاف عاٍل، مستوى على الكتابة ومهارات البحث تعزيز منه والقصد æالأنخــراط فرصة الطــلاب تمنح حقيقية تعّلم تجربة وهو. والأ 
Ô Õالبحث في ّ Ôالشخصي Ô Õف من وبإرشاد اختيارهم من موضوع في Òمشر.

التعّلم وأساليب التعليم أساليب
Ôاتيجيات إلى الدبلوما برنامج عتر� التعّلم وأساليب التعليم أساليب تُشتر âوالمواقف والمهــارات الُمتأنية الأســتر Ô âتتغلغــل التي Ô Õوالتعّلم التعليم بيئة في. 
ز المتعّلم، ملامح بسمات بطبيعتها المرتبطة والأÌدوات، الأÌساليب هذه  .بعــده وما الدبلوما برنامج لتقييم الطلاب تحضترÔ وتُساعد الطلاب تعّلم تُعزِّ

Ô التعّلم وأساليب التعليم أساليب تهدف Õإلى الدبلوما برنامج في:

•Õ Ôتمكين Õ Ôالُمعلِّمين Õ Ôكُمعلِّمين Õ Ôللُمتعلِّمين Õ Ôللمحتوى وكُمعلِّمين

•Õ Ôتمكين Õ Ôاتيجيات لوضع الُمعلِّمين âالتعّلم تجارب لتسهيل أوضح استر Ô âانخراطاً الطلاب فيها ينخرط التي Òفائدة أكتر Ô Õم والأستقصاء البحث في  الُمنظَّ
Ôبداعي الناقد والتفكتر æكتر� والأ Ìالأ

ّ للمساق طموحات كونها مجرد من أكترÒ جعلها (الفردية الدراسّية المواد أغراض تعزيز• Ôالتعّلم تزامن (سابقاً المنفصلة المعرفة وربط) الدراسي(

الدبلوما برنامج
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Ô المهارات من وواضحة ُمتنّوعة مجموعة تطوير على الطلاب تشجيع• âليستمروا سُتسلِّحهم التي Ô Õبفعالية الأنخراط في Ô Õمن التخرج بعد التعّلم في 
Ô فقط ليس ولمساعدتهم المدرسة، Õهم أيضاً ولكن أفضل درجات على بالحصول بالجامعات الألتحاق في Ôللنجاح تحضتر Ô Õالجامعّي تعليمهم في 

بعده وما

•Õ Ôالطلاب تجربة وصلة ترابط تحسين Ô Õالدبلوما برنامج في Òأكتر Òوأكتر

•Õ Ôة الطبيعة على التعرّف من المدارس تمكين Õ ِّ Ôالدبلوما برنامج لتعليم الُممتر Ô Õالدولية البكالوريا في IB، بمزجه ّ Ô âوالعملّية المثالّية لخاصتي.

، مهارات تنمية (الخمسة التعّلم أساليب Ôأســـاليب جانب إلى ،)البحث مهــارات الذات، إدارة مهارات التواصــل، مهارات الأجتماعية، المهارات التفكتر 
ز والأستقصاء، البحث على القائم التعليم (الستة التعليم ن المفاهيم، على الُمركَّ âبالســياق، المقتر ، ّ Ô Õيه الذي الُمتمــايز، التعاوني Òتشمل) التقييــم يتر 
Ô الرئيسة والمبادئ الِقَيم âبوي النهج تدعم التي âالّدولّية للبكالوريا التر IB.

رشاد من المزيد على للاطلاع æالتعّلم وأســاليب التعليــم أســاليب حول الأ Ô Õدب، اللغة": أ "اللغة فيÌالتعليــم أســاليب "قسم على الأطــلاع يُرجى والأ 
Ô والتعّلم Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌالدليل هذا من" والأ.

م وملامح الّدولّية البكالوريا مهمة بيان الُمتعلِّ
ر أن إلى الدبلوما برنامج يهدف Ô يُطوِّ Õوالمواقف والمهارات المعرفة الطلاب في Ô âُموضـــَّحة هي كما الّدولّية البكالوريا أغراض لتلبية يحتاجونها التي Ô Õبيان في 
م وملامح مهمتها Ô والتعّلم التعليم ويُمثِّل. الُمتعلِّ Õللُمنظَّمة التعليمية للفلسفة اليومية الُممارسة حقيقة الدبلوما برنامج في.

كاديمية الأÌمانة Ìالأ
كاديمّية الأÌمانة Ìالأ Ô Õوالســلوكيات الِقَيم من مجموعة هي الدبلوما برنامج في Ô âيها التي Òم ملامح ســمات تتُر Ô. الُمتعلِّ Õتعمل والتقييــم، والتعّلم التعليــم في 
كاديمّية الأÌمانة Ìاهة تعزيز على الأ Õ Õام وغرس الشخصــّية، التر âخريــن نزاهة احترCلعــرض متساوية فرصــة الطــلاب جميع لدى أن وضمان وعملهــم، الأ 

Ô والمهارات المعرفة âدراساتهم أثناء يكتسبونها التي.

ّ الفصل أعمال جميع تكون أن يجب Ôم العمل فيها بما - الدراسي شارة مع الأÌصلية، أفكاره على وترتكز وحده الطالب عمل من أصيلة - للتقييم الُمقدَّ æالأ 
Ô التقييم ومهمات. الأCخرين وأعمال أفكار إلى بالكامل âم أن تتطلب التي رشاد المعلمــون يُقدِّ æتلك أو للطــلاب، الأ Ô âعملاً الطــلاب يعمل أن تتطلــب التي 
رشادات الكامل الأمتثال مع استكمالها يجب جماعياً، æلة للا Ô الُمفصَّ âمها التي .الصلة ذات الدراسّية للمواد IB الّدولّية البكالوريا تُقدِّ

كاديمّية الأÌمانة عن المعلومات من للمزيد Ìالأ Ô Õالّدولّية البكالوريا في IB الّدولّية البكالوريا وثائق على الأطلاع يرجى الدبلوما، وبرنامج IB "الأ�كاديمّيــة الأ�مانة 
 برنامج: العامة الأ�حكام"و "التطبيق إلى المبادئ من: الدبلوما برنامج"و" الدبلوما برنامج في�� الأ�كاديمّية الأ�مانة"و" IB الّدولّية للبكالوريا التعليمي السياق في��

Ô العثور يُمكن. "الدبلوما Õمانة يتعلق فيما ُمحّددة معلومات على الدليل هذا فيÌكاديمّيــة بالأ Ìالتقييــم بعناصر وعلاقتهــا الأ ّ Ôوالخــارجّي الداخلى Ô Õمواد في 
.الدبلوما برنامج

قرار æآخر شخٍص عمل أو بأفكار الأ
ر Õ نُذكِّ Ôقين Õ الُمنسِّ Ôالطلاب على يجب أنّه والُمعلِّمين Õ Ôقرار للتقييم الُمتقّدمين æوذكرها الُمستخدمة المصادر بجميع الأ Ô Õم العمل في  يــلىÔ وما. للتقييم الُمقــدَّ

.الُمتطّلب لهذا توضيح

م مون الطلاب يُقدِّ Ô للتقييم الُمتقدِّ Õللتقييم عملهم الدبلوما برنامج في Ô Õأو/و نصــاً أو/و مرئية-ســمعية مواد تشمل قد الوســائط من ُمتنّوعة مجموعة في 
ونّية أو مطبوعة تكون بيانات أو/و صوراً أو/و بيانية رسوماً âم الطالب استعمل إذا. إلكتر قــرار عليه يجــب آخر، شخص أفكار أو عمل للتقييم الُمتقدِّ æالأ 
IB Ô الّدولّية البكالوريــا ســُتحقق. ُمتّسق وبشكل المراجع لثبت معروف أسلوب باستعمال المصدر وذكر بذلك Õالطــالب إخفاق في Ô Õقرار في æبالمصــادر الأ 

ي وقد والأÌحكام للقواعد محتملة كمخالفة وذكرها Ô الشهادات لمنح النهائية اللجنة عليه تفرضها عقوبة إلى ذلك يؤدِّ Õالّدولّية البكالوريا في IB.

م الطالب على IB الّدولّية البكالوريا تفرض لأ ك النص؛ داخل الأستشهاد أو المراجع لثبت بعينها أساليب/أسلوب استعمال للتقييم الُمتقدِّ âلما ذلك يتُر 
Ô الموظفون/التدريس طاقم يرتئيه Õم الطالب مدرسة في جابة ولغات الدراســّية للمواد الواسع فالطيف. للتقييم الُمتقدِّ æثبت أســاليب وتنّوع الثــلاث الأ 

صرار تجعل المراجع æأمراً بعينها أساليب على الأ Ôغتر ّ Ôداً عملى  ولكن واســتخداماً، شــيوعاً الأÌكترÒ هي بعينها أســاليب هناك أّن سيتضــح وعمليــاً،. وُمقيِّ
Ô واللغة التقييم قيد للمادة الملائم الأÌسلوب اختيار حرية للمدارس âالطلاب عمل بها يُكتب التي Õ Ôمين  ثبت أســـلوب عن النظر وبغض. للتقييم الُمتقــدِّ
مــة للمعلومــات الأÌدنيÕ الحد يشمل أن يُتوقع الدراسّية، للمادة المدرسة تتبناه الذي المراجع ، وتاريخ الكــاتب، اسم: الُمقدَّ Òالمصدر، وعنــوان النشر 
.ُوِجد إن الصفحة ورقم

الدبلوما برنامج
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مون الطلاب يستخدم أن يُتوقع Ô بما الُمستخدمة، المصادر لذكر واتساق باستمرار يستخدموه أن معروفاً أسلوباً للتقييم الُمتقدِّ Õالمصــادر ذلك في Ô âالتي 
Õ أن يجب النص، كتابة عند. تلخيصها تم أو صياغتها أُعيدت ِّ Ôبوضوح الطلاب يُمتر Õ Ôخرين وكلمات كلماتهم بينCأي أو (الأقتبــاس علامات باســتخدام الأ 
Ô المســافة زيادة مثل أخرى، طريقة âلها بند إدراج على يدل ملائم باستشــهاد متبوعــة) الفقرة تسبق التي Ô Õبمصدر اسُتشــِهَد إذا. المؤلفــات قائمــة في 

، ّ Ô Õوني âشارة يجب إلكتر æة عرض الطلاب من يتوقع لأ. فتحه تاريخ إلى الأ Ô أخطاء بلا ختر� Õقد المصــادر جميــع أّن عرض منهم يُتوقع ولكن المراجع، ثبت في 
 البيانات أو/و الصــور أو/و البيانية الرسوم أو/و النصــوص أو/و المرئّيــة-الســمعّية المواد مصــادر ذكر أيضاً يجب أنّه الطــلاب نصح يجب. ُذِكرَت

ونّية أو المطبوعة âلكتر æالأستشهاد/المراجع لثبت ملائم أسلوب استعمال يجب أخرى، مرة. عملهم من ليست كانت إذا الأ.

التعّلم دعم ومتطلبات التعّلم تنّوع
Õ التعّلم دعم احتياجات ذوي للطلاب المعقولة والتعديلات متساوي وصول ترتيبات توفترÔ المدارس تضمن أن يجب Ôمين  لوثيقــة وفقاً للتقييم الُمتقــدِّ

مون الطلاب" IB الّدولّية البكالوريا ."IB الّدولّية البكالوريا برامج في�� والشمول التعّلم تنّوع" ووثيقة "للتقييم الوصول متطلبات ذوو الُمتقدِّ

الدبلوما برنامج
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Ô الدراسات Õدب اللغة فيÌوالأ Ô Õالدبلوما برنامج في
Ô الثلاثة المساقات جميع Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌمة والأ  لديهم ممن والثقافيــة اللغوية الخلفيــات من ُمتنّوعة مجموعــة من للطلاب ُمصمَّ
ة Ô الختر� Õالمنهاج لغة استخدام في Ô Õمجال يتباين. أكاديمّي سياق في Õ Ôالدراسة تركتر Ô âتتطّور التي Ô Õلكــل الفردية للخصائص وفقاً الدراسية المواد من مادة كل في 

.منها

نتاجية والمهارات التلّقي مهارات تكون أن يجب ولكن المساقات، هذه يدرسون الذين للطلاب اللغوية الملامح ستتباين æلديهم التفاعلية والمهارات الأ 
ز أن ويُتوقع قوية ر أن يُتوقَّع. أكترÒ المهارات تلك الدراسيÔ المساق يُعزِّ  خاص وبشكل اللغــوي، ونطاقهم وطــلاقتهم إتقــانهم مستوى الطلاب يُطوِّ

قون أيضاً وهم. النصوص لتحليل الملائمة المفردات اكتساب ة متنّوعة لمجموعة فهمهم سُيعمِّ Ôدبيــة النصوص عتر� الُمستكشفة المفاهيم من وكبترÌالأ 
Ôدبية وغترÌالأ Ôوا لكي Ô الفهم هذا لينقلوا ثم ومن ويُقيِّموا، ويُحلِّلوا يُفشرِّ Õوُمطّورة وُمنظمة واضحة ُمنتجات في.

Ô الثلاثة المســاقات من مساق لكل Õدب اللغة الدراســات مجموعة فيÌمة والمســاقات الخاصة هويته والأ كاديميــة الدراسة لدعم ُمصــمَّ Ìأو مســتقبلاً الأ 
ضافة وثقافية وجمالية اجتماعية معرفة بتطوير المهنّية المسارات æإلى بالأ Õ Ôالتواصل ومهارات اللغوية المقدرة تحسين .Ô Õمتطلبــات تتطابق مساق، كل وفي 

Ô والتقييم التــدريس عملية وستتم. المطروحة اللغات لجميع التقييم ومتطلبات الدراسيÔ المنهج Õالدراســات من بعينــه مساق أي في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ 
.اللغة تلك بنفس

Ô الثلاثة المساقات تستكشف Õدب اللغة فيÌدب اللغة عناصر والأÌداء والأÌز منها وكل. والأ Õ العلاقــات على أيضاً يُركِّ Ôــاب؛ والُقرَّاء النصـــوص بين  وعلى والُكتَّ
طار، هذا ضمن. الّتناص جوانب وعلى التاريخي؛ والزمن الجغرافية المساحة عتر� ووظائفها النصوص مدى æعليها يركز به خاصة نقاط مساق لكل الأ.

Ô اتساعاً أكترÒ بشكل معها التعامل يتم ولكن الثلاثة، للمساقات جداً مهمة اللغة إّن Õدب اللغة": أ "اللغة مساق فيÌدبية النصــوص إّن. والأÌمجــال هي الأ 
Õ Ôكتر âالوحيد التر Ô Õدب": أ "اللغة مساق فيÌدب ومساق الأÌداء، الأÌدب اللغة": أ "اللغة مساق يفحص بينما والأÌدبيــة النصــوص من كلاً والأÌالأ Ôدبيــة وغترÌالأ. 

اً، Ôداء يكون بينما وأخترÌدب مساق عناصر من واضحاً عنصراً الأÌداء، الأÌبداع وأدائية الطلاب إنتاج فإّن والأ æالأ Ôعناصر تُعدُّ والأســتجابة والتحليل النصي Ô Õفي 
.الثلاثة المساقات جميع

Õ مجال والأÌدائية والمرئية الأÌدبية وغترÔ الأÌدبية النصوص دراسة توفر Ôإنشاء كيفية لفهم تركتر Õيتــم وكيف الِقَيم، أو الُمعتقــدات أنظمــة داخل المعــتي 
Ô الُمتعددة المنظورات عتر� تباحثه âإّن. الُمتعددين القّراء أو الفردي القارئ لدى تتولد التي Ôاً التفكتر Ôناقداً تفكتر Ô Õإنتاجهــا أو لها والأستجابة النصــوص، في 

ضافة. تتحداها كيف أو والوجود التفكترÔ أساليب اللغة تُساند كيف فهم إلى يؤدي أداءها، أو æجميــع فهم يُمكــن بأنّه الوعي الدراسة تزيد ذلك، إلى بالأ 
والثقافية والتاريخية الأجتماعية كالظروف بها، المرتبطة والسياقات وجمهورها وغرضها ومحتواها بشكلها يتعلق فيما النصوص

ملحوظة
.الثلاثة الدراسية المساقات عتر� تتشابه العميق الناقد والتفكترÔ التحليل مستوى على اللغة استخدام توقعات إن

Ô الدراسات مساقات جميع تشدد Õدب اللغة فيÌداء، مركزية على والأÌتشجيع مع الأ Õ Ôللنظر والطــلاب الُمعلِّمــين Ô Õالطرق مجموعة في Ô âتأديــة بها يُمكــن التي 
Ô الأÌدبية النصوص Õدبية للنصوص الدرامية الطبيعة سيستكشــفون ذلك، عمل وأثناء. المختلفة أشكالها فيÌالُكتَّاب توظيــف وطريقة مختلفــة بأشكال الأ 
ضافة فيها، والصوت والخطاب للاÌصوات æإلى بالأ Õوالتعّلم التعليم نشاطات تشمل أن يُمكن. الدرامية الُبتي Ô ّ Õداءات تبتيÌلة الحّية الأ  للنصــوص، والُمسجَّ

ضافة النصوص، تكييف أو æداء أساليب توظيف إلى بالأÌالأ Ô Õملائماً ذلك يكون عندما الصف في.

Ô الطرق بعض âداء تطبيق بها يُمكن التيÌشكال على الأÌدبية الأÌاختبار تشمل الدراما بخلاف الأ:

Ô والحوار للشرد الأÌدائية الطبيعة• Õصوات الرواية، فيÌوللا Õ Ôوالُمتحدثين Ô Õالشعر في.

Ô والصوت الشعري الوزن استعمال• Õفي Ôالنصوص من الكثتر Ô Õشكال، مختلف فيÌالأ Ô Õخاص بشكل الشعر وفي

Õ العلاقات• Ôشكال بينÌوالشفهية المكتوبة الأ Ô Õدب؛ فيÌالأ Õ Ôالمؤّداة، والمشرحية الدرامي النص وبين Õ Ôوالموسيقى، الشعر وبين Õ Ôالشرد وبين Ôالخيالى 
القصص، ورواية

مقدمة
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Õ العلاقة• Ôفلام إلى أنواعها بجميع الشردية النصوص تكييف عند مثلاً، (النصوص تلك وتحويلات الدرامية والتكييفات المكتوبة النصوص بينÌالأ 
).الخيالىÔ والشرد للشعر الحّية القراءات وعند والمشرح، والتلفاز

Ô الثلاثة المســاقات أحد دراسة الطلاب على يجب الــدبلوما، برنامج متطلبات لتلبية Õالدراســات مجموعــة في Ô Õدب اللغة فيÌعلى الطــلاب ليحصــل. والأ 
Õ دراسة يُمكن اللغة، الثنائية الدبلوما Ôمساقين Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب، اللغة فيÌمختلفة بلغة منها مساق كل ويكون والأ.

Ô والأÌدب اللغة": أ "اللغة ومساق الأÌدب": أ "اللغة مساق ويُطَرح Õفي Õ Ôالعادي المستويين Ôدب مساق ويتــوّفر. والعالىÌداء، الأÌالتخّصصــات المتــداخل والأ 
Ô الدراسات مجموعة يربط الذي Õدب فيÌداء الأÌكمساق فقط والفنون، والأ Ô Õالعادي المستوى في.

الأ�دب": أ "اللغة
ز كِّ ُ Ôدبية النصوص على حصرياً الطلاب سترÌالنقد أساليب من ُمتنّوعة مجموعة ويتبعون الأ Ôدب طبيعة الطلاب يستكشف. النصيÌالجمالية والوظيفــة الأ 
Õ والعلاقة الأÌدبية والنصّية الأÌدبية للغة Ôدب بينÌوالعالم الأ.

والأ�دب اللغة": أ "اللغة
Ô Õدبية النصــوص من واسعة مجموعة الطلاب يدرس المساق، هذا فيÌالأ Ôدبية وغترÌالأ Ô Õعــتر� التواصل أفعــال باختبار. الوســائط من متنوعة مجموعــة في 

Ô الشكل Ô الطلاب سيتقصي الملائمة، الثانوية القراءات جانب إلى النص ونوع الأÌدني� Õالقصــد. والثقافة بالهوية وتأثرها تشكلها وطرق ذاتها اللغة طبيعة في 
Ô الدراسة أساليب تكون أن Õدبية النظرية تشمل أن ويُمكن النطاق واسعة المساق فيÌعلاميــة والدراسات الأجتماعيــة واللسانيات الأ æالخطــاب وتحليل الأ 

Õ من الناقد Ôساليب بينÌخرى الأÌالأ.

والأ�داء الأ�دب
Ô. الديناميكيــة علاقتها ويستكشــفون والأÌداء للاÌدب الأÌساســية العناصر الطلاب سيدرس Õب المســاق، هذا في Ô التحليل الطلاب يُركِّ  مع التقليــدي الأÌدني�
 .للاÌداء والرمزية والجمالية العملية العناصر

Õ الفرق Ôوالمستوى العادي المستوى بين Ôالعالى
Õ النموذج نفس هو والأÌدب اللغة": أ "اللغة نموذج إّن Ôالعادي للمستويين Ôة وكمّية نوعّية اختلافات هناك ولكن والعالى Ôكبتر Õ Ôبين Õ Ôالمستويين.

Ô تتساوى الأÌدبية غترÔ النصوص من وعدداً أدبية أعمال أربعة العادي المستوى طلاب يدرس أن يجب Õيدرس أن يجــب بينما والتعّلم، التعليــم زمن في 
Ô تتساوى الأÌدبية غترÔ النصوص من وعدداً أدبية أعمال ستة العالىÔ المستوى طلاب Õوالتعّلم التعليم زمن في.

Ô Õولى، الورقة فيÌالمستوى وطلاب العادي المستوى طلاب على سُيعرض الأ Ôالعالى Õ Ôأو مقتطفين Õ Ôنصين Ôغتر Õ Ôنصـــوص أنــواع من قبل من يُدرََسا لم أدبيين 
 كتابة العالىÔ المســتوى طلاب على يجب بينما لأÌحدهما، ُموّجه تحليل كتابة العادي المستوى طلاب من يُطلب. إرشادي سؤال معه منها وكل مختلفة،

Õ Ôتحليلين Õ Ôلكلا ُموّجهين Õ Ôأو المقتطفين Õ Ôالنصين Ôغتر Õ ÔدبيينÌالأ.

ضافة æالمســتوى لطلاب رابع تقييم عنصر هناك سيكون ذلك، إلى بالأ ، Ôالمســتوى مقال وهو العالى ، Ôيستكشف أن تتطلــب كتابيــة مهمة وهو العالى 
Ô عمل أو نص أو درسوها، أدبية غترÔ نصوص أو بنص يتعلق بحث خط الطلاب  إلى 1200 من يتــألف مقال هي الأستكشــاف هذا وحصيلة. درسوه أدني�

.الأÌدبية الدراسة طبيعة أو اللغوية للطبيعة أعمق فهماً يعرضوا أن العالىÔ المستوى طلاب من فيه يُتوقع كلمة 1500

Õ الفرق التالىÔ الجدول يعرض Ôبين Õ Ôالعادي المستويين Ôوالعالى.

العالي� المستوىالعادي المستوىالمقروءة الأ�عمال

جمة أعمال âمذكورون مؤلفون كتبها ُمتر Ô Õقائمة في 
رة القراءة الُمقرَّ

Õ دراسةأدنيÕ بحٍد واحد عمل دراسة Ôعملين Õ Ôبحٍد اثنين Õأدني

 بقلم المدروسة، باللغة أصلاً مكتوبة أعمال
Õ Ôرة القراءة قائمة من مؤلفين الُمقرَّ

Õ دراسةأدنيÕ بحٍد واحد عمل دراسة Ôعملين Õ Ôبحٍد اثنين Õأدني

Õ دراسةبحرية تُختار أعمال Ôدراسةِبحّرية ُمختارين عملين Õ Ôِبحّرية ُمختارين عملين

Ôعمال إجمالىÌ46المدروسة الأ
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العالي� المستوىالعادي المستوىالمقروءة الأ�عمال
العالي� المستوىالعادي المستوىالخارجي التقييم

ه النصوص تحليل: الأÌولى الورقة ه تحليلالُموجَّ Ô غترÔ نص أو لمقتطف ُموجَّ  لم أدني�
خيارين من يُختار قبل من يُدرَس

هان تحليلان Õ ُموجَّ Ôأو لمقتطفين Õ Ôنصين Ôغتر Õ Ôأدبيين 
قبل من يُدرَسا لم

 يستكشف كلمة 1500 إلى 1200 من يتألف مقالالعالىÔ المستوى مقال
قبل من مدروس عمل أو بنص يتصل بحث خط

Ô الدراسات Õدب اللغة فيÌجباري والمحتوى والأ æالأ
� الدراسات المعرفة ونظرية والأ�دب اللغة في�

Ô الطلاَب المعرفة نظرية مساق يخرط Õالتأمل في Ô Õالمعرفــة طبيعة في Ô Õالدراســـات تخرط مشــابه نحو وعلى. وتمثيلها إنشــائها كيفية وفي Ô Õدب اللغة فيÌوالأ 
Ô الطلاَب Õة طبيعة استكشاف في ية الختر� Òراء تكوين وطرق البشر Cيدركون فهم المعرفة، بنظرية دراساتهم الطلاب يربط عندما. نقلها وطرق الشخصية الأ 
.والواقع للحياة دقيق محاكاة تمثيل وليسا إنشاء مجرد أنّهما إلأ المعرفة، إلى للوصول قوية وسيلة يتيحان والأÌدب اللغة أّن مع أنّه حقيقة

ضافة æالطلاب يصبح عندما ذلك، إلى بالأ Òخرين بمنظــورات وعياً أكترCر دراســاتهم، عتر� الأ  مثل الفردية، نظرهــم بوجهــات أقوى حساً الطــلاب يُطوِّ
زه الذي والتأمل. والمكان الزمان حيث من موضعهم .المعرفة نظرية مع قوية روابط يخلق ذلك يُحفِّ

Ô Õباستمرار الطلاب ينخرط ،"أ "اللغة مساقات في Ô Õوالأستقصاء البحث في Ôيُنشأ كيف يستكشفون وهم والتأمل الناقد والتفكتر Õالمعتي Ô Õلذلك. النصــوص في 
ز Ô الدراسات تُعزِّ Õدب اللغة فيÌسئلة للمعرفة الُمتنّوعة الطرق اختبار على الطلاب قدرة والأÌسئلة المثال، سبيل على. للمعرفة المختلفة والأÌالأ Ô âتتعلق التي 
جمة أثر أو النص، لمعتيÕ القارئ تشكيل بمدى âطريقة أو النص، على التر Ôباستمرار تُطرح والعالم، الذات فهم على النصوص تأثتر Ô Õالمســاقات هذه في 
Õ مجال من مهماً جزءاً تُشكِّل وهي Ôمجالأت من مجال كل وصف ضمن المعرفة نظرية أسئلة من المزيد على العثور يُمكن. فيها والأستقصاء البحث تركتر 

ّ بالمنهج الخاصة الأستكشاف Ôالدراسي.

� الدراسات مجموعة بداع وعنصر والأ�دب اللغة في� والخدمة والنشاط الأ�
Ô الدراسات مجموعة مساقات تطرح Õدب اللغة فيÌة إمكانات والأ Ôبداع عنصر لتكملة كبتر æأو الشخصـــيات مع الطــلاب ينخرط عندما. والخدمة والنشاط الأ 

رة المواقف Ô الُمصوَّ Õخرين أفضل فهماً يحققون فهم النصوص، فيCنفسهم للاÌرون بينما ولأ Ô والمهمــات. التعــاطف على القدرة يُطوِّ âالطــلاب يؤديها التي 
Ô جداً فعالة المساقات هذه ضمن Õمهارات تطوير في Ôفرضــياتهم يفحصــون فهم بعضــهم، ومع النصــوص مع الطلاب يتفاعــل بينما. الناقد التفكتر 

ات ومقابل النصوص من الشواهد مقابل باستمرار Ôخرين القّراء تفسترCاضـــاتهم تُشكِّل كيف وتقييم للتأمل الأ âهم وُمعتقــداتهم افتر Ô Õالنصية المعــاني 
 مفيــدة المهارات هذه. بالحقــائق دعمها مدى لتقرير فرضية أو بيان أي وفحص ناقد موقف اتخاذ على القدرة يكتسبون فهم لذلك، ونتيجة. الُممكنة
بداع لعنصر æالطلاب يتأمل حيث والخدمة والنشاط الأ Ô Õاتهم أثر في .المستقبلىÔ للعمل يُخططون ثم ومن ومشاريعهم ختر�

Ô المهمة الأÌغراض من Õالدراسات مساقات في Ô Õدب اللغة فيÌالتقييم. الطلاب بسياقات القراءة تجربة تتعلق أن والأ ، ّ Ôبتشـــديده المثال، سبيل على الداخلى 
Õ الأرتباط على Ôوالمواقف المحاور بين Ô Õع الحالية، العالمية والقضايا النصوص في Ô اكتسبوه الذي الفهم ونقل تطبيق على الطلاب يُشجِّ Õواقع إلى الصف في 

جم وقد. مفيد بشكل عالمهم âالرغبة إلى ذلك يتُر Ô Õة أنفسهم إلزام في وع أو بختر� Òبداع عنصر مشر æعالميــة قضية يتناول والخدمــة والنشــاط الأ Ô Õسياق في 
Ôوع. محلى Òوالشر Ô Õة في وع أو ختر� Òبداع عنصر مشر æوالخدمة والنشاط الأ Ô Õي قد ذاته الوقت في ى الفهــم هيئة على المساق يُغذِّ Òرة للمواقــف الُمتر Ô الُمصوَّ Õفي 

.النصوص

Õ الروابط من واسع نطاق إنشاء يُمكن Ôات بين بداع عنصر ومشاريع ختر� æالدراسات ومساقات والخدمة والنشاط الأ Ô Õدب اللغة فيÌذلك أمثلة ومن. والأ:

ة معالم فيها تُناقش أو تُوصف أو تُزار حيث فيها، المشاركة أو أدبّية سترÔ جولة إنشاء• Ôماكن أو بعينه مؤلف حياة سترÌالأ ÒكترÌأهمية الأ Ô Õمكان في 
بداع - الثلاثة الفروع إدخال يُمكن. المقروءة النصوص أحد أحداث وزمان æويُمكن بالفعل، الجولة الطلاب أنشأ إذا - والنشاط والخدمة الأ 
بداع النشاط إدخال æالطالب شارك إذا والأ Ô Õجولة في Ôبداعية الأستجابة من ما نوعاً أنتج ثم ومن الستر æالبسيطة المشاركة. لها الأ Ô Õسُتشكِّل الجولة في 
.فحسب النشاط عنصر

Ô اسُتكِشَفت عالمية بقضية الوعي لزيادة مناسبة واستضافة تخطيط• Õبداع تشمل أن شأنها ومن دراسته، تجري نص في æوالخدمة الأ.
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Õ حالية سمعية لكتب ناقد عرض عمل أو البصر، ضعاف أجل من دراسته تجري لنص سمعية كتب إنشاء• ÔمينÌأداء على تعليقاً المدرسة مكتبة لأ 
بداع ذلك سيشمل. القارئ أو الُممثل æوالخدمة الأ.

Ô سناً الأÌصغر الطلاب مع مكتبة حلقات أو للكتب نواٍد وإدارة تطوير• Õبداع ذلك سُيشكِّل. المدرسة في æوالخدمة الأ.

Ô أن يُمكن Õالروابط تُفصي Õ Ôبداع وعنصر الدراسية المادة بين æوعاً لتصبح تطويرها يُمكن أو فردية تجربة إلى والخدمة والنشاط الأ Òمشر.

Ô الشكل عن النظر بغض Ìات تكون أن يجب الرابط، هذا سيتخذه الذي النهاني بداع عنصر ومشــاريع ختر� æمتطلبــات عن مختلفة والخدمــة والنشــاط الأ 
.فيها تُستخدم أو تُشمل وألأ للطالب، الدبلوما مساق

� الدراسات ل والمقال والأ�دب اللغة في� الُمطوَّ
ل المقال Ô الُمطوَّ Õالدراسات في Ô Õدب اللغة فيÌجراء الفرصة الطلاب يمنح والأ æالمستقلة البحوث لأ Ô Õموضوع في Ô  أيضاً وهو. خــاص اهتمام ذي لغوي أو أدني�
Õ النصوص لأستكشاف للطلاب الحرية يُتيح Ôوالمؤلفين Õ Ôلين Ô والتفسترÔ التحليل مهارات ونقل وتطبيق لديهم، الُمفضَّ âاكتسبوها التي Ô Õالدراسات مساقات في 

Ô Õدب اللغة فيÌمة المهارات تعزيز منه والقصد. والأ Ô الُمتقدِّ Õالفكرّي والأكتشاف والكتابة البحوث في Ôبداع الناقد والتفكتر æوالأ.

ل المقال يرتكز أن يُمكن لأ Ô الُمطوَّ Õالدراسات في Ô Õدب اللغة فيÌدراسته تمت عمل أو نص على والأ Ô Õالصف في.

Ô يبحث أن يُمكن الطــالب أّن ومع. تحليليــة الموضــوع معالجــة تكون أن يجب. الأÌدب أو اللغة لتحليل سليم أسلوب تحديد إلى يهدف أن ويجب Õفي 
ل المقال يتألف أن يجب الثانوية، المصادر .للموضوع مستقلة استجابة من أساساً الُمطوَّ

ل المقال من أنواع أربعة هناك :الُمطوَّ

Õ مجال ذا يكون أن يُمكن.1 Ôتركتر Ô Õ الطالب يختار. أدني� Ô1 الفئة بين، Ô âأ "باللغة أصلاً مكتوبة أدبية نصوص أو نص على ترتكز التي "Ô âوالفئة يدرسها، التي 
جماً عملاً الأÌدبية النصوص من الأÌقل على واحد نص يكون أن على ُمقارن مقال وهي ،2 âُمتر.

Õ مجال ذا يكون أن يُمكن.2 Ôد أن يجب. 3 الفئة من مقالأً ويكون لغوي، تركتر  الدراسة أو الأÌدبية غترÔ النصوص وتلقي إنتاج على الطريقة هذه تُشدِّ
Ôكاديمية غتر Ìل المقال أّن مع. والأستقصاء التحقيق مجالأت من كمجال اللغة بفهم تتعلق لقضية الأ Õ والمقاربة المقارنة يشمل قد الُمطوَّ Ôبين 

Õ يكون أن يجب المختلفة، والثقافات اللغات Ôكتر âأ "اللغة على الرئيس التر "Ô âثقافاتها/ثقافتها وعلى الطالب يدرسها التي.

Õ العلاقة يختتر� أن ويُمكن.3 Ôنص بين Ô بداعية العلاقة فحص مع وأدائه، أدني� æالخيار بهذا المهتمون الطلاب سيختار. بينهما القائمة والناقدة الأ 
ل المقال Ô الُمطوَّ Õدب مادة فيÌداء الأÌزون وبذلك والأ كِّ ُ Ôل المقال وهذا. النص أداء إلى يؤدي الذي والتحويل النص استكشاف على ستر  أحد الُمطوَّ

Õ Ôلة المقالأت من نوعين Ô التخصصات الُمتداخلة الُمطوَّ âكتابتها الطالب يستطيع التي Ô âالدراسات مساقات أحد تشمل والتي Ô Õدب اللغة فيÌومع. والأ 
ل المقال أّن Ô الُمطوَّ Õدب فيÌداء الأÌبداع، عنصر يشمل قد والأ æللنجاح أساسيان المنطقية والُحجة فالتحليل الأ.

لأً مقالأً يكون وقد.4 Ô ُمطوَّ Õوع وهو العالمية، الدراسات في Òمشر ّ Ô Òالأستفادة مع معاصرة، عالمية أهمية ذات قضية يختتر� التخّصصات ُمتداخل بحتي 
Õ الخاصة والنظريات والمفاهيم الطرق من Ôبمادتين Õ Ôالدراسة مجالأت أحد من الموضوع يُؤخذ أن يجب. الدبلوما برنامج مواد من دراسيتين 

رة الستة .الُمقرَّ

والهوية واللغة الثقافة•

والمجتمع والتكنولوجيا العلوم•

الُمساواة وعدم الُمساواة•

والأÌمن والسلام الصراع•

الأقتصادية أو/و البيئية الأستدامة•

والتنمية الصحة•

Ô الدراسية المواد لجميع الخيار هذا يتوفر Õالرئيسة العناصر لكن. الدبلوما برنامج في Ô Õالدراسات في Ô Õدب اللغة فيÌالثقافية اللغويات مثل والأ 
Ô مهم دور لها يكون وأن الستة العالمية المحاور عتر� شاسعاً تطبيقاً تجد قد الناقدة والمنظورات الخطاب وتحليل والجمالية Õالوعي تعزيز في 

.العالمي

Ô الدراسات Õدب اللغة فيÌالّدولّية والعقلية والأ
Ô الّدولّية العقلية تقع Õالّدولّية البكالوريا قلب في IB .وأساسية جداً مهمة وهي Ô Õي تُلهم وهي فلسفتها في Òبوية وممارساتها مبادئها وتتُر âالتر.
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Ô وفّعالة مهمة والأÌدب اللغة دراسة إّن Õخرين ارتباطه وكيفيــة الذات وفهم بالذات الوعي تطوير فيCباللغــة أصلاً المكتوبــة النصــوص دراسة عتر�. بــالأ 
جمة، والنصوص المدروسة âوتُساعد الُمتنّوعــة الهويات تعكس أنّها وكيف للعالم المختلفة والثقافات اللغات تمثيل لطرق فهماً الطلاب يكتسب الُمتر 

عون الثقافات عتر� تتباين العالم تمثيلات أّن أيضاً الطلاب ويُدرك. خلقها على Ô النظر على ويُشجَّ Õللطــرق أفضل فهماً يحققــون وبذلك ذلك، أسباب في 
Ô المختلفة âويُمثِّلونه العالم الناس بها يُجرِّب التي.

Ô للدراسات الدراسية المناهج تتطلب Õدب اللغة فيÌجمة النصوص من ُمحدد عدد قراءة والأ âالُمتر Ôُمتنّوعــة مجموعة الُمختــارة النصوص تُمثِّل بأن وتُوصي 
رة القراءة قائمة وضع عند. المنظورات من عة مجموعــة شمل إلى تهدف IB الّدولّية البكالوريا كانت ،الُمقرَّ  تحقيــق وحــاولت الُكتَّاب من وواســعة ُمتنوِّ

مكان قدر ُمنصف توازن æالأ Õ Ôالُكتَّاب بين Õ Ôناث من الُمعاصرين، والُكتَّاب النموذجيين æالمختلفــة والبلاد المناطق ومن والذكور، الأ Ô Õباللغــة التحّدث حالة في 
Ô Õماكن من ُمتنّوعة مجموعة فيÌرة القراءة قائمة من والغرض. الأ Õ إلهام هو الُمقرَّ Ôالأختيارات إلى للتوصل وتشــجيعهم الُمعلِّمــين Ô âالتي Ô Õوجود إلى ســُتفصي 

Ô للدراسة النصوص من تشكيلة Õالصف في Ô âمماثلاً توازناً سُتحقق التي Ô âوالتي Ôشكال تنّوع تقدير بوسعهم ليكون الفرصة للطلاب سُتتيح بالتالىÌالأ Ô âيُمكــن التي 
ية التجربة تتخذها أن Òكاملاً تقديراً البشر.

Ô الدراسات مساقات مساهمة طريقة ترتبط Õدب اللغة فيÌوالأ Ô Õمســاهمتهم بطريقة الطلاب لدى الّدولّية العقلية تنمية في Ô Õمتعّلم ملامــح سمات تنمية في 
Ô النصوص فبقراءة. الدولية البكالوريا âالمنظورات تطرح التي Ô âالطلاب بوسع سيكون الشخصية، منظوراتهم عن تختلف قد التي:

Ô التجربة طبيعة فهم بوسعهم ليكون الناقد التفكترÔ مهارات استخدام• âرون (التجربة هذه نقل وطرق النص ينقلها التي )ُمفكِّ

راء يتعلق فيما فضولهم تنشئة• Cالُممثلة للحياة المختلفة والتجارب بالأ Ô Õُمتسائلون (النص في(

Ô العالمية الأÌهمية ذات والأÌفكار القضايا مع الأنخراط• âُمطَّلعون (قبل من عنها يعلموا لم ربما التي(

عوا أن• )العقل متفتحو (استعلامية بطريقة وعاداتهم وِقَيمهم الأCخرين أفكار تقدير على يُشجَّ

ام يجب أنّه فهم• âوحقوقهم الناس كرامة احتر Ô Õمبادئ ذوو (مكان كل في(

ام والرأفة والرحمة التعاطف إظهار• âخرين والأحترCُمهتمون (للا(

Õ الُمتبادل الأعتماد إدراك• Ôالناس بين Õ Ôُمتوازنون (فيه يعيشون الذي والعالم الناس وبين(

نصات• æفراد لمنظورات الأÌخرين الأCخرى والجماعات الأÌالأ Ôُمتواصلون (والفصاحة الطلاقة من قدر بأكتر� منظوراتهم عن والتعبتر(

)ُمتأملون (العالم حول آرائهم حول الأÌسئلة طرح•

Õ يكونوا أن• Ôراء تلك لتحويل ُمنفتحين Cوالنظر الأ Ô Õُمجازفون (العمل إلى التحّول هذا يؤدي أن يُمكن كيف في.(

Ô الدراسات مساقات تطرح Õدب اللغة فيÌعالمهم تمثيل طرق الطلاب ليختتر� الفرص من العديد والأ Ôوعلاقاتهم وهوياتهم الشخصي Ô Õوكيف النصوص في 
ن أيضاً وهي. حولهم من للواقع بمنظوراتهم النصوص تلك ترتبط  يسمح مما الأCخريــن، الأÌناس وتمثيــلات وقــائعهم تمثيلات تجربة من الطلاب تُمكِّ
Ô العالم منظورات على بالتعرف لهم âالدراســات مساقات تُوفر الطريقة، بهذه. منظوراتهم عن تختلف قد التي Ô Õدب اللغة فيÌللتأمل خصــبة أرضية والأ 

Ô العميق Õالتفاعل في Õ Ôبين Ôإلى سبيلاً وتكون والعالمي المحلى Ôالمختلفة بالثقافات والوعي الناقد التفكتر.

الحساسة المواضيع مع الأنخراط
Ô الدراسات مجموعة مساقات جميع ستوفر Õدب اللغة فيÌللانخراط الفرصة والأ Ô Õساليب النصوص من واسع طيف فيÌفكار والأÌزات والأ ات والُمحفِّ Ôوالتفســـتر 

Ô âعمــال هذه تتحدى وقد.  عالمّية أو محلّية أو شخصّية أهمية ذات مواضيع تتناول التيÌالأ Õ Ôمواضــيع تشمل وقد وثقافيــاً، وشخصياً فكرياً الُمتعلِّمــين 
Ô والقضــايا النصــوص عتر� صريح بشكل الحساسة المواضيع المدروسة المساقات تتناول وقد.  وناضجة حساسة âإلى الطلاب دعــوة مع نوقشت، التي 
Ô ناقداً تأملاً التأمل Õالمطروحة العديدة المنظورات في.

نتاج أو بالتلقي سواء - الحساسة المواضيع مع الأنخراط يتم أن يجب æام إبداء مع الأستجابة على الطلاب لتشجيع معقول جهد كل بذل مع - الأ âالأحتر 
كتر� التعّلم ومجتمعات لأÌقرانهم Ìيُعدُّ.  الأ Ôمنة البيئة توفترCالأ Ô âل التي م المهمــة الأÌدوار أحد من النقــاش فيها يُسهَّ  يتم أن يجــب عام، بشــكل.  للُمعلِّ
Ô الحساسة المواضيع تناول Õالدراسات مجموعة مساقات في Ô Õدب اللغة فيÌفراط تجّنب مع فكرياً ناقدة عدسة عتر� والأ æالمعالجـــة أو/و له داعي لأ الذي الأ 

ام مراعاة ومع السطحية Õ âالّدولّية البكالوريا التر IB ام الّدولّية بالعقلية âوالأحتر Õ Ôالثقافات بين.

الُمسبق التعّلم
Ô الدراسات مجموعة مساقات يدرسون الذين الطلاب من رسمية متطلبات هناك ليس Õدب اللغة فيÌالمناهــج تلك يدرســون الذين للطلاب وسيكون. والأ 
Ô متنّوعة لغوية ملامح Õحيان معظم فيÌة الطــلاب لدى يكون بأن يُوصي وبينما. اللغات متعــّددي يكونون وقد الأ Ô خــتر� Õعن النقدية المقــالأت كتابــة في 
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ة تواجد عدم أن إلأ النصوص، Ô الدراســات مســاقات دراسة عن يُقصيهم لن المقالأت هذه مثل لكتابة لديهم الختر� Õدب اللغة فيÌترجــع أن يجب. والأ 
امج موارد مركز صفحات على الموجودة "الّدولّية البكالوريا برامج في�� الأ�م اللغة غير� بلغة التعّلم" الّدولّية البكالوريا لوثيقة المدارس نـــت، على التر� âالأنتر 
 النصوص تحليــل فيها بما المهــارات من متنّوعة مجموعة واكتســاب المستمر اللغوي التطوير فرصة منهاج كل يتيح. الدعم من مزيد على للحصول

Ôالتذّوق عن والتعبتر ّ Ô د المساق اختيار وسيعتمد. المثال سبيل على الأÌدني�  الُمســتقبلية التعليمية والأÌهــداف والُمــدرِّس الطالب اهتمامــات على الُمحدَّ
.للطلاب

المتوّسطة السنوات برنامج مع الصلات
م المتوّسطة السنوات برنامج اوح الذين للطلاب ُمصمَّ âأعمارهم تتر Õ Ôة يؤدي أن وبوسعه عاماً، 16و 11 بين Òلأ جزءاً كونه الدبلوما، برنامج دراسة إلى مباشر 
Ô والأÌدب اللغة مساق يمنح. الّدولّية البكالوريا برامج استمرارية من يتجّزأ Õالفرص الطــلاَب المتوســطة الســنوات برنامج في Ô âأحــد لدراسة تُجهزهــم التي 

Ô الدراسات مجموعة مساقات Õدب اللغة فيÌوالأ Ô Õالدبلوما برنامج في.

Ôوالأ�دب اللغة دليل يُشتر Ô Õالمسار إلى المتوسطة السنوات برنامج في Ôالتعليم لأستمرارية التالى Ô Õالّدولّية البكالوريا في IB اللغة مادة يدرسون الذين للطلاب 
Ô والأÌدب Õالدبلوما برنامج يدرسون وسوف المتوسطة السنوات برنامج في:

2 الشكل
الدبلوما برنامج في�� والأ�دب اللغة في�� الدراسات إلى المؤدي IB الّدولّية البكالوريا تعليم استمرارية مسار

Ô والأÌدب اللغة مساق درس الذي للطالب الملائم المسار Õالدراسات مجموعــة مســاقات أحد هو المتوســطة الســنوات برنامج في Ô Õدب اللغــة فيÌوالأ Ô Õفي 
تقان لمستوى مناسب التحدي مستوى أّن سيضمن الذي الدبلوما، برنامج æته للطالب اللغوي الأ  أحد اختيار ســيعتمد. والأÌدب اللغة مع السابقة ولختر�

Ô الثلاثة المساقات Õالدراســات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌداء. للطلاب الفردي الأهتمــام على والأÌللطــلاب السابق والأ Ô Õدب اللغــة مساق فيÌوالأ Ô Õبرنامج في 
Ô الدراســية المواد بتوزيع الخاصــة الكلية القرارات وعلى المستوى اختيار على سيؤثر المتوسطة السنوات Õوالمســتوى العادي المســتوى في Ôعتر� العالى 

.الستة الدراسية المجالأت

Ô 6 المرحلة أو 5 المرحلة إلى وصل الذي المتوسطة السنوات برنامج طالب Õمســاقات أحد ويــدرس أيضاً يواصــل أن يُمكن اللغة اكتســاب مساق في Ô Õفي 
Ô الدراسات مجموعة Õدب اللغة فيÌوالأ Ô Õكما أنه إلأ بنجاح، يجتازه وأن الدبلوما برنامج في Ôاللغة اكتساب دليل يُشتر Ô Õيُــوصي المتوّسطة، الســنوات برنامج في 

Ô والأÌدب اللغة مساق الطلاب يدرس أن Õقل على واحد لفصل المتوّسطة السنوات برنامج فيÌالبدء قبل الأ Ô Õسيضــمن. الدبلوما برنامج مســاقات دراسة في 
Õ سلاسة أكترÒ انتقالأً ذلك Ôالمســاقات بين Ô Õكلا في Õ Ôنــامجين Ô. التر� Õالخاصة القــرارات اتخاذ يجب الحــالأت، هذه وفي Òملاءمــة المســاقات بأكتر Ô Õمجموعة في 

Ô الدراسات Õدب اللغة فيÌوالمستوى والأ ÒكترÌمع بالتشاور ملاءمة الأ Õ Ôالُمعلِّمين.

Ô والأÌدب اللغة مساق يُتيح Õدب للغة وفهــم تقدير لتطوير للطلاب الفرصة المتوســطة السنوات برنامج فيÌالتواصــل مثل الرئيســة المفــاهيم عتر� والأ 
بداع والروابط æفرع بكل الخاصة الصلة ذات المفاهيم وعتر� والمنظور والأ Ô Õمعرفي.

Õ يستمر Ôكتر âالمفاهيم على التر Ô Õالدراسات مجموعة مساقات في Ô Õدب، اللغة فيÌوالأ Ô âالتي Ô Õســاس على تبتيÌربعــة الرئيسة المفــاهيم وضعته الذي الأÌالأ Ô âالتي 
Ô والأÌدب اللغة مساق اختارها Õبتعّمق بدراستها المتوسطة السنوات برنامج في ،  الأÌخرى بالمفاهيم واســتكمالها تحديداً، أكترÒ بطرق تعريفها وإعادة أكتر�

Ô âالدراسة تناسب التي Ô Õكاديمي التطّور من المرحلة هذه في Ìللطلاب الأ.

الدراسية المادة طبيعة
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Ô الشفهي التواصل عتر� والأÌدب اللغة فهم الطلاب يكتسب أن بعد ، والكتاني� Ô Ìر والمرني  وشخصــية إبداعية بطرق والتنظيم التحليل مهارات الطلاب يُطوِّ
ر. وتخيلية Ô الستة المهارات مجالأت تُطوَّ Õدب اللغة مجموعة فيÌوالأ Ô Õوالمشـــاهدة والكتابة والقراءة والتحــّدث الأستماع - المتوســطة السنوات برنامج في 
.بعضها على تعتمد ومهارات ُمستقلة كمهارات - والعرض

Ô الدراسات مجموعة مساقات تستمر Õدب اللغة فيÌوالأ Ô Õما التفاهم جانب إلى المهارات هذه وتهذيب تنمية تشجيع في Õ Ôوالأنخــراط الُمتنّوعة الثقافــات بين 
ز. والعالمية والوطنية المحلية المجتمعات من Ô اللغوي الفهم المساقات تُعزِّ  خــلال ومن النصــوص، من واسعة مجموعة دراسة خلال من أكترÒ والأÌدني�

Ô اللغة تعّلم Õالّدولّية العقلية تعزيز أجل من سياق في.

Ô Õالدراسات مجموعة مساقات تبتي Ô Õدب اللغة فيÌوالأ Ô Õســاس على الدبلوما برنامج فيÌضمان إلى تهــدف وهي. المتوســطة الســنوات برنامج أرساه الذي الأ 
Ô والفهم التعبترÔ على الطالب قدرات تطوير استمرار Õاللغة مجالأت من متنّوعة مجموعة في.

نامج مع الصلات ّ التر� Ô Õالمهتي Ô Õالّدولّية البكالوريا في IB
نامج ّ التر� Ô Õالمهتي Ô Õالّدولّية البكالوريا في IB للتعليم إطار هو ّ Ôالّدولّية البكالوريــا رؤية يدمج الذي الّدولى IB التعليمّيــة ومبادئها Ô Õنـــوعه من فريد برنامج في 
Ô يرغبون الذين للطلاب خصيصاً موضوع Õالأنخراط في Ô Õالتعّلم في ّ Ô Õطار ويسمح. المهتي æنامج المرن التعليمــّي الأ ّ للتر� Ô Õأن للمــدارس المهتي Ô  احتياجـــات تُلتي�

.الطلاب وسياقات وخلفيات

نامج من الهدف إّن ّ التر� Ô Õساس الطلاب تزويد المهتيÌكاديمي بالأ Ìالأ Ôضــمان ذلك على وبناء الُمتخصــص، والتدريب المســتمرة دراساتهم لدعم والعملى 
Ô نجاحهم Õالدراســات مجموعة مساقات أحد دراسة إّن. العمل أماكن في Ô Õدب اللغة فيÌوالتحليلية اللغويــة المهــارات بتطوير الهــدف هذا سيدعم والأ 

بداعية æوالشفهية الكتابية المهمات من ُمتنّوعة مجموعة عتر� والأ.

Ô الدراسات مجموعة مساقات توفر Õدب اللغة فيÌن للتعاون للطلاب الفرص والأ Ìالفعالة للمشاركة استعداد أفضل على يكونوا ولأ Ô Õالــدائم العمل عالم في 
ّ Ôع التعّلم، أساليب مهارات وعتر�. التغتر نامج طلاب يُشجَّ ّ التر� Ô Õيُصبحوا أن على المهتي Õ Ôُمتأملين Õ Ôناقدين وُمفكرين وُمبدعين Õ Ôوُمتواصلين Õ Ôدراســة عتر�. واثقين 

ع النصوص، من واسعة مجموعة Ô التفكترÔ على الطلاب يُشجَّ Õخرين احتياجات فيCعهم. ومواقفهم وِقَيمهم ومنظوراتهم الأ  المســاقات ُمتطلبات وتُشــجِّ
Õ يكونوا أن على عام بشكل Ôُمتعلِّمين Õ Ôُمستقلين Õ Ôومواطنين Õ Ôوالمنظورات النصوص من ُمتنّوعة مجموعة دراسة عتر� عالميين.

الدراسية المادة طبيعة
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Ô الدراسات مجموعة أغراض Õدب اللغة فيÌوالأ
Ô الدراسات مجموعة مساقات جميع أغراض Õدب اللغة فيÌهي والأ Õ Ôأجل من الطلاب تمكين:

Ô النصوص من عدد مع الأنخراط.1 Õشكال الوسائط من ُمتنّوعة مجموعة فيÌات من والأ âمختلفة وثقافات وأساليب زمنية فتر

والأÌداء والعرض والمشاهدة والكتابة والقراءة والتحدث الأستماع مهارات تنمية.2

والتقييم والتحليل التفسترÔ مهارات تنمية.3

حساس للنصوص والجمالية الشكلية الصفات تذّوق على القدرة تطوير.4 æمساهمتها طريقة وتقدير بها والأ Ô Õالباب وفتحها الُمتنوعة الأستجابات في 
Ô أمام Õالُمتعددة المعاني

Õ العلاقات فهم تطوير.5 Ôلطريقة وتقدير والعالمية المحلية والقضايا الثقافية والسياقات المنظورات من ُمتنّوعة ومجموعة النصوص بين 
Ô مساهمتها Õأمام الباب وفتحها الُمتنوعة الأستجابات في Ô Õالُمتعددة المعاني

Õ العلاقات فهم تطوير.6 Ôدب اللغة الدراسات مجموعة بينÌخرى المعرفية والفروع والأÌالأ

بالنفس الثقة عن وتنم إبداعية بطريقة والتعاون التواصل.7

.الحياة مدى بهما والأستمتاع والأÌدب باللغة الأهتمام تعزيز.8

مقدمة

الأÌغراض

13 والأÌدب اللغة دليل": أ "اللغة



:وفشرِّ وافهم اعرف

ودلألأتها ومعانيها الأÌداءات، أو/و الأÌعمال أو/و النصوص من مجموعة•

Ô السياقات• âالنصوص فيها تُسَتقبل أو/و تُكَتب التي

اعة عناصر• الأÌدائية أو/و المرئية أو/و الخطابية أو/و الأÌسلوبية أو/و الأÌدبية التر�

.بعينها أدبية وأشكال نصوص أنواع ملامح•

م حلِّل :وقيِّ

نشاء اللغة استخدام طرق• æلأ Õالمعتي

ات استخدامات• Ôدبية التقنيات وتأثترÌسلوبية أو الأÌالمشرحية أو المرئية أو الخطابية أو الأ

Õ العلاقات• Ôالمختلفة النصوص بين

Ô الطرق• âنسانية المخاوف حول منظورات النصوص فيها تطرح قد التي æالأ.

انقل

وُمقنعة ومنطقية واضحة بطرق الأÌفكار•

والمواقف الأÌغراض من ُمتنّوعة ولمجموعة اللغوية والأختيارات الأÌساليب من بمجموعة تواصل•

.الأÌداء عتر� والجو والشخصية والشعور الأÌفكار) فقط والأÌداء للاÌدب(•

مقدمة

التقييم أهداف
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 أهداف من الهدف هذا يتناول العناصر أيالتقييم أهداف
التقييم؟

التقييم؟ هدف يُتناول كيف

Ô غترÔ لمقتطف الأستجابة تتطلبالأÌولى الورقةوفشرِّ وافهم اعرف  يُدرَس لم أدني�
 وفهمهم معرفتهم الطلاب يُظهر أن قبل من

 تفسترÔ إنشاء على وقدرتهم وأنواعها للنصوص
 الأستنتاجات إلى والتوصل النص من بهم خاص
.حوله

Õ عن يُكتب الذي المقال يتطلبالثانية الورقة Ôيُظهر أن عملين 
Õ وفهمهم معرفتهم الطلاب Ôوا وأن للعملين  يُفشرِّ

 فيما بينهما، والأختلاف الشبه وأوجه دلألأتهما،
Õ بمجال يتعلق Ôكتر âالُمعطى التر.

 لنص والفهم المعرفة عرض الطلاب من يُطلبالداخلىÔ التقييم
Ô غترÔ واحد Ô واحد وعمل أدني� Õمساقهم في Ôالدراسي 

هما Ôعالمية بقضية يتعلق فيما وتفستر.

 وفهمهم معرفتهم عرض الطلاب من يُطلبالعالىÔ المستوى مقال
 فيما المدروسة الأÌعمال أو النصوص لأÌحد
.اختاروه الذي البحث بخط يتعلق

م حلِّل  لم أدبية غترÔ فقرة استكشاف الطلاب من يُطلبالأÌولى الورقةوقيِّ
 مع لها، استجابة وكتابة قبل من يدرسوها

 الكاتب اختيارات ساهمت كيف وتقييم تحليلها
Ô Õفي Õالمعتي.

 وتقييم ُمقارن تحليل كتابة الطلاب من يُطلبالثانية الورقة
Õ Ôعمال من لعملينÌالأ Ô âاستجابة درسوها التي 

.ُمعطى سؤال لمتطلبات

Ô غترÔ واحد نص تقييم الطلاب من يُطلبالداخلىÔ التقييم  أدني�
Ô الأÌعمال من واحد وعمل âخلال من درسوها التي 
Ô معروضة عالمية قضية Õوتحليل كليهما، في 
Ô المؤلف اختيارات تساعد كيف وتقييم Õإنشاء في 

.الفريدة منظوراتهم

 النصوص أحد وتقييم تحليل الطلاب من يُطلبالعالىÔ المستوى مقال
 من بحث بخط يتعلق فيما المدروسة الأÌعمال أو

.اختيارهم

مقدمة

عملياً التقييم أهداف
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 أهداف من الهدف هذا يتناول العناصر أيالتقييم أهداف
التقييم؟

التقييم؟ هدف يُتناول كيف

 جيدة رسمية استجابة كتابة الطلاب من يُطلبالأÌولى الورقةانقل
Õ التنظيم Ôكتر âللمقال ملائمة لغة باستخدام والتر 
.الرسمي

 يكون رسمي، مقال كتابة الطلاب من يُطلبالثانية الورقة
Õ متوازنة مقارنة ويعرض ُمنظَّماً Ôبين ، Õ Ôالعملين 
ز .ُمعطى سؤال على بوضوح ويُركِّ

 جيد شفهي عرض تقديم الطلاب من يُطلبالداخلىÔ التقييم
ابط التنظيم âز وُمتوازن، وُمقنع ومتر  على يُركِّ

.اختيارهم من عالمية قضية

 يستكشف رسمي مقال كتابة الطلاب من يُطلبالعالىÔ المستوى مقال
 أن يجب. عمل أو بنص يتعلق فيما بحث خط
 أن ويجب التنظيم وجيد رسمياً المقال يكون
هن .المراجع وثبت الأستشهاد مهارات على يتر�

عملياً التقييم أهداف
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*التدريس ساعاتالدراسي� المنهج عنصر

 المستوى
العادي

العالي� المستوى

اب القّراء والنصوص والُكتَّ
 أنواع من واسعة مجموعة لتمثيل والوسائط المصادر من ُمتنّوعة مجموعة من الأÌدبية غترÔ النصوص تُختار

ز. الأÌدبّية الأÌشكال من ُمتنّوعة مجموعة من الأÌعمال وتُختار ممكن، قدر بأكتر� النصوص  النصوص دراسة تُركِّ
 التحقيق الدراسة هذه تشمل. ودراسته الأÌدب وطبيعة والتواصل اللغة طبيعة على الأÌدبية غترÔ والأÌعمال

Ô والأستقصاء Õنتاج وتعقيدات سياقات جانب إلى ذاتها النصوص تعمل كيف في æينصب. والتلّقي الأ Õ Ôكتر âعلى التر 
.التواصل ودقائق لتفاصيل والناقدة الشخصية الأستجابات تطوير

5080

والمكان الزمان
Ô والوسائط الأÌدبية والأÌشكال المصادر من ُمتنّوعة مجموعة من الأÌدبية والأÌعمال الأÌدبية غترÔ النصوص تُختار âالتي 
ز. الثقافية أو/و التاريخية المنظورات من مجموعة تعكس  اللغة استخدام سياقات على دراستها وتُركِّ

Ô للطرق المتنّوعة والمجموعة âدبية النصوص بها تعكس قد التيÌالأ Ôدبية وغترÌعام بشكل وتُشكِّله المجتمع الأ. 
Õ ينصب Ôكتر âعّم، المنظورات وتطوير والثقافية، الشخصية المنظورات اعتبارات على الترÌارتباط بطرق والوعي الأ 
.بالمعتيÕ السياق

5080

النصوص ربط: الّتناص
 والوسائط الأÌدبية والأÌشكال المصادر من ُمتنّوعة مجموعة من الأÌدبية والأÌعمال الأÌدبية غترÔ النصوص تُختار

ز. ُمثمرة مقارنات وإجراء دراستهم لتعزيز الفرصة للطلاب تُتيح بطريقة Õ العلاقات على دراستهم تُركِّ Ôبين 
 أو العامة الأÌعراف أو المحورية الأهتمام مواطن أو الُمتعددة المواضيع استكشاف إمكانيات مع النصوص
Ô الأÌدبية التقاليد أو الأÌنماط âينصب. المساق طوال ُطرََحت التي Õ Ôكتر âالُمتأصلة الناقدة الأستجابة تطوير على التر 

Ô Õالُمعقدة العلاقات فهم في Õ Ôالنصوص بين.

5080

 240 150التدريس ساعات إجمالي�

Ô إليه الُمشار الساعات عدد اعتبار يجب لأ*  Õداً، ولأ مفروضاً الأستكشاف مجالأت من مجال كل في ّن ُمقيِّ Ìة مرات ســتتداخل المجــالأت هذه لأ Ôعنــد كثتر 
وري الصفية للنشاطات بعناية التخطيط. نص أي دراسة Õتوازن هناك سيكون أنّه لضمان صر Õ Ôكل لدى الُمفضــلة النصــوص تنــاول أســاليب أنواع بين 
Õ توزان هناك يكون أن ينبغي. المجالأت هذه من مجال Ôص الدراسة وقت بين Ô الأÌدبية والأÌعمال الأÌدبية غترÔ للنصوص الُمخصَّ Õمجال كل في.

 وثيقــة عليه تنــص كما العادي، المستوى مساقات لأستكمال ساعة 150و العالىÔ المستوى مساقات لأستكمال ساعة 240 هو به الُموصي التدريس زمن
).2 .8 البند انظر( "الدبلوما برنامج: العامة الأ�حكام"

الدراسيÔ المنهج

الدراسيÔ المنهج ُملّخص
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Ô الدراسات نموذج Õدب اللغة فيÌوالأ
Õالدراسات مجموعة تُبتي Ô Õدب اللغة فيÌللفرع المركزيــة المفــاهيم مع الطلاب فيه ينخرط الذي بالمفاهيم التعّلم فكرة على والأ Ô Õالمعرفي Ôيُصـــبحوا لكي 
Õ قرَّاًء Ôالعلاقــة أدناه النموذج يُمثِّل. النصــوص أنواع لجميع وناقدين مرنين Õ Ôالثلاثة المســاقات بين Ô Õالدراســات في Ô Õدب، اللغة فيÌالدراسة ومواضــيع والأ 

Ô الواقعة بالمبادئ ارتباطها وطريقة المركزية، ومفاهيمها فيها، الرئيسة Õالدبلوما برنامج صلب في Ô Õالّدولّية البكالوريا في IB.

3 الشكل
والأ�دب اللغة في�� الدراسات مجموعة نموذج

Ô والأÌداء والأÌدب اللغة مجالأت تقع Õد. الثلاثة المساقات دراسة قلب في  إلى معها تنخرط جميعا ولكنها مختلفة بدرجة العناصر هذه على مساق كل ويُشدِّ
.ما حٍد

Õ التفاعــلات طبيعة استكشــاف - استكشاف مجالأت ثلاثة إلى العلاقة، ذات المهارات وتنمية والأÌداء، والأÌدب اللغة دراسة تنقسم Ôــاب القّراء بين  والُكتَّ
 الثلاثة المجـــالأت هذه أّن مع. ببعضها النصوص ترتبط وكيف التناص استكشاف ؛والمكان الزمان مع النصوص تتفاعل كيف استكشاف ؛والنصوص

 دائريــة أو تكرارية تكون أو بعضها مع بطبيعتها تتداخل النموذج، من واضح هو كما أنّها، إلأ المساق، خلال للتقدم ُمنظمة طريقة تطرح وكأنها تبدو
Ô بالمرونة وتسمح Õالمساق تصميم في.

Ô الدراسات مجموعة دراسة ترتبط Õدب اللغة فيÌجبارية بالعناصر بأكملها والأ æالأ Ô Õللتعّلم الشاملة وبالمبــادئ الــدبلوما برنامج في Ô Õالّدولّية البكالوريــا في IB، 
بداع وعنصر المعرفة، ونظرية æل، والمقال والخدمة، والنشاط الأ .الّدولّية والعقلية التعّلم، وأساليب التعليم وأساليب الُمطوَّ
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� الطلاب سيتعّلمه ما والأ�دب اللغة": أ "اللغة مساق في�
Ô الطلاب سيتعّلم Õدب اللغة": أ "اللغة مساق فيÌوسيستكشــفون. والجماليــة العملية أبعادها ويستكشفون للغة والديناميكية الُمعقدة الطبيعة عن والأ 

Ô للغة الحاسم الدور Õأدوارهــم عن أيضاً الطــلاب ســيتعلم. العالم وتُشكِّل التجارب تعكس حيث التواصل، في Õ Ôرون للغة كُمنتجــين  مهاراتهم ويُطــوِّ
نتاجية æة وطوال. الأ âالُمتعــّددة الطرق الطلاب سيستكشــف المساق، دراسة فتر Ô âشــكال النصــوص وأنواع اللغوية الأختيــارات بها تُؤثر التيÌدبية والأÌالأ 
Ô جميعاً السياق وعناصر Õفي Õالطلاب سينظر ُمتنّوعة، أدبية وأشكال أدبية لنصوص الدقيق التحليل عتر�.  المعتي Ô Õاتهم في Ôضافة تفســتر æالمنظــورات إلى بالأ 
Ô ولتباحث الثقافية الُمعتقدات بأنظمة المواقف تلك تتشكل كيف لأستكشاف بالأCخرين الخاصة الناقدة Õالطلاب سينخرط.  النصوص معاني Ô Õنشــاطات في 
كهم Òتشُر Ô Õنتاج عملية في æوتُساعدهم الأ Ô Õلها الُمصاحبة والســمعية المرئية والعناصر النصوص تعمل بكيف الناقد وعيهم تشكيل في Ôللتأثتر Ô Õالجمهــور في/
مكانيات عن الُقرَّاء/الجماهترÔ تكشف وكيف القارئ æمع. للنصوص المحتملة الأ Õ Ôيهدف التواصــل، أفعال من وواسعة ُمتنّوعة مجموعة على المساق تركتر 
ها للغة، التأسيسية بالطبيعة الحساسية تطوير إلى المساق Ôالُمتخلل، وتأثتر Ô Õعامة بصورة العالم في.

المساقات متطلبات
Ô الأÌقل على أعمال أربعة دراسة يجب الثلاثة، الأستكشــاف مجالأت عتر� Õقــل على أعمــال ستة دراسة ويجب العــادي المســتوى مساق فيÌالأ Ô Õمساق في 

.العالىÔ المستوى

رة قراءة قائمة IB الّدولّية البكالوريا وضعت لقد Õ شاملة ُمقرَّ Ôللمــؤلفين Ô Õافق اللغــات من واسعة مجموعة في âالدراسات مجموعــة مســاقات لتر Ô Õاللغــة في 
نت عتر� للبحث قابلة القائمة وهذه. والأÌدب âد الأنتر Õ وتُزوِّ Ôمن مجموعــة اختيار من يُمكنهم بمصدر الُمعلِّمين Õ Ôوالأمتثال التنــّوع تضمن بحيث المــؤلفين 

َح. المساقات لمتطلبات ِ ُ âستة اقتر Õ Ôلأ أم التوصية هذه اتباع أرادوا ما إذا تقرير الُمعلِّمون ويستطيع. لغة كل أدب استكشاف عند بداية كنقطة ُمؤلفين.

 اختيار يجب. منها كل لدراسة مساٍو وقٍت تخصيص مع أدبية، غترÔ ونصوص أدبية أعمال دراسة الأستكشاف مجالأت من مجال كل يشمل أن يجب
 والشكل النص نوع حيث من توازن تحقيق الُمعلِّمون يحاول أن يجب اختيارها، وعند. واللغات الثقافات من ُمتنّوعة مجموعة من والأÌعمال النصوص

Ô ة الأÌدني� âشكال من ُمتنّوعة مجموعة شمل يحاولوا وأن والمكان الزمنية والفترÌالأ Ô âية التجربة تتخذها أن يُمكن التي Òوالفنية البشر.

الأ�دبية الأ�عمال اختيار
قل على أعمال أربعة العادي المستوى طلاب يدرس أن يجب :منها الأ�

Ô باللغة أصلاً مكتوباً يكون أدنيÕ بحد واحد عمل• âمذكور مؤلف بقلم يدرسونها، التي Ô Õرة القراءة قائمة في الُمقرَّ

جماً يكون أدنيÕ بحد واحد عمل• âمذكور مؤلف وبقلم ُمتر Ô Õرة القراءة قائمة في الُمقرَّ

ية يُختاران عملان• رة القراءة قائمة من - ِبُحرِّ Õ يكونا أن ويُمكن - آخر مكان من أو الُمقرَّ Ôعملين Õ Ôَجَمين âُمتر.

Õ تُغطي بحيث الأÌعمال تُختار أن يجب. الأستكشــاف مجالأت من مجال لكل أدنيÕ بحد واحد عمل هناك يكون أن يجب Ôشكلين Õ Ôأدبيــين Õ Ôتــين âوفتر Õ Ôزمنيتين 
Õ Ôد هو كما ومكانين Ô ُمحدَّ Õرة القراءة قائمة في Õ من الُمقرَّ Ôقل على قارتينÌالأ.

قل على أعمال ستة العالي� المستوى طلاب يدرس أن يجب :منها الأ�
Õ يكونان أدنيÕ بحد عملان• Ôباللغة أصلاً مكتوبين Ô âبقلم يدرسونها، التي Õ Ôمذكورين مؤلفين Ô Õرة القراءة قائمة في الُمقرَّ

Õ يكونان أدنيÕ بحد عملان• Ôجمين âمذكوران مؤلفان وكتبهما ُمتر Ô Õرة القراءة قائمة في الُمقرَّ

ية يُختاران عملان• رة القراءة قائمة من - ِبُحرِّ Õ يكونا أن ويُمكن - آخر مكان من أو الُمقرَّ Ôعملين Õ Ôَجَمين âُمتر.

ات وثلاث أدبية أشكال ثلاثة تُغطي بحيث الأÌعمال تُختار أن يجب. الأستكشاف مجالأت من مجال لكل أدنيÕ بحد عملان هناك يكون أن يجب âزمنية فــتر 
د هو كما أماكن وثلاثة Ô ُمحدَّ Õرة القراءة قائمة في Õ من الُمقرَّ Ôقل على قارتينÌالأ.

Ô العمل يُعرَّف Õالدراسات مجموعة مساقات في Ô Õدب اللغة فيÌنص أنّه على والأ Ô ة الرواية، مثل واحد، أدني� Ôة أو للمؤلف الذاتية الستر Ôنصان حياته؛ ستر 
ة؛ الروايات مثل أقصر يكونان أكترÒ أو أدبيان Ôة؛ قصص 10 إلى 5 القصتر Ôجزء أو رسالة؛ 15 إلى 10 مقالأت؛ 10 إلى 5 قصتر Ôأو طويلة قصيدة من كبتر 

.أقصر قصيدة 20 إلى 15 أو) الأÌقل على سطر 600( بأكملها طويلة قصيدة
.المؤلف نفس بقلم النصوص تكون أن يجب ما، عمل من كجزء واحد نص من أكترÒ دراسة وعند

Ô المطروحة والمهارات الأÌفكار إّن Õة وهي المساق من يتجّزأ لأ جزء هي الأستكشاف مجالأت من مجال كل في Òُمنتشر Ô Õتــداخل وهنــاك أرجائه في Ôبينها كبتر. 
Ô الأÌعمال ونطاق نوع الُمدرِّسون يراعي أن يجب âونتائــج الطلاب، مهــارات وتطوير المســاق، مجالأت من مجال لكل المطلــوب والزمن ســُتدرس، التي 
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ذ، الذي والأÌداء التعّلم، Ô القرارات اتخاذ عند للتقييم النهائية والمواعيد سُينفَّ âرشــاد من مزيد يتوفر. التعليم بتعاقب تتعلق التي æبنيــة نماذج حــول الأ 
Ô المساقات Õدعم مواد في Õ Ôالُمدرِّسين.

المؤلفون
Õ المؤلف نفس دراسة يُمكن لأ Ôمرتين Ô Õدب اللغة": أ "اللغة مساق فيÌضافة. والأ æدب اللغة": أ "اللغة لطالب يُمكن لأ ذلك، إلى بالأÌدراسة والأ:

Ô الدراسات مجموعة مساقات من آخر مساق من كجزء بالفعل يدرسه يكون قد مؤلف• Õدب اللغة فيÌوالأ

"ب "اللغة مساقات من مساق من كجزء بالفعل يدرسه يكون قد مؤلف•

ل مقاله والأÌدب اللغة": أ "اللغة طالب يكتب أن يُمكن ط المساق من كجزء درسه مؤلف عن الُمطوَّ Òالمؤلف ذلك كتبه آخر عملاً يختار أن بشر.

شكال الأ�دبّية الأ�
رة القراءة قائمة تشمل Ô. أدبية أشكال أربعة الُمقرَّ Õاختيار يجب العادي، المستوى في Õ Ôشــكال من شكلينÌدبّية الأÌعمال لدراســة الأÌالأ .Ô Õالمســتوى في ، Ôالعالى 
.أدبّية أشكال ثلاثة دراسة يجب

ة الزمنية الفتر"
رة القراءة قائمة تحتوي ات الُمقرَّ âف مختلفة زمنية فتر Õ تُصنِّ Ôالقرون/للقرن وفقاً المــؤلفين Ô âالمنهــج يشمل أن يجــب. فيها عاشوا التي Ôأ "للغة الــدراسي:" 

Ô والأÌدب اللغة Õمن مؤلفون كتبها أعمالأً العادي المستوى في Õ Ôتين âفتر Õ Ôزمنيتين Õ Ôقل على مختلفتينÌالأ .Ô Õالمستوى في ، Ôالمنهــج يشمل أن يجب العالى Ôالــدراسي 
ات ثلاث من مؤلفون كتبها أعمالأً âقل على مختلفة زمنية فترÌالأ.

المكان
Ôرة القراءة قائمة تُشتر Ô المناطق أو البلاد إلى الُمقرَّ âالمنهج يشمل أن يجب. وثيقاً ارتباطاً المؤلفون بها يرتبط التي ّ Ôدب اللغــة": أ "للغة الدراسيÌأعمالأً والأ 

Õ أو بلدين من مؤلفون كتبها Ôمنطقتين Õ Ôقل على مختلفتينÌتشمل أن ويجب الأ Õ Ôقل على قارتينÌالأ .Ô Õالمســتوى في ، Ôالمنهج يشــمل أن يجب العالى ّ Ôالـــدراسي 
Õ تشمل أن ويجب الأÌقل على مختلفة مناطق أو بلاد ثلاثة من مؤلفون كتبها أعمالأً Ôقل على قارتينÌالأ. 

الأ�دبية غتر� النصوص اختيار
مت Ô للمساعدة الأÌدبية غترÔ النصوص بأنواع التالية القائمة ُصمِّ Õويجب شاملة ليست القائمة هذه. والأستكشاف التنّوع وتشجيع المساق، منهج وضع في 
.آخر نوع إلى للنقل قابلة النصوص أنواع أحد تحليل مهارات تكون أن يُمكن. خصائصها أو مزاياها جميع تعّلم الطلاب من يُتوقَّع لأ أنّه على التشديد

Õ توزان هناك أّن الُمدرِّسون يضمن أن ينبغي Ôص الدراسة وقت بين Ô الأÌدبية والأÌعمال الأÌدبية غترÔ للنصوص الُمخصَّ Õأو مجال كل في Ô Õككل المساق في.

1 الجدول
� النصوص بأنواع قائمة � تُساعد قد التي	 المساق منهج وضع في�� الُمدرِّسين�

علانات æفقرةالأ Ô Õالباروديا (الساخرة المحاكاةموسوعة في*(

*المقلَّدة الأÌعمالتلفاز/فيلممناشدة/التماس

ة Ôالفوتوغرافّية الصوردليل*الحياة ستر

Ô ُمخططمدّونة âإذاعّي بثمعلوماني

ب ة/ُكتيِّ Òتقريرمقابلةنشر

ّ نص)*رسمّية (رسالةكرتون Ô Ìسينماني

ّ رسم Ô Õرسالةبياني) Ôالتعليمات من مجموعة)*رسمّية غتر

Ô مقال*ُمفّكرة Õخطابمجلة في*

ونّية النصوص âلكتر æكتاب*رسمّي بيانالأ ّ Ôمدرسي

حال أثناء الكتابة*ُمذكرات*مقال âالتر*

 *Ô Õعمال فئة ضمن عادة أدبية، أشكالأً هذه النصوص أنواع اعتبار يُمكن مظاهرها، بعض فيÌالأ Ôوسُتعتتر�. الروائية غتر Ô Õنصوصاً المساق هذا في Ôأدبية، غتر 
Ô النصوص من مجموعة تُدرَس لم ما âكعمل واحد مؤلف ألفها التي Ô .أدني�
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والنصوص والكّتاب القّراء - الأستكشاف مجال
."قوة الكلمة تلو الكلمة تلو الكلمة"

آتوود مارغريت
Ô النصوص لتفاصيل الدقيق الأنتباه الطلاب سيجريه الذي والأستقصاء التحقيق يشمل. ودراستهما والأÌدب اللغة بطبيعة الطلاَب المجال هذا يُعرِّف Õفي 

Ô الأختيارات عن الطلاب يتعّلم لكيÔ الأÌدبّية والأÌشكال الأÌنواع من ُمتنّوعة مجموعة âإيصال وطرق الُمبــدعون اتخذها التي Õوالصــورة الكلمــات عتر� المعتي 
Ô. والصوت Õز ذاته، الوقت في كِّ ُ âدور على الدراسة ستر Õ Ôالُمســتقبلين Ô Õإنشاء في Õالفهــم إلى الشخصية الأســتجابة من الطــلاب ينتقل بينما المعتي Ôوالتفستر 

Õ والعلاقة اللغة إبداع فهم الطلاب سيتعّلم. الصفي بالمجتمع يتأثران اللذين Ôدب الجمالية والطبيعة والفكر اللغة بينÌى. للا Ôالنصــوص أّن الطلاب ستر 
Õ منظوراتهم وأّن الفردية، والمشاعر الأÌفكار عن للتعبترÔ قوية وسيلة Ôكُمستخدمين Õ Ôونجاحه التواصل فعل أثر من يتجزأ لأ جزء هي للغة متمرِّسين.

م أن يجب Ô الدراسة تُنظَّ Õيصــبحوا بأن للطلاب لتسمح المجال هذا في Òثقة أكتر Ô Õوكيفيــة للنصوص والبلاغيــة الشــكلية الملامح إدراك على قــدرتهم في 
ها أو للمعتيÕ إنشائها Ôالنصوص اختيار يُمكن. فيه تأثتر Ôدبية غترÌعمال الأÌدبية والأÌالأ Ô âسلوبية بالعنــاصر حساً الطلاب وتعطي بانتباه للقراءة تصلح التيÌالأ 

 وســتنتقل تعريفها، أو الُمتعــّددة الشــكلية الملامح تعديد الهدف ليس. الأÌدبّية والأÌشكال النصوص أنواع من ُمتنّوعة مجموعة عتر� والأÌدبية والخطابية
ات مراعاة أو العناصر تحديد عملية يتخطى بشكل الدراسة Ôنشاء طبيعة لرؤية الفردية التأثتر æيُمكن الُمفصــَّلة، الدراسة إجراء أثناء. للنصوص الُمعّقد الأ 
Ô بالطرق الطلاب لتعريف التعّلم نشاطات إنشاء âدباء بها يتعامل التيÌفــون واللغويون الأ âتشــكل أن يُمكن. قلقهــم ومواطن التواصل أفعال مع الُمحتر 
Õ التنقل واستجابتهم الطلاب كتابة Ôكاديمية الشخصية الأستجابة بين Ìأو والأ Õ Ôبداعي بين æيضاحي الأ æوالأ.

دراك وتعريفهــم بدقة النصوص لأختبار المطلوبة والأÌساليب بالمهارات الطلاب تعريف إلى والنصوص والُكتَّاب القّراء مجال يهدف æفوق بالأ Ô Õالمعــرفي 
Ô الفرع لطبيعة Õبالنظر المعرفي Ô Õسئلة فيÌرشادية الأ æبالمفاهيم الخاصة التالية الأ:

وكيف؟ والأÌدب اللغة ندرس لماذا.1

ُمتنّوعة؟ بطرق بالنصوص نتأثر كيف.2

َّ ويُتباَحث المعتيÕ يُنشأ كيف.3 ؟ عنه ويُعتر� ويُفشرَّ

Õ اللغة استخدام يتباين كيف.4 Ôالنصوص أنواع بين Õ Ôشكال وبينÌدبية؟ الأÌالأ

Ô النص وأسلوب النص بنية تؤثر كيف.5 Ô الأÌدني� Õ؟ في Õالمعتي

والتحديات؟ التبصّرات النصوص تطرح كيف.6

المعرفة نظرية مع الُممكنة الصلات
Ô المعرفة نظرية مع الروابط تدور Õالمعرفة نوع حول يدور الذي السؤال حول المجال هذا في Ô âالمعرفـــة، تلك تُنشأ وكيف النص، من إنشاؤها يُمكن التي 
:المعرفة نظرية مع الصلات على الأÌمثلة تشمل. ثابتاً النص معتيÕ اعتبار يُمكن مدى أي وإلى

؟ النص دراسة عتر� عنه نتعّلم الذي ما• Ô ؟ غترÔ النص دراسة عتر� نتعّلمه عما ذلك يختلف كيف الأÌدني� Ô الأÌدني�

Ô المعرفة نوع يختلف كيف• âدب اللغة دراسة من نكتسبها التيÌخرى؟ المعرفية الفروع دراسة من نكتسبه الذي النوع عن والأÌاعتبار يُمكن هل الأ 
علمية؟ والأÌدب اللغة دراسة

Ô المعرفة قدر ما• âاضات الكاتب، لقصد وفقاً يتقرر النص قراءة عتر� نُنشئها التي âن الذي وللغرض للقارئ، الثقافية وللافتر Ô النص بسبب يُثمَّ Õفي 
الُقرَّاء؟ من مجتمع

ات توجد هل• Ôها؟ من أفضل للنص تفستر Ôات تباحث يُمكن كيف غتر Ôوجه؟ أفضل على الُمتعّددة التفستر

اتيجيات تتباين كيف• âاستر Ôعمل قراءة عند التفستر Ô ؟ غترÔ نص قراءة وعند أدني� Ô أدني�

والمكان الزمان - الأستكشاف مجال
Ô نفسه ليضع اجتماعيــاً، مكاناً البيولوجيــة، طبيعته بسبب النوع، هذا بها يخلق جداً مهمة وسيلة اللغة استخدام أّن أعتقد" Õموضــع في 

ناعوم ." الأCخرين الأÌشخاص مع التفاعل

Ôتشومسكي
ز  المجموعــة يستكشــف وهو. والتاريخ والثقافــة المجتمع مع ُمتشــابكة بذلك وهي اجتماعّيــة َمقِدرة اللغة أّن فكرة على هذا الأستكشــاف مجال يُركِّ

Ô الثقافية السياقات من الُمتنّوعة âضــافة والمكان الزمان عتر� وتُقرأ النصوص فيها تُنَتج التي æالطرق إلى بالأ Ô âأو العالم بــذاتها النصــوص فيها تعكس التي 
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Ô تؤثر أن الثقافية للظروف يُمكن كيف الطلاب سيختتر�. عامة بصورة تحرفه Õأيضاً الطلاب سينظر. اللغة ُمنتجات أحد الظروف تلك تكون وكيف اللغة في 
Ô Õطرق في Ôوالهوية الثقافة تأثتر Ô Õالتلّقي في.

Ô الطلاب سيتقصي Õالطرق في Ô âالأستكشــاف، هذا وعتر�. والتاريخية الثقافية المنظورات من ُمتنّوعة مجموعة من، تُفهم وأن النصوص، فيها تُمثِّل قد التي 
Õ العلاقات دور الطلاب سيدرك Ôخر، والذات النص بينCارتباط وطرق والأ Ôدة العلاقات هذه. والعالمي المحلى  وتركيبة المؤلــف فخلفية. وديناميكية ُمعقَّ

ورة واضحة تكون لأ الجمهور Õالنصــوص تُوَضع. الوصف سهلة أو بــالصر Ô Õوالسياســية الأجتماعيــة المخــاوف تُمثِّل أو مع وتتعامــل ُمعّينة سياقات في 
Õ ومكان بزمان الخاصة والثقافية Ôنين Ô مؤلف مخــاوف يتناول مكتوب لنص يُمكن المثال، سبيل على. ُمعيَّ Õيُوضع أن ُمعاصر مجتمــع في Ô Õسحيقة أزمنــة في. 

 التقاليــد يعتنقوا أن بعضهم من بالقرب يعيشون الذين للناس يُمكن بينما الأÌفكار، أو والعادات الأÌعراف تتشاطر أن جغرافياً المنفصلة للثقافات يُمكن
Ô الطلاب سينظر. تماماً المختلفة Õطار ذلك مثل داخل التواصل تشابك في æوتُقــرأ تُنتج عندما والنص اللغة ودلألأت الُمعّقد المجتمعــي الأ Ô Õالســياقات في 
.الُمتبدلة

Ô الأÌعمال واختيار الدراسة إّن Õماكن من ُمتنّوعة مجموعة من والقضايا النصوص باستكشاف للطلاب يسمحا أن يجب المجال هذا فيÌو الثقافات أو/و الأ/
زمنة أو Ìسُينظر. الأ Ô Õة أو الثقافة في Ôحــداث أو المؤلف حياة سترÌمجــال ولكــن فيها، يُبحــث وربما الناقد التلقي حكايات أو التاريخيــة الأ Õ Ôالدراســة تركتر 

Ô والقضايا الأÌفكار على سينصب âللســياق الُمطلعة بالمراعــاة يتعلــق فيما أفضــل بشكل تُفهم كانت إذا فيما النظر وعلى ذاتها النصوص أثارتها التي .Ô Õفي 
Ô الطرق الطلاب يختتر� هذا، الأستكشاف مجال âالطرق أو الأجتماعية، أو السياسية البيئة جوانب بعض على الضوء النص بها يُلقي قد التي Ô âيؤثر قد التي 

Ô للاÌحداث الأÌدق الفهم فيها Õهم أو للنص فهمهم في Ôلأ. له تفستر Ôساكنة فردية علاقة إلى السياقات دراسة تُشتر Õ Ôالنص ترى ولكنها والعــالم، النص بين 
ي غترÔ كعامل" Òوالمكان الزمان عتر� ومؤثر قوي" بشر.

Ô للنصــوص العالمية أو التعددية أو المفتوحة للطبيعة الطالب فهم توسيع إلى والمكان الزمان يهدف âاوح التي âتتر Õ Ôعلانــات بين æبالنظر والقصــائد الأ Ô Õفي 
رشادية الأÌسئلة æبالمفاهيم الخاصة التالية الأ.

Ô السياق أهمية مدى ما.1 Õنتاج التاريخي أو الثقافي æوتلقيه؟ النص لأ

زمنة من النصوص نتناول كيف.2 Ìوالثقافات الأ Ô âوثقافاتنا؟ أزمنتنا عن تختلف التي

Ô ُمتبصّراً فهماً النصوص تطرح مدى أي إلى.3 Õأخرى؟ ثقافة في

ّ كيف.4 Ôيتغتر Õالوقت؟ بمرور وأثره النص معتي

منها؟ جزءاً تكون كيف أو تُمثِّلها كيف أو الثقافية الممارسات النصوص تعكس كيف.5

والهويات؟ الأجتماعية الفوارق اللغة تُمثِّل كيف.6

المعرفة نظرية مع الُممكنة الصلات
Ô المعرفة نظرية مع الصلات تتعلق Õمدى حول تدور بأسئلة المجال هذا في Ôالنــص إنتاج سياق تأثتر Ô Õسياق تحديــد ومدى لمعنــاه، إثرائــه أو معناه في 
Ô للمعرفة التلقي âمثلة تشمل. النص من القارئ يكتسبها أن يُمكن التيÌالمعرفة نظرية مع الصلات هذه مثل على الأ:

Ô ُكِتَب لنص القارئ فهم قدر ما• Õمختلفاً؟ جمهوراً يُخاطب وربما سياقه عن يختلف سياق في

نصه؟ فهم أمام عائقاً يُعدُّ للعالم المؤلف نظرة تقاسم عدم هل•

جمة أثناء يُفقد الذي ما• âأخرى؟ إلى لغة من التر

خ؟ اليومية الُمفكرات كاتب أو كاريكاتترÔ رسام أو بشاعر الخاص والمكان الزمان تناول طرق تختلف أن يُمكن كيف• وُمؤرِّ

 الأÌعمال معايترÔ وفق عليها والحكم الحالية الأÌعمال لقياس قاعدة أي (وفهمه؟ الأÌدب دراسة عند مفيدة والحكم للقياس قاعدة وجود فكرة هل•
Ô العوامل ما والحكم؟ القياس قاعدة توضع كيف) السابقة النموذجية âتؤثر التي Ô Õها أو توّسعها في Ôالوقت؟ بمرور تغيتر

النصوص ربط: الّتناص - الأستكشاف مجال
Ô الأختلاف؛ على قائمة اللغة أّن أنكر لن ّ Õسناد على أيضاً قائمة بأنّها سأجادل لكتي æالأ.

ت Ôشولز روبتر
ز Õ الروابط أو التناص، شؤون على هذا الأستكشــاف مجال يُركِّ Ôفكار التقاليــد شمل مع والجمهــور والنص الوســائط، بينÌز وهو. الُمتنّوعــة والأ  على يُركِّ

ة طوال. للارتباط الُمعقــدة والأÌنظمــة الفردية للنصوص الفريدة للخواص أعمق فهماً الطلاب يكتسب أن يُمكن بحيث للنصوص الُمقارنة الدراسة âفــتر 
Õ والأختلاف الشبه أوجه رؤية الطلاب بوسع سيكون المساق، دراسة Ôمثلة الشــؤون استكشاف من لمزيد المجال هذا يسمح. الُمتنّوعة النصوص بينÌوالأ 

الدراسيÔ المنهج محتوى

والأÌدب اللغة دليل": أ "اللغة22



ات Ôدبية والقراءات والتفسترÌالنصوص من مجموعة بدراسة واللغوية الأ Ô âم يُحّددها التي  مجموعات أو الصف مع وثيقة محادثة على بناًء تُوضع أو الُمعلِّ
 بالتوســّع النص تفســترÔ دعم يُمكنها وكيف الأÌخرى النصوص لقراءة ناقدة عدسات توفر أن للنصوص يُمكن بكيف وعياً الطلاب سيكتسب. الطلاب من
.مختلفة نظر وجهة توفترÔ عتر� فيه التشكيك أو فيه

:مثلاً ُمتنّوعة، بطرق النصوص ربط تناول يُمكن: الّتناص

Ô الشكل أو النص نوع نفس من النصوص من مجموعة دراسة عتر�• علانات المثال، سبيل على (الأÌدني� æة القصص أو الدراما أو الأ Ôعلى القصتر 
Ôالتوالى(

Ô التطّور دراسة• Õالخطاب الشعرية، المرثاة الحكاية، المثال، سبيل على (الزمتي ، Ôخبارية الجريدة السياسي æالأ(

))الباروديا (الساخرة المحاكاة المغامرة،-الحركة الهجاء، المثال، سبيل على (الأÌسلوب/الشكل مراعاة•

)البطل الِقَيم، الأجتماعي، القانون السلطة، الأجتماعي، النوع الشهرة، المثال، سبيل على (مفهوم أو موضوع استكشاف•

Ô واستقصاء تحقيق• Õمناظرة أو نظري منظور في Ô Õدب أو اللغة فيÌدبية، القيمة المثال، سبيل على (الأÌدراك، نظرية النسائية، النهضة حركة الأ æالأ 
).الناقد الخطاب نظرية

Ô بالطرق حساً الطلاب منح إلى هذا الأستكشاف مجال يهدف âالنصوص بها توجد التي Ô Õخرى التواصــل أفعال مع العلاقــات من نظام فيÌالأ Ô Õفي Ô Õالمــاصي 
Õالطلاب سينخرط. والحاصر Òدبية التقاليد مع أكترÌالنظر عتر� الجديدة والأتجاهات واللغوية الأ Ô Õسئلة فيÌرشادية الأ æبالمفاهيم الخاصة التالية الأ:

Õم كيف.1 âعراف النصوص تلترÌشكال المرتبطة بالأÌدبية بالأÌعنها؟ تحيد وكيف النصوص أنواع أو الأ

الوقت؟ بمرور المراجع وأنظمة الأÌعراف وترتقي تتطور كيف.2

الشبه؟ أوجه تتقاسم أن الُمتنّوعة للنصوص يُمكن كيف.3

؟ النص فكرة صحة مدى ما.4 Ôالكلاسيكي

واحد؟ محور أو موضوع أو لقضية ُمتعددة منظورات تطرح أن للنصوص يُمكن كيف.5

Õ والتفسترÔ المقارنة تكون أن يُمكن كيف.6 Ôبين للتحّول؟ ُمسبِّ

المعرفة نظرية مع الُممكنة الصلات
Ô المعرفة نظرية مع الصلات تتعلق Õخرى، النصوص مع النص تفاعل يؤثر كيف حول يدور الذي بالسؤال المجال هذا فيÌالأ Ô âصراحًة المؤلف يذكرها التي 

Ô التلقي، عملية أثناء القارئ إليها يتوصل أو Õمعناها وفهم فهمها في.

Õ الحدود ما• Ôالنص بين Ô ، غترÔ والنص الأÌدني� Ô ر وكيف الأÌدني� الحدود؟ تلك تُقرَّ

Ô بالنص المعرفة نوع ما• âخرى؟ بالنصوص ومقاربته مقارنته عند تُكتسب التيÌالأ

للنص؟ وأعمق أفضل فهم بتحقيق والخطابية الأÌدبية والتقنيات النص ونوع الشكل بأعراف المعرفة تسمح هل•

ه؟ من أفضل ما نصاً يجعل الذي ما النص؟ جدارة على يُحكم كيف• Ôغتر

، للمنظور وفقاً النصوص دراسة تناول الأÌفضل من هل• Ô Õالنصوص وضع مع الزمتي Ô Õمع المحاور، بأسلوب أو كتابتها، لزمن وفقاً مجموعات في 
Ô النصوص وضع Õلمام على منهما كل أثر ما تتقاسمه؟ الذي الشأن أو لمحورها وفقاً مجموعات في æ؟ بالفرع الأ Ô Õالمعرفي

ة النص ونوع للشكل وفقاً النصوص تصنيفات فائدة قدر ما• âتُساهم كيف الزمنية؟ والفتر Ô Õالتواصل فهم في Ô Õتطويره؟ وفي

م عمل ملف المتعلِّ
م عمل ملف إّن Ô مركزي عنصر المتعلِّ Õدب اللغة": أ "اللغة مساق فيÌة طوال لعمله الطالب جمع عملية وهو. الطلاب لجميع إجباري وهو والأ âدراسة فتر 

Õ لمدة المساق Ôسنتين.

م عمل لملف الُمنجز العمل يُشكِّل م لن نفسه العمل ملف أّن مع للتقييم، التحضترÔ أساس المتعلِّ ة يُقيَّ Òالّدولّيــة البكالوريا من يُعاير أو مباشر IB .ومع 
م إنّه حيث المساق، عناصر من أساسيÔ عنصر فهو ذلك ه ويعكس الطالب عمل على الشواهد يُقدِّ Ôالمــدارس من يُطلــب قد. التقييم لعناصر تحضــتر 

Ô هذه الطلاب عمل ملفات تقديم Õالحالأت في Ô âوري من فيها يكون التي Õالطــالب عمل وأصالة مصداقية مدى تحديد الصر Ô Õللتثبــت أو العنــاصر، أحد في 
ام من âمانة مبادئ احترÌكاديمّية الأ Ìالمنهج تنفيذ لتقييم أو الأ Ôالدراسي Ô Õالمدرسة في.
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م عمل ملف إّن Ì فيها، ويتأمــل الأÌدبية وغترÔ الأÌدبية النصــوص الطــالب فيه يستكشــف الذي المكان هو المتعلِّ Òبينها الروابط ويُنــشئ Õ Ôمجالأت وبــين 
Ô المركزية والمفاهيم الأستكشاف Õالدراسية المادة في .Ô Õم، عمل ملف في Ô التأمل الطلاب من يُتوقَّع المتعلِّ Õعمال اســتجاباتهم فيÌللا Ô âدراســتها يجري التي Ô Õفي 

Õ الروابط إنشاء أيضاً منهم ويُتوقَّع. لها المقابل الأستكشاف مجال Ôعمال تلك بينÌعمــال الأÌالسابقة والأ Ô âقرؤوهــا التي Õ Ôكُقرَّاء وِقَيمهــم منظــوراتهم وبين 
Õ Ôيتقدمون وبينما. أقرانهم وِقَيم منظورات وبين Ô Õالمنهج دراسة في ، ّ Ôالروابط تلك إنشاء يُتوقَّع الدراسي Õ Ôعمال بينÌها، الأستكشــاف مجــالأت ضمن الأ  وعتر�

سيÔ وأنّها ُ âساس سترÌنشاء الأ æوسع المعرفة لأÌالمعاملات عن الأ Õ Ôوالهوية والثقافة النصوص بين.

م عمل ملف  الأÌكترÒ بالروابط يتعلق فيما القرارات لأتخاذ العمل ملف سيستخدمون فهم. للتقييم التحضترÔ فيه الطلاب يستطيع مكان أيضاً هو المتعلِّ
Õ وإنتاجية ملاءمة Ôعمال بينÌالأ Ô âبه التعريف ويجب. التقييم وعناصر درسوها التي Ô Õايد وأن المساق بداية في Õ âالطلاب يتقــدم بينما أهميتــه تتر Ô Õالمســاق في 

ون ِّ Õالخارجي للتقييم ويُحصر Ôوالداخلى.

م عمل ملف يتألف أن يجب Ô المدروســة، الأÌدبية وغترÔ الأÌدبية للنصوص الرسمية وغترÔ الرسمية الأستجابات من ُمتنّوعة مجموعة من المتعلِّ âقد التي Ô âتأني 
بداعية، أو/و الناقدة الأÌشكال من مجموعة شكل على æالأ Ô Õة طوال والتطّور بالأكتشاف الخاص الطالب سجل إنّه. مختلفة وسائط وفي âالمســـاق دراسة فتر. 

:لتوثيق استخدامه ويُمكن

Ô التأملات• âسئلة تتعلق التيÌرشادية بالأ æبالمفاهيم الخاصة الأ Ô Õالمساق في

Ô التأملات• Õاضات في âوالِقَيم والُمعتقدات الأفتر Ô âللنصوص استجابة تُشكِّل التي

Ô والتبصّرات الأÌدبية النصوص استكشافات• âتطرحها التي Ô Õوالواقعية والعالمية الأجتماعية القضايا في

لة التقييمات• Ô المقتطفات، أو الأÌدبية النصوص أو للاÌعمال الناقدة والتحليلات الُمفصَّ âتستكشف التي Ô Õفيها الُمستخدمة للغة الُممكنة المعاني 

Ô التأملات• Õالمدروسة النصوص من مجموعة عتر� الروابط في

والتكنولوجيا والوسائط الشكل مع التجارب•

بداعية الكتابة مهمات• æشكال لأستكشاف الأÌدبّية الأÌعمال الشخصية الطلاب استجابات وتطوير المختلفة الأÌالنصوص/للا

الصف خارج الُمنجزة والأستقصاء والبحث والبحوث القراءة•

راء مردود سجلات• Cحات الأ âالُمستلمة الُمهمة والمقتر

Ô الجماعية النقاشات أو النشاطات أو الصف تقارير• âذاتها التباحث وعملية الُمتباحثة الُمتنّوعة والمنظورات الِقَيم تستكشف التي

نجازات• æوالتحديات الأ Ô âالطالب واجهها التي

Ô المناسبة المقتطفات من مختارة مجموعات• âالفردي الشفهي التقييم أساس تُشكِّل أن يُمكن التي

Ô التقييم حالأت• âالطالب تقّدم مستوى لتقييم الذاني.

رشادات لوضع بالحرية الُمعلِّمون يتمتع æم عمل لملفات الأ  بتســـجيل لهم تسمح بطرق تشــكيلها على الطــلاب تشجيع يجب ولكن ومراقبتهــا الُمتعلِّ
ره - الصــيغ ُمتعّدد أو تقليــدي، أو رقمــي، غترÔ أو رقمي - الطــلاب به يحتفــظ الذي العمل ملف نوع إّن. مستقل بشكل الشــخصيÔ تطّورهم  سُتقرِّ
.بحرية المختلفة الخيارات باستكشاف للطلاب السماح يجب. الفردية التعّلم أفضليات

وري العمل أن يُتوقَّع Õالمتطلبات لتلبية الصر Ô Õيشمل أن يجــب لذلك،. العمل ملف محتويات من واسُتخِلص تطّور قد سيكون التقييم عناصر جميع في 
Ô" المدروسة الأÌعمال نموذج "طالب كل عمل ملف Õل بحيث نهايته في Ô الأÌعمال فيه يُفصَّ âت التي Ôئت وكيف المساق من كجزء اختتر  عنــاصر مع لتتفاعــل ُهيِّ

احات التقييم قسم يحتوي. التقييم âم عمل ملف استخدام كيفية حول اقتر Ô المتعلِّ Õفي Ôالتقييم عناصر من عنصر لكل التحضتر.

Õ دعم مواد تشمل Ôإدراجه يُمكن الذي العمل نوع على أمثلة الُمدرِّسين Ô Õالعمل ملف في.

اللغوية المهارات تطوير
رون الطلاب سيستخدم Ô التالية اللغوية المهارات ويُطوِّ Õالمستويات جميع في Ô Õالثلاثة المساقات في Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ.

التلّقي مهارات
ات إلى والتوصــل النصــّية، بالأÌعراف المعرفــة وتطبيق النصّية، للتفاصيل الأنتباه مع الأÌعمال، من واسعة مجموعة ويُقيِّمون الطلاب سيفهم Ôالتفستر 

Ô ينظرون وسوف. الُمّطلعة والتقييمات والمقارنات والتحليلات Õون الُحجج في Õ ِّ Ôوحــات الداعمة التفاصــيل من الرئيســة النقاط ويُمــتر Òالصلة ذات والشر. 
اتيجيات من ُمتنّوعة مجموعة يستخدمون وسوف âعلى للاستدلأل الأستر Õالمستوى وراء ما إلى والأنتقال المعتي Ô Õوسع الدلألأت إلى وصولأً الحرفيÌالأ.

نتاجية المهارات الأ�
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رون الطلاب سيعرض وحات الُمعّقدة الُحجج ويدعمون وسينشئون. وكتابياً شفهياً المواضيع، من ُمتنّوعة مجموعة حول وآراءهم أفكارهم ويُطوِّ Òبالشر 
بداع إعادة ونشــاطات التحويــل نشــاطات بتنفيذ الشكل على التجارب وســيجرون. والأÌمثلة æالصفية نشـــاطاتهم من كجزء كــأداء، وإما كتابة إما الأ. 

ل، بشكل ويكتبون وســيتحدثون ة مجموعة يُلبوا لكيÔ والكتابــة، الحديث من وبغرض ُمطوَّ Ôوالمقارنة والروايــة الوصف التواصــل؛ احتياجــات من كبتر 
ح Òقناع والشر æوالتقويم والأ.

التفاعلية المهارات
 من ُمتنّوعة مجموعــة واستعمال التوكيــد؛ أو الأÌســلوب تعديل على القدرة عرض مع ويختمونها، عليها ويحافظون الشفهية التبادلأت الطلاب سيبدأ

اتيجيات âراء للمنظورات والأنتباه النقاشات؛ انسياب على للحفاظ الأستر Cاعون. الُمتنّوعة والأ Ôونغمة الملائمــة اللغة توظيــف مع والغرض الجمهور وستر 
يماء الجسد ولغة الصوت æالكتابية المحادثــة على والحفاظ النصــوص مع التفاعل أيضاً بوســعهم وســيكون. والأ Ô Õلغوية اختيــارات عدة في Ô Õعــدة وفي 
.واجهات

Ô الأستيعاب Õالمفاهيم على المبتي
 من ومتوازنة شاسعة مجموعة إلى الوصول فرص الطلاَب IB الّدولّية البكالوريا برامج تمنح: "يلىÔ ما على ؟IB الّدولّية البكالوريا تعليم هو ما وثيقة تنص

كاديمية الدراسات Ìات الأ ز وهي. التعّلم وختر� Õ مع المفــاهيم على القائم التعّلم تُعزِّ Ôكتر âفكــار على الترÌمجالأت عتر� الصــلة ذات القوية التنظيميــة الأ 
Ô الدراسية المواد âابط وإضافة التعّلم دمج على تُساعد والتي âابط ومفاهيمي ومتوازن شاسع "قسم انظر" (المنهج إلى التر âومتر.("

نامج الدراسية المواد مجموعات جميع إّن Ô اللغات لتر� Õز الــدبلوما برنامج في  والأســتيعابات اللغويــة المهــارات تنميــة فيه تكون الذي للتعلم رؤية تُعزِّ
ة لتكون لبعضهما، ُمكملة للغة المفاهيم على المبنّية  الـــدبلوما برنامج طــلاب يُصبح لــذلك، نتيجة. ممكن قدر بأكتر� قوية للطالب الكلية التعّلم ختر�

Õ Ôمتواصلين Òبراعة أكتر Ô Õاللغات في Ô âوكيف لمــاذا بفهمهم وتُوســَّع المساق محتوى عن والحديث والكتابة القراءة على قدرتهم تتعزز عندما يدرسونها التي 
.للتواصل اللغة الناس يستخدم

Ô للغة المفاهيم على المبنية الأســتيعابات تطوير أسلوب خاص، بشكل Õاللغات برنامج في Ô Õم الــدبلوما برنامج في رشــاديّة المبادئ باســتخدام ُمصــمَّ æالأ 
.التالية

ة لديهم الذين الدبلوما برنامج طلاب يحظى• Ô ختر� Õالأستيعابات لتنمية ُمتكررة بفرص المتوسطة السنوات وبرنامج الأبتدائية السنوات برنامج في 
Ô الصلة ذات والمفاهيم الرئيسة للمفاهيم فهمهم أو) الأبتدائية السنوات برنامج (للغة المفاهيم على المبنية Õمساقات في Ô âاللغة مجموعتي 
Ô اللغة واكتساب والأÌدب Õالمتوسطة السنوات برنامج في

ع•  لكيÔ - الشخصّية التجربة أو الرسمية الدراسة خلال من - والثقافات اللغات عن بالفعل يعرفونه ما تطبيق على الدبلوما برنامج طلاب يُشجَّ
زوا الكلية تعّلمهم عملية يُعزِّ

ع• Ô النظر على الدبلوما برنامج طلاب يُشجَّ Õسئلة فيÌالعامة الأ Ô âلمساقهم ملائم هو كما والثقافة، اللغة حول تدور التي ، Ôالدراسي Ôروا لكي  يُطوِّ
Ô وعيهم ويزيدوا الّدولّية العقلية âالذاني Õ Ôكُمتسائلين Ô Õتعّلمهم عملية في

� الأستيعاب � المفاهيم على المبني� � الدراسات مجموعة مساقات في� والأ�دب اللغة في�
Ô جداً مهمة المفــاهيم إّن Õالدراســات مجموعــة مســاقات في Ô Õدب اللغة فيÌتُساعد إنّها حيث والأ Ô Õمجالأت عتر� وإرشــادها النصــوص دراسة تنظيــم في 

Ô وتُســاهم طرق بعدة الثلاثة الأستكشاف مجالأت مع المفاهيم تتفاعل. الثلاثة الأستكشاف Õالمجال من الأنتقــال عند الأســتمرارية من حٍس إيجاد في 
Ôالمجال إلى الحالى Ôل أيضاً وهي. التالى Õ الروابط إلى التوصل عملية تُسهِّ Ôل مما النصوص، بين  النصوص لأرتباط المختلفة الطرق تحديد الطلاب على يُسهِّ

Ô âم لأ المفاهيم أّن ومع. ببعضها يدرسونها التي Ô صراحًة تُقيَّ Õإدراجهــا يجب ولــذلك الطالب واستقصاء تحقيق من أساسياً جزءاً تُشكِّل فهي عنصر، أي في 
.المدروسة النصوص من نص كل مناقشة عند

ت Ôالسبعة المفاهيم اختتر Ô âم التي Ô والتعّلم التعليم تُنظِّ Õتشغله الذي المركزي الموقع بسبب المساقات هذه في Ô Õدب اللغة من كل دراســة فيÌوهــي. والأ 
ز Ô والأÌدبية اللغوية الدراسة جوانب تتُر� âمحل كانت التي Õ Ôوحات تتوفر. والأستقصاء والبحث الأنتباه تركتر Òمن القصــد وليس. السبعة للمفاهيم موجزة شر 
وحات هذه Òللمساق إرشادية أفكار كمجموعة ستعمل أنّها مع شاملة، تكون أن الشر.

Ô التعّلم وأســاليب التعليم أســاليب "قسم على الأطــلاع يُرجى الصفية، النشاطات خلال المفاهيم هذه تناول بكيفية الخاصة الأÌفكار على للاطلاع Õفي 
Ô الدراسات مجموعة Õدب اللغة فيÌوالأ "Ô Õأو الدليل هذا في Ô Õدعم مواد في � ."أ "للغة الُمدرِّسين�

الهوية
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راء المنظورات من وفرة الطلاب سيواجه النصوص، قراءة عند Cه النص قراءة عند المعتاد من. معها ويتفاعلون والشخصيات والأ Ôاض وتفســتر âأّن الأفــتر 
راء Cالعلاقة لكن. ما حٍد إلى الكاتب هوية تُمثِّل الأ Õ Ôراء والمنظورات المؤلف بين Cالمختلفة والأ Ô âيتخذها التي Ô Õيجعـــل مما ُمعّقدة، دائماً تكون النصــوص في 

اً مفهوماً الهوية مفهوم ِّ Ôوالشخصية. ُمحتر Ô âز التي Ô الُمتنوعة النصــوص قراءة من تتر� âفإّن وبــالعكس،. تعقيداً المناقشــة تزيد المؤلــف نفس يكتبها التي 
Ô الطرق âهمية من القدر نفس لها النص قراءة لحظة دوراً القارئ هوية بها تلعب التيÌالقراءة فعل لتحليل الأ Ôوالتفستر.

الثقافة
 السائدة والمواقــف والمعتقــدات وبالِقَيم وتلقيه، إنتاجه بسياق النص علاقة حول سؤالأً يطرح وهو. والأÌدب اللغة لدراسة مركزي الثقافة مفهوم إّن

Ô بالعلاقــة يتعلق فيما مهم دور أيضاً المفهــوم ولهذا. فيهما âتقوم التي Õ Ôيسبقه الذي الكتابــة وعــرف النص بين .Ô Õكلا في ، Õ Ôهذا تطــبيق فإّن المعنيــين 
Ô التأمل يُثترÔ أن يجب النص دراسة على المفهوم Õلسياق ُمنتجاً النص كون مدى في ّ Ô

Õثقافي Ô .معه يتفاعل وكيف بعينه وأدني�

بداع الأ�
بداع æمهم دور للا Ô Õالمفهوم وهذا. والكتابة القراءة تجربة في Ôبداع مفهوم تطبيق عند. فيه الخيال ودور الكتابة فعل وفهم لتحليل أساسي æفعــل على الأ 
ز فإنّه القراءة، Ô الأنخراط على قدرته حيث من القارئ أهمية يتُر� Õتفاعل في Ôمن مجموعة يُولِّد مما النص، مع تخّيلى Ô Õالمعاني Ô âيتخطى بشكل فيه، تكمن التي 

ات Ôبداع يتعلق. القائمة التفستر æصالة بفكرة أيضاً الأÌوتلقيه النص إنتاج عند مرغوباً كونه أو أهميته بقدر الخاص والسؤال الأ.

التواصل
Ô بالعلاقة يتعلق الذي السؤال حول التواصل مفهوم يدور âتُنشأ التي Õ Ôعتر� للتواصــل الُكتَّاب تسهيل مدى يكون أن يُمكن. النص عتر� والقارئ الكاتب بين 

Ô للتحليل جانباً والبنية للاÌسلوب اختياراتهم Õبعينه جمهور الكاتب لدى يكون قد. الأستكشاف هذا في Ô Õقد مما ذهنه، في Ô Õاضات هناك أّن يعتي âاتُِخَذت افتر 
هــم من أسهل الُقرَّاء بعض مع التواصل يجعل قد مما آرائه، أو القارئ معرفة عن Ôمن النص يتطلبــه الــذي التعـــاون قدر فإّن ذلك، من وبدلأً. غتر 

، الُقرَّاء مع حتيâ. للنقاش كموضوع أيضاً مهم للانخراط القارئ واستعداد التواصل، يحدث لكيÔ القارئ Õ Ôيكون لأ الُمتعاونين Õفيه لبس لأ واضــحاً المعتي 
.الأÌدبية وغترÔ الأÌدبية بالنصوص يتعلق فيما أيضاً ُمعضلاً وربما خاص بشكل ُمثمراً مفهوماً التواصل مفهوم يجعل مما أبداً،

المنظور
Ô المنظورات من وفرة النص يطرح أن يُمكن âالخاصة منظوراتهم أيضاً وللُقرَّاء. تعكسها لأ أو مؤلفها آراء تعكس قد التي Ô âمع تفــاعلهم إلى يجلبونهــا التي 
ِّ حدوث وحقيقة. والمناقشة الناقد الأنتباه يستحق فهو ولذلك النص تفسترÔ على المنظورات تنّوع يُؤثِّر. النص Ôوالكتابة القراءة فعلى Ô Õما ومكــان زمان في 
نتاج سياقات تأثترÔ مدى حول إضافياً سؤالأً تطرح æوالتلقي الأ Ô Õلها تشكيلها ومدى المنظورات تلك في.

التحّول
Õ الروابط دراسة تُشكِّل Ôمجال النصوص بين Õ Ôالُمعّقــدة الطرق إّن. النصــوص ربط: الّتناص وهو الثلاثة، الأستكشــاف مجالأت أحد تركتر Ô âالتي Ôفيها تُشتر 

لها بعضها، من العناصر على وتستولىÔ بعضها، إلى النصوص Ô التحــّول أهمية على شــواهد هي مختلفاً تواصلياً أو جمالياً غرضاً لتناسب وتُحوِّ Õعملية في 
ضافة. النص إبداع æل قد. وللقــارئ النــص من لكل بذاته، تحّولياً يكون ربما القراءة فعل فإّن ذلك، إلى بالأ هم النص المختلفـــون الُقرَّاء يُحوِّ Ôبتفســـتر 

Ôي قد مما القارئ، على أثر أيضاً للنص يكون وقد. الشخصي .الواقع تحويل وإلى العمل إلى يُؤدِّ

التمثيل
Õ طويل لأÌمد دار لنقاش بالواقع والأÌدب اللغة ارتباط طريقة خضعت Ôبين Õ Ôوالُمنظِّريــن اللغويين Õ ÔدبيينÌــاب أطلق. الأ  ادعــاءات بها وإفــادات بيانات الُكتَّ
Ô العلاقة هذه حول âاوح التي âتتر Õ Ôدب أّن على التأكيد بينÌمن وتحرره للفن الُمطلــق بالأنفصــال والأدعــاء الدقــة من قدر بأكتر� الواقع يُمثِّل أن يجب الأ 

Ô لتمثيله واجب أي ومن الواقع Õالعمل في Ô Õتفاعل بطريقــة يتعلق فيما الدراســية للمادة مركزي المفهوم فإّن النقاش، هذا مثل عن النظر وبصرف. الفتي 
.به وارتباطهما المعتيÕ مع والبنية الشكل

المساق تصميم مبادئ
ة حرية والأÌدب اللغة": أ "اللغة مساق يُتيح Ôكبتر Õ Ôز. وهيكلتها مساقاتهم لتنظيم للُمعلِّمين  لدراســة مختلفة أســاليب على الثلاثة الأستكشاف مجالأت تُركِّ

Ô الأÌدبية الأÌشكال أو النصــوص بأنواع خاصة متطلبات أي تضع ولأ النصوص âدراســتها يجب التي Ô Õالمتطلبــــات تلبية يجب. المجــالأت من مجال كل في 
ة طوال الأÌعمال بمصدر الخاصة âعمال كانت سواء - المساق دراسة فترÌصلية باللغة تُدرَس الأÌالأ Ô âجمــة، كانت أو بها ُكِتبت التي âالمؤلفــــون كان سواء ُمتر 

رة القراءة قائمة على وا أو الُمقرَّ Ôرة طريقة توجد لأ. بحرية اختتر .الأستكشاف مجالأت عتر� توزيعها لكيفية ُمقرَّ

ضــافة æالمنهج أّن بما ذلك، إلى بالأ Ôالفردية للقــرارات الطــلاب لأتخــاذ مجال فهناك بعينهــا، تقييم بعناصر الأستكشــاف مجالأت يربط لأ الــدراسي 
 تلبية لضــمان الدقيق التخطيــط تتطلب المســاق تصميم بخصــوص القــرارات اتخاذ حرية إّن. تقييمهــم مهمات من مهمة لكل الأÌعمال بخصوص

ّ المنهج تدريس عملية طوال الُمتطلبات Ôالدراسي.
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رشاد توفترÔ إلى تهدف والمساءلة والأستقلالية والدمج للتنّوع المركزية والمبادئ æالأ Õ Ôاتخاذ كيفيــة حول الطلاب ونصح مســاقاتهم هيكلة عند للُمعلِّمين 
.والدقيقة المعقولة القرارات

التنّوع
:أّن الُمعلِّمون يضمن أن يجب

مكان قدر وواسعة ُمتنّوعة مجموعة يُمثِّل النصوص اختيار• æشكال النصوص أنواع من الأÌدبّية والأÌماكن الأÌزمنة والأ Ìراء والأ Cوالأ.

Ô النصوص تنظيم• Õالكافية الفرص يوفر الثلاثة الأستكشاف مجالأت في Ô Õباللغة أصلاً المكتوبة النصوص ومقاربة ومقارنة لربط منها مجال كل في 
جمة، الأÌعمال مع المدروسة âشكال من والنصوص الُمترÌدبّية الأÌزمنة من النصوص ومع المختلفة، النصوص وأنواع الأ Ìماكن الأÌالمختلفة والأ

Õ توازناً تُمثِّل الُمختارة النصوص• Ôراء بين Cراء النموذجية الأ Cحدث والأÌقل الأÌذلك (تقليدية الأ Ôللغة مختلفة وتصّورات أفكاراً الطلاب يُجرِّب لكي 
)لها المصاحبة النظرية وبالخاّصات الحالية والأÌدبية اللغوية بالتطّورات حس لديهم وليكون والأÌدب

ع أمكن، كلما• Ô الطلاب انخراط يُشجَّ Õفضليات مراعاة لتتم النصوص، اختيار فيÌتلبيتها أمل على الفردية الأ.

الدمج
Ô التفكترÔ يجب لأ Õح فبينما. الُمختارة النصوص دراسة عند لبعضها ُمكملة كأساليب ولكن ُمنعزلة كأقسام الثلاثة الأستكشاف مجالأت في âمجال كل ســيقتر 

 للنصــوص، والمقارنة والسياقية الملازمة الدراسة إلى راسخة إشارات لعمل الفرص من الُمدرِّسون يستفيد أن يُتوقع ما، نص لأستكشاف ُمحّددة عدسة
ة طوال دمجها يحاولوا وأن âالمساق تدريس فتر.

.الثلاثة الأستكشاف مجالأت لدمج أخرى متنّوعة طرقاً الدراسيÔ المنهج يطرح

م عمل ملف إّن• Ô التأمل فيه الطلاب من يُتوقَّع الذي المكان هو المتعلِّ Õدراستها الجاري النصوص في Ô Õوالتوصل لها المقابل الأستكشاف مجال في 
Õ بينها الروابط إلى Ôالنصوص وتلك النصوص هذه وبين Ô âيتقدمون وبينما. قبلها قرؤوها التي Ô Õالمنهج دراسة في ، ّ Ôالروابط تلك إنشاء يُتوقَّع الدراسي 
Õ Ôها الأستكشاف مجالأت داخل النصوص بين .وعتر�

ز الثانية الورقة أو الفردي الشفهي التقييم مثل التقييم وعناصر• سهاب الطلاب سُتحفِّ æللا Ô Õالتماس نقاط في Õ Ôيُفكرون بينما النصوص بين Ô Õفي 
ع أن يجب. التقييمات لتلك لأختيارها الُممكنة الخيارات Ô المرونة من الأستفادة على الطلاب الُمدرِّسون يُشجِّ âالمنهج يُتيحها التي Ôوعلى الدراسي 

.فردية استكشاف مجالأت على للنصوص اختيارهم يقتصر ألأ

Ô السبعة المركزية المفاهيم توفر• Õالدراسات مجموعة مساقات في Ô Õدب اللغة فيÌُمستدامة بحث خطوط والأ Ôالثلاثة الأستكشاف مجالأت عتر� تستر.

الأستقلالية
Ô النصوص اختيار حول الدقيقة القرارات اتخاذ من الطلاب ليتمكن âعلى الطلاب تشجيع يجب التقييم، عناصر أجل من سيستخدمونها التي Ôالتفكـــتر Ô Õفي 
ز أن يجب. استقلالية أكترÒ بطريقة تعّلمهم  ومتطلبات المســاق، بأغراض الخاصــة المعلومــات إلى الطلاب وصول بضمان بداية ذلك الُمدرِّسون يُعزِّ
، المنهج Ôالتقييم، وعناصر الدراسي Ôوالمعايتر Ô Õالدراســات مجموعــة مســاقات تتطلب. ممكنة فرصة أقرب في Ô Õدب اللغة فيÌالقـــوة من عالياً مستوى والأ 

كة Ô منهم ُمتوقع هو ما على الطلاب إطلاع يجب ذلك، ينجح ولكيÔ. التقييم عناصر أجل من عملهم بتحضترÔ يتعلق فيما الطلاب طرف من الُمحرِّ Õكل في 
.التقييم عناصر من عنصر ولكل الأستكشاف مجالأت من مجال

ــح من. أهــدافهم تحقيق تجاه الطلاب تقّدم لمستوى متواصل تقييم هناك يكون أن أيضاً المهم من  مســالك يتبعوا وأن الطــلاب يُسهب أن الُمرجَّ
هم أثناء فردية Ôرشاد سيحتاجون ولكنهم. التقييم لعناصر تحضتر æم من للا  أو لها الُمصــاحب المفهوم أو للاÌعمال اختيارهم بملاءمة يتعلق فيما الُمعلِّ

Ô التقييم من الُمنتظمة والحالأت. العالمية القضية âقران وتقييم الذانيÌالطلاب سُتساعد أيضاً الأ Ô Õهداف تجاه تقّدمهم مستوى تقييم فيÌالأ Ô âيضـــعها التي 
.لهم المساق

المساءلة
Ô البارزة المزايا من Õالدراسات مجموعة مساقات بنية في Ô Õدب اللغة فيÌالحرية قدر هي والأ Ô âتتيحها التي Õ Ôام لسبل اختيــارهم عند والطلاب للُمعلِّمين Õ âالألــتر 

Ô وذلك مفروضاً ليس الدراسيÔ المنهج إّن. الدراسيÔ المنهج بمتطلبات Õاً مجالأً هناك أّن يعتي Ôالأختيار لحرية كبتر Ôالشخصي.

Ô لأ المرونة هذه أّن والطلاب الُمعلِّمون يدرك أن يجب Õعلى الُمعلِّمون يحرص أن يجب. المساق لمتطلبات بالأمتثال يتعلق فيما التساهل تعتي:

Ô بأكمله الصف أّن• المساق متطلبات يُلتي�

ه خطة طالب لكل أّن• ورية، النصوص جميع ودراسة قراءة وتضمن التقييم، عناصر جميع ُمتطلبات لتناول بوضوح ُمعدَّ Õالصر

علمهم حد على التقييم، عناصر من عنصرين مع الواحد العمل استعمال عدم•

الدراسيÔ المنهج محتوى
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ام• âمانة مبادئ احترÌكاديمّية الأ Ìالأ.
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عامة معلومات
Ô للتقييم أهمية الأÌكترÒ والأÌغراض. والتعّلم التعليم من يتجزأ لأ جزءاً التقييم يُعّد Õهداف تدعم أن يجب الدبلوما برنامج فيÌع المنهجية الأ  التعّلم وتُشجِّ

Ô والداخلىÔ الخارجي التقييم ويُستخدم. للطلاب المناسب Õح حيث. الدبلوما برنامج في  التقييــم أجل من الطــالب أنجزه الذي العمل الُممتحنــون يُصحِّ
ح الخارجي، .IB الّدولّية البكالوريا وتُعايره الداخلىÔ للتقييم الطالب أنجزه الذي العمل الُمدرِّسون ويُصحِّ

دهما التقييم من نوعان هناك .IB الّدولّية البكالوريا تُحدِّ

Ô التقييم• Õي: التكويتي Òوهو. والتعّلم التعليم من كلاً يتُر Ô Õحات آراء بتقديم يعتي âللطلاب وُمفيدة دقيقة تقييمية ومقتر Õ Ôنوعّية حول والُمعلِّمين 
Ô التقييم وبوسع. وقدراتهم الطلاب فهم تطوير على للمساعدة الطلاب لدى والضعف القوة نقاط وطبيعة التعّلم Õيُساعد أن أيضاً التكويتي 
Õ على Ôم حيث التعليم جودة تحسين .المنهاج وأهداف بأغراض الوفاء نحو التقّدم لمراقبة المعلومات يُقدِّ

ّ التقييم• Ô Ìالسابق للتعّلم ملخصاً يعطي: الّنهاني Ô Õالطالب تحصيل بقياس ويعتي.

ز ّ التقييم على أساساً الدبلوما برنامج يُركِّ Ô Ìم الّنهاني Ô الطالب تحصيل لتسجيل الُمصمَّ Õالمنهاج في Ôاســتخدام أيضاً يُمكــن ولكن. انتهائه قبيل أو الــدراسي 
Ôع والتعّلم التعليم منهاج أثناء تكوينّياً استخداماً التقييم أدوات من الكثتر  جزءاً الشاملة التقييم خطة وتُعتتر�. هكذا استخدامها على الُمدرِّسون ويُشجَّ

امج وُممارسات معايير�" وثيقة انظر المعلومات، من المزيد على للحصول. المنهاج وتنظيم والتعّلم التعليم من يتجّزأ لأ Ô "الير� Õالّدولّية البكالوريا في IB.

 وهــذا. المعيار المرجعــّي التقييم أســلوب وليس بالمعايترÔ الُمتعّلــق التقييــم أسلوب هو IB الّدولّية البكالوريا تســتخدمه الذي التقييم أسلوب إن
دة معلومــة تحصــيل بمســتويات مقارنة أدائهم وفق الطــلاب عمل على يحكم الأÌسلوب  من للمزيــد. الأCخرين الطــلاب بعمــل مقارنة وليس وُمحدَّ

Ô التقييم عن المعلومات Õالرقمي العصر في�� النوعّية التقييمات - والممارسة التقييم مبادئ" وثيقة على الأطلاع يرجى الدبلوما، برنامج في".

Õ لدعم Ôالمعلمين Ô Õامج موارد مركز صفحات على الموارد من ُمتنّوعة مجموعة على العثور يُمكن الدبلوما، برنامج مساقات وتقييم وتدريس تخطيط في  التر�
اؤها أو Òالّدولّية البكالوريا متجر من شر )store.ibo.org .(ومواد الـــدرجات، وضع ونماذج الأختبارات عّينات مثل إضافية وثائق على الأطلاع أيضاً يُمكن 

، دعم Õ Ôللمستويات اللفظية والتقديرات الدراسّية، المواد وتقارير الُمدرِّسين Ô Õامج موارد مركز في اء ويُمكن. التر� Òوضع ونمــاذج السابقة الأختبارات أوراق شر 
.الّدولّية البكالوريا متجر من الدرجات

التقييم طرق
.الطلاب عمل لتقييم الطرق من العديد IB الّدولّية البكالوريا تستخدم

التقييم معايتر�
ز. النهاية مفتوحة التقييم مهمة تكون عندما التقييم معايترÔ تُستخدم نة مهارة على معيار كل ويُركِّ  هــدف ويصف. يعرضوها أن الطلاب من يُتوّقع ُمعيَّ
Õ التقييم معايترÔ استخدام ويُتيح. أدائهم جودة مدى التقييم معايترÔ وتصف عمله، على قادرين الطلاب يكون أن يجب ما التقييم Ôالتميتر Õ Ôجابات بين æالأ 

ع المختلفة  تقدير وكل. هرميــاً ترتيباً ُمرتَّبة للمســتويات لفظية تقــديرات من مجموعة من معيار كل ويتألف. الأســتجابات من متنّوعة مجموعة ويُشجِّ
ق. أكترÒ أو درجة يُساوي لفظي  لأCخر معيــار من معيــار لكل درجة أعلى تختلــف وقد. ملاءمة أفضل نموذج باســتخدام مستقل بشكل معيار كل ويُطبَّ
.للعمل الكلّية الدرجة لحساب معاً معيار لكل الممنوحة الدرجات وتُجمع. المعيار أهمية حسب

الدرجات نطاقات
ــع للاÌداء شامل بيان هي الــدرجات نطاقات  لفظيــة تقديرات إلى ُمقســَّماً فردياً شــمولياً معيــاراً تُمثِّل وهي. مقابلها الأســتجابات على ويُحكم الُمتوقَّ

Õ الــدرجات من مجموعة يقابل لفظي تقدير وكل. للمستويات Ôالدرجة اســتخدام من للتحقــق ملاءمــة أفضل أسلوب ويُســتخدم. الطالب أداء لتميتر 
.للمستوى لفظي تقدير لكل النطاق درجات من الأÌنسب

التقييم

Ô التقييم Õالدبلوما برنامج في
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التحليلية الدرجات وضع نماذج
ز Ô الأختبارات لأÌسئلة التحليلية الدرجات وضع نماذج تُجهَّ âناً نوعاً تتوقع التي  تعليمات تُعطــي وهي. الطــلاب من نهائية إجابة أو/و الأســتجابة من ُمعيَّ

لة Õ ُمفصَّ Ôجزاء سؤال لكل الكلّية الدرجة تفصيل حول للُممتحنينÌالأستجابة من المختلفة للا.

التصحيح ملاحظات
ر Ô التقييم عناصر لبعض التصحيح ملاحظات تُوفَّ âحت التي  معــايترÔ تطبيق كيفية حول إرشاداً التصحيح ملاحظات توفر. التقييم معايترÔ باستخدام ُصحِّ

Ô بعينها متطلبات على التقييم Õالسؤال في.

الجامع التقييم ترتيبات
Õ للطلاب الجامع التقييم ترتيبات تتوفر Ôمين ن.  الوصول متطلبات ذوي للتقييم الُمتقدِّ تيبات هذه تُمكِّ âالطلاَب التر Õ Ôالأحتياجات ذوي للتقييم الُمتقدمين 

.تقييمها الجاري للخاّصات وفهمهم معرفتهم وعرض الأمتحانات إلى الوصول من الُمتنّوعة

Õ للطلاب المتوفر الجامع التقييم ترتيبات جميع حول تفاصيل IB الّدولّية البكالوريا في�� الجامع والتعليم الوصول سياسة توفر Ôمين  متطلبات ذوي الُمتقدِّ
 الطـــلاب تجاه IB الّدولّية البكالوريــا موقف "IB الّدولّية البكالوريا برامج في�� والشمول التعّلم تنّوع" IB الّدولّية البكالوريا وثيقة وتُوجز. للتقييم الوصول

Õ Ôالُمتنّوعة التعّلم احتياجات ذوي للتقييم الُمتقّدمين Ô Õالّدولّية البكالوريا برامج في IB .بالطلاب يتعلق فيما Õ Ôبالظروف تأثروا الذين للتقييم الُمتقّدمين Ôغــتر 
ر المواتية،  حــالأت حول تفاصيل "الــدبلوما برنامج في�� التقييــم إجــراءات" ووثيقة "الــدبلوما برنامج: العامة الأ�حكام" IB الّدولّية البكالوريــا وثيقة تُوفِّ
.المراعاة

المدرسة مسؤوليات
Õ التعّلم دعم احتياجات ذوي للطلاب المعقولة والتعديلات الوصول تساوي ترتيبات توفترÔ المدارس تضمن أن يجب Ôمين  لوثيقة وفقاً للتقييــم الُمتقدِّ

مون الطلاب" IB الّدولّية البكالوريا ."IB الّدولّية البكالوريا برامج في�� والشمول التعّلم تنّوع" ووثيقة "للتقييم الوصول متطلبات ذوو الُمتقدِّ

Ô الطلاب تعّلم تنّوع احتياجات تلبية "وثيقة تتوفر Õبأكملها المدرســة لتنمية مصــدر: الجامع التعليــم إلى الّدولّية البكالوريــا دليل" ووثيقة" الصف في" 
Ô المدارس لدعم Õالتعّلم عوائق بإزالة والأنخراط الوصول لزيادة المستمرة العملية في.

Ô التقييم Õالدبلوما برنامج في
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Ô تقييم أول Õ2021 عام في

المئوية النسبةالتقييم عنصر

)ساعات 3( الخارجي التقييم
ه النصوص تحليل: الأ�ولي الورقة )دقيقة 15و ساعة (الُموجَّ
Õ من الورقة تتألف Ôفقرتين Ôغتر ، Õ Ôنصوص نوعي من أدبيتين ، Õ Ôويكتبون واحدة فقرة الطلاب يختار. سؤال منها كل ومع مختلفين 
)درجة 20( .لها تحليلاً

70% 
35% 

)دقيقة 45و ساعة (الُمقارن المقال: الثانية الورقة
Õ على يرتكز ُمقارن مقال بكتابة واحد سؤال عن الطلاب يُجيب. عامة أسئلة أربعة من الورقة تتكون Ôعمال من عملينÌالأ Ô âدرسوها التي 

Ô Õدرجة 30( .المساق في(

35% 

الداخلى� التقييم
Ô خارجياً IB الّدولّية البكالوريا وتُعايره داخلياً الُمدرِّس يُقيِّمه فردي شفهي تقييم من العنصر هذا يتكون Õالمساق نهاية في.

)دقيقة 15( الفردي الشفهي التقييم
Ô غترÔ نص من بمقتطف الطلاب يُدَعم ، عمل من وبمقتطف أدني� Ô مون أدني�  دقائق 5 يتبعها دقائق، 10 مدتها ُمجّهزة استجابة وسُيقدِّ

Ô الأÌسئلة من âالمحفز على الُمدرِّس، يطرحها التي Ôالتالى:

Ô العالمية القضية عرض طرق اختتر� âتها التي âوشكل محتوى عتر� اختر Õ Ôدرجة 40( .درستهما اللذين النصين(

30% 

التقييم

العادي المستوى — التقييم ملخص
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Ô تقييم أول Õ2021 عام في

المئوية النسبةالتقييم عنصر

)ساعات 4( الخارجي التقييم
ه النصوص تحليل: الأ�ولي الورقة )دقيقة 15و ساعتان (الُموجَّ
Õ من الورقة تتألف Ôفقرتين Ôغتر ، Õ Ôنصوص نوعي من أدبيتين ، Õ Ôمن فقرة لكل تحليلاً الطلاب يكتب. سؤال منها كل ومع مختلفين 

Õ Ôدرجة 40( .الفقرتين(

80% 
35% 

)دقيقة 45و ساعة (الُمقارن المقال: الثانية الورقة
Õ على يرتكز ُمقارن مقال بكتابة واحد سؤال عن الطلاب يُجيب. عامة أسئلة أربعة من الورقة تتكون Ôعمال من عملينÌالأ Ô âالتي 

Ô درسوها Õدرجة 30( .المساق في(

العالي� المستوى مقال
م Ô غترÔ نص عن مقالأً الطلاب يُقدِّ Ô غترÔ نص أو المؤلف، نفس بقلم الأÌدبية غترÔ النصوص من مجموعة أو أدني�  درسه عمل أو أدني�
)درجة 20( .المساق أثناء

Õ ما المقال يكون أن يجب Ôكلمة 1,500و 1,200 بين.

25% 
20% 

ّ التقييم )دقيقة 15( الفردي الشفهي التقييم: الداخلى�
Ô خارجياً IB الّدولّية البكالوريا وتُعايره داخلياً الُمدرِّس يُقيِّمه فردي شفهي تقييم من العنصر هذا يتكون Õالمساق نهاية في.

)دقيقة 15( الفردي الشفهي التقييم
Ô غترÔ نص من بمقتطف الطلاب يُدَعم ، عمل من وبمقتطف أدني� Ô مون أدني�  5 يتبعها دقائق، 10 مدتها ُمجّهزة استجابة وسُيقدِّ
Ô الأÌسئلة من دقائق âالمحفز على الُمدرِّس، يطرحها التي Ôالتالى:

Ô العالمية القضية عرض طرق اختتر� âتها التي âوشكل محتوى عتر� اختر Õ Ôدرجة 40( .درستهما اللذين العملين(

20% 

التقييم

العالىÔ المستوى — التقييم ُملخص
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Ô الطلاب لتقييم التقييم معايترÔ تُستخدم Õالتقييم مهمات جميع في .Ôمنشورة التقييم معايتر Ô Õالدليل هذا في.

 والتقــديرات المعــايترÔ. قرب عن التقييــم أهــداف تعكس المعــايترÔ هذه لجعل محاولة إجراء تم: التقييم عناصر من عنصر لكل معايترÔ أربعة هناك
HL (Ô( العالىÔ والمستوى) SL( العادي للمستوى نفسها هي اللفظية Õكة العناصر في âالُمشتر.

Ô% 70 بنسبة الخارجية العناصر تُساهم Õالتقييم في ÔخترÌالأ Ô Õ80 ونسبة العادي المستوى في %Ô Õالمستوى في Ôالعالى.

العادي المستوى — الخارجي التقييم تفاصيل
ه النصوص تحليل: الأ�ولي الورقة الُموجَّ

دقيقة 15و ساعة: المدة
%35 :النسبة
Õ الأÌولى الورقة تشمل Ôفقرتين Ôغتر Õ Ôأدبيــتين Ôغتر Õ Ôحــدى ُموّجهاً تحليلاً الطــلاب يكتب. مــألوفتين æلأ Õ Ôالفقرتــين .Ôه التحليــل يُشتر Ô الُموجَّ Õإلى الســياق هذا في 

Ô النظر الطلاب من يطلب إرشادي بسؤال مدعوم الفقرة استكشاف Õجانب في Ô Õاســتخراج يُمكن. الفقرة من رسمي أو تقتي Õ Ôأنــواع من نوع أي من الفقرتــين 
Ô المذكورة النصوص Õالنصوص أنواع من مختلف نوع من فقرة كل ستكون. المساقات متطلبات في.

Ô الفقرات تكون أن يُمكن âطويلة أعمال من ُمقتطفات وإما كاملة أعمالأً إما سُتحلَّل التي.

Ô عنصر حول فقرة لكل واحد إرشادي سؤال توفترÔ سيتم Õأو تقتي Ôر قد مركزي شكلى جابــة أّن مع. النص إلى شــائقة دخول نقطة يُوفِّ æالســـؤال هذا عن الأ 
ز أن منهم يُتوقع أنّه الطلاب يدرك أن يجب إجبارية، ليست ح أن يُمكن. النص من بعينه جانب على التحليل يُركِّ âعــن بديلة دخــول نقطة الطلاب يقتر 
Ô عنصر أي Õأو فتي Ôأجل من مهم أنّه يشعرون النص عناصر من آخر شكلى Ôمجال توفتر Õ Ôكهذا تركتر.

م Ô المنشورة التقييم لمعايترÔ وفقاً الورقة تُقيَّ Õولى للورقة علامة وأعلى. الدليل هذا فيÌ20 هي الأ.

م عمل ملف الأ�ولي والورقة المتعلِّ
م عمل ملف م لأ المتعلِّ Ô الطلاب لمساعدة مهمة أداة لكنه خاص بشكل يُقيَّ Õفي Ôوتطوير لممارســـة للطــلاب مكاناً يوفر وهو. الرسمي للتقييم التحضتر 

ورية المهارات Õولى الورقة لأجتياز الصرÌبنجاح الأ.

م عمل ملف يوفر الأÌولى، للورقة بالتحضترÔ يتعلق فيما :يلىÔ ما لعمل للطلاب الفرصة المتعلِّ

الأÌولى للمرة يُقرأ نص أو لفقرة الأستجابات تسجيل•

رشاديّة الأÌسئلة صياغة• æخلالها من الفقرات تلك لرؤية كعدسة استعمالها مع المختلفة، للفقرات الأ

Ô الواردة المهارات أي تقييم• Õولى الورقة فيÌالأ Ô âتقّدمهم مستوى لتعقب العمل ملف ويستخدمون فيها أقل بثقة يشعرون التي Ô Õتلك تنمية في 
المهارات

Ô النصوص بأنواع بسجل الأحتفاظ• âولى، الورقة مهارات ممارسة أثناء عليها مروا التيÌأنواع من ُممكن عدد أكتر� على المرور على والحرص الأ 
Ô النصوص âترد قد التي Ô Õولى، الورقة فيÌوالصعوبة التحدي مستوى وتقييم الأ Ô âوجدوها التي Ô Õمنها كل في.

Ô الكلىÔ أدائهم تطّور ومراقبة أنجزوه الذي الأÌول التدريب مع الأÌولى للورقة المتتابعة التدريبات مقارنة• Õالورقة في.

الُمقارن المقال: الثانية الورقة
دقيقة 45و ساعة: المدة

%35 :النسبة

التقييم

الخارجي التقييم
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Õ إلى يُشترÔ ُمقارن مقال كتابة الطلاب من وتتطلب عامة، طبيعة ذات أسئلة أربعة الثانية الورقة تحتوي Ôويجــب. المساق أثناء الطــلاب درســهما عملين 
جابة الطلاب على æفقط واحد سؤال عن الأ.

Ô نفسه هو الأÌربعة والأÌسئلة الثانية الورقة تنسيق Õوالمستوى العادي المستوى في ، Ôالعالى Ô Õدب مساق وفيÌدب اللغة ومساق الأÌالمســتويان سيتقاسم. والأ 
.التقييم معايترÔ أيضاً والمساقان

Ô المقال يُكتب Õعمال إلى الوصول دون اختبار، جو فيÌالأ Ô âومقاربة مقارنة الطلاب من سُيتوقع. الطلاب درسها التي Õ Ôعمــال من عملينÌالأ Ô âفيما درســوها التي 
Ô الأÌعمال وملاءمة الُمختار بالسؤال الُحّجة لصلة الأنتباه ويجب. الُمختار بالسؤال يتعلق âشارة الطلاب من يُتوقَّع. السؤال لتناول الطالب اختارها التي æالأ 

Ô الأÌعمال إلى بالتفصيل Õمنها اقتباسات إدراج منهم يُتوقَّع لأ ولكن إجابتهم، في.

Ô Õُمسبقاً الطــلاب يختار أن بشدة يُوصي ولكن. الثانية الورقة مع درسوه عمل أي الطلاب يستخدم أن يُمكن للمساق، والمرنة المفتوحة الطبيعة ظل في 
Ô الأÌعمال من أعمال ثلاثة âأثناء درسوها التي Ôمر ذلك سيجعل. الُمدرِّس مع والتشاور بالتعاون أم فرديّاً سواء الورقة، لهذه التحضترÌالأ Òســهولة، أكــتر Ô Õفي 

Õ المقال سؤال من كل لأختيار الأختبار، لحظة Ôوالعملين Õ Ôوريين Õجابة الصر æعليه للا.

ّ التقييــم كان سواء آخر، تقييــم عنــصر مع قبل من اســتخدموه قد يكونون الثانية للورقة عمل استخدام ظرف أي تحت للطلاب يجوز لأ Ôالــداخلى 
.العالىÔ المستوى لطلاب العالىÔ المستوى مقال أم العالىÔ والمستوى العادي للمستوى

م Ô المنشورة التقييم لمعايترÔ وفقاً الورقة تُقيَّ Õ30 هي الثانية للورقة علامة أعلى. الدليل هذا في.

م عمل ملف الثانية والورقة المتعلِّ
م عمل ملف م لأ المتعلِّ Ô الطلاب لمساعدة مهمة أداة لكنه خاص بشكل يُقيَّ Õفي Ôوتطوير لممارســـة للطــلاب مكاناً يوفر وهو. الرسمي للتقييم التحضتر 

ورية المهارات Õبنجاح الثانية الورقة لأجتياز الصر.

م عمل ملف يوفر الثانية، للورقة بالتحضترÔ يتعلق فيما :يلىÔ ما لعمل للطلاب الفرصة المتعلِّ

Ô الأÌعمال وضع• âدرسوها التي Ô Õكة قضية أو لمحور وفقاً مجموعات في âبينها والأختلاف الشبه أوجه واستكشاف ُمشتر

Õ بالأختلافات الوعي تطوير• Ôشكال بينÌدبّية الأÌالأ Ôالأختلافات تلك وتأثتر Ô Õعمال تناول كيفية فيÌالواحدة القضية أو الواحد للمحور المختلفة الأ

Ô النظر• Õعمال من مزيج أي فيÌهو يكون أن يُمكن الأ ÒكترÌسئلة من الُمتنّوعة المجموعة لتناول إثماراً الأÌالأ Ô âعليهم تُطرح قد التي Ô Õالفعلية الورقة في

Ô والأستقصاء البحث• Õالروابط في Õ Ôعمال بينÌالأ Ô âة إدراك أجل من للمساق المركزية والمفاهيم الأستكشاف ومجالأت درسوها، التي Òالعدسات كتر 
Ô âالمقال وأسئلة العمل دراسة عند استخدامها يُمكن التي Ô âي أن يُمكن التي إليها تُؤدِّ

Ô الكلىÔ أدائهم تطّور ومراقبة أنجزوه الذي الأÌول التدريب مع الثانية لألورقةالمتتابعة التدريبات مقارنة• Õالورقة في.

Ôالعادي المستوى — الخارجي التقييم معايتر
ه النصوص تحليل: الأ�ولي الورقة الُموجَّ

Ô للتقييم معايترÔ أربعة هناك Õوالمستوى العادي المستوى من كل في Ôالعالى.

درجات 5والتفسترÔ الفهم)أ (المعيار

درجات 5والتقييم التحليل)ب (المعيار

Õ)ج (المعيار Ôكتر âدرجات 5والتنظيم التر

درجات 5اللغة)د (المعيار

درجة 20المجموع

  والتفستر� الفهم): أ (المعيار
Ô للاختبار الُمتقدم الطالب نجح كيف• Õفيه؟ الموجودة الدلألأت من المنطقية الأستنتاجات واستخلاص للنص فهمه عرض في 

شارات مدعومة الأÌفكار مدى أي إلى• æالنص؟ إلى بالأ 

الخارجي التقييم
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 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

جابة تعرض1 æفهم من جداً قليلاً قدراً الأ Õالمعتي Ô Õللنص الحرفي.   

شارات æملائمة كانت قلما أو نادرة النص إلى الأ. 

جابة تعرض2 æفهم من قدراً الأ Õالمعتي Ô Õللنص الحرفي.  

شارات æأحياناً ملائمة النص إلى الأ. 

جابة تعرض3 æفهماً الأ Õللمعتي Ô Õهناك.  للنص الحرفي Ôالنص دلألأت لبعض مقبول تفستر. 

شارات æم الطالب أفكار تدعم ما وغالباً عام بشكل صلة ذات النص إلى الأ  .للاختبار الُمتقدِّ

جابة تعرض4 æشاملاً فهماً الأ Õللمعتي Ô Õهناك. للنص الحرفي Ôُمقنع تفستر Ôالنص دلألأت من للكثتر. 

شارات æم الطالب أفكار وتدعم صلة ذات النص إلى الأ  .للاختبار الُمتقدِّ

جابة تعرض5 æوفطناً شاملاً فهماً الأ Õللمعتي Ô Õهناك. للنص الحرفي Ôدقيقة وتفاصيل أكتر� لدلألأت وُمتبصّر ُمقنع تفستر Ô Õالنص في.  

شارات æم الطالب أفكار وتدعم جيداً مختارة النص إلى الأ  .بفعالية للاختبار الُمتقدِّ

 

  والتقييم التحليل): ب (المعيار
م للاختبار الُمتقدم الطالب يُحلِّل مدى أي إلى• ؟ المؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية الملامح تشكيل طريقة ويُقيِّ Õللمعتي 

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

جابة1 æالمؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح الصلة ذي التحليل من قليلاً قدراً تعرض أو/و وصفية الأ. 

جابة تعرض2 æالوصف على تعتمد لكنها المؤلف، اختيارات أو/و للنص الشكلية الملامح تحليل من ملائماً قدراً الأ.  

جابة تعرض3 æالمؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح عام بشكل ملائماً تحليلاً الأ. 

جابة تعرض4 æتشكيل لطريقة جيد تقييم هناك. المؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح متبصّراً وأحياناً ملائماً تحليلاً الأ 
 .للمعتيÕ الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه

جابة تعرض5 æتشكيل لطريقة جداً جيد تقييم هناك. المؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح وُمقنعاً متبصّراً تحليلاً الأ 
 .للمعتيÕ الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه

 

�): ج (المعيار كتر�   والتنظيم التر"
ابطاً ُمنظَّماً الأÌفكار عرض كان مدى أي إلى• âزاً؟ ومتر  وُمركَّ

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô التنظيم من القليل هناك1 Õفكار عرض فيÌيوجد لأ.  الأ Õ Ôه يُمكن تركتر Õ Ôتميتر Ô Õالتحليل في.

Ô التنظيم من قدر هناك2 Õفكار عرض فيÌمن القليل هناك. الأ Õ Ôكتر âالتر Ô Õالتحليل في. 

م الأÌفكار عرض3 ابطة وبطريقة مناسباً تنظيماً ُمنظَّ âمن قدر هناك. عام بشكل متر Õ Ôكتر âالتر Ô Õالتحليل في.
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 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

ابط جّيداً ُمنّظم الأÌفكار عرض4 âوُمتر Ô Õاً ُمركز التحليل. الغالب في Õ Ôمناسباً تركتر. 

ابط ُمنّظم الأÌفكار عرض5 âجيداً ُمرّكز التحليل. بفعالية وُمتر. 

 اللغة): د (المعيار
 ودقتها؟ وتنّوعها اللغة وضوح مدى ما•

Ô (والأÌسلوب؟ اللغويّة الأختيارات اختيار ملاءمة مدى ما• Õالسياق، هذا في Ôللاختبار الُمتقدم الطالب استخدام إلى" اللغوية الأختيارات "تُشتر 
ة المفردات، مثل لعناصر  .)للتحليل الملائمة والمصطلحات الجمل، وتركيب الصوت، ونتر�

 للمستوى اللفظي التقدير الدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô الأÌخطاء من الكثترÔ هناك وملائمة؛ واضحة اللغة تكون ما نادرا1ً Õضئيل وإدراك الُجمل، وتركيب والمفردات القواعد في 
 .اللغويّة والأختيارات للاÌسلوب

 وتضارب؛ أخطاء وجود مع ما، حٍد إلى دقيقة الُجمل وتركيب والمفردات، القواعد، أحياناً؛ بعناية وُمختارة واضحة اللغة2
 .ما حٍد إلى للمهمة ملائمة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من مناسبة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة3 Õالهفوات؛ بعض وجود رغم الُجمل وتركيب والمفردات القواعد في 
 .غالباً للمهمة ملائمة اللغويّة والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من جّيدة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة4 Õسلوب الُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد فيÌوالأختيارات الأ 
 .باستمرار للمهمة ملائمة اللغوية

ة درجة مع ودقيقة، بعناية وُمختارة وفّعالة جداً واضحة اللغة5 Ôالدقة من كبتر Ô Õالُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد في 
 .للمهمة وملائمة فّعالة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

الُمقارن المقال: الثانية الورقة
Ô للتقييم معايترÔ أربعة هناك Õالعادي المستوى في.

درجات 10والتفسترÔ والفهم المعرفة)أ (المعيار

درجات 10والتقييم التحليل)ب (المعيار

Õ)ج (المعيار Ôكتر âدرجات 5والتنظيم التر

درجات 5اللغة)د (المعيار

درجة 30المجموع

 والتفستر� والفهم المعرفة): أ (المعيار
Õ وفهم معرفة مقدار ما• Ôللاختبار؟ الُمتقدم الطالب يعرضه الذي العملين  

Õ معرفته من للاختبار الُمتقدم الطالب يستفيد مدى أي إلى• Ôيتعلق فيما والأختلاف الشبه أوجه عن استنتاجات لأستخلاص لهما وفهمه بالعملين 
 بالسؤال؟

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

الخارجي التقييم
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للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Õ والفهم المعرفة من جداً ضئيل قدر هناك2-1 Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما للعملين.

Õ المغزى ذات والمقاربة المقارنة من ضئيل قدر هناك Ôإليهما الُمشار للعملين Ô Õالسؤال في. 

Õ والفهم المعرفة من قدر هناك4-3 Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما للعملين.

Õ ومقاربة لمقارنة سطحية محاولة هناك Ôإليهما المشار العملين Ô Õالسؤال في. 

Õ والفهم المعرفة من مقبول قدر هناك6-5 Ôللعملين Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما لدلألأتهما وتفستر.

م اً المقال يُقدِّ Ôوجه مقبولأً تفسترÌوالأختلاف الشبه لأ Õ Ôبين Õ Ôالعملين Õ Ôبالسؤال يتعلق فيما الُمستخدمين. 

Õ وفهم معرفة من جيد قدر هناك8-7 Ôالعملين Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما لدلألأتهما مدعوم وتفستر.

م اً المقال يُقدِّ Ôوجه ُمقنعاً تفسترÌوالأختلاف الشبه لأ Õ Ôبين Õ Ôالعملين Õ Ôبالسؤال يتعلق فيما الُمستخدمين. 

Õ فطن وفهم معرفة هناك10-9 Ôللعملين Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما لدلألأتهما ُمقنع وتفستر.  

م اً المقال يُقدِّ Ôوجه ُمتبصّراً تفسترÌوالأختلاف الشبه لأ Õ Ôبين Õ Ôالعملين Õ Ôبالسؤال يتعلق فيما الُمستخدمين. 

 

  والتقييم التحليل): ب (المعيار
م للاختبار الُمتقدم الطالب يُحّلل مدى أي إلى•  الأÌوسع الأختيارات أو/و والأÌسلوب، التقنية أو/و اللغوية الأختيارات تشكيل طريقة ويُقيِّ

؟ للمؤلف، Õللمعتي 

؟ ومقاربة لمقارنة والتقييم التحليل لمهارات للاختبار الُمتقدم الطالب استخدام فعالية مدى ما• Õ Ôالعملين 

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

  .للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح الصلة ذي التحليل من قليلاً قدراً يعرض أو/و وصفي المقال2-1

  .الوصف على تعتمد لكنها للمؤلف، الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية الملامح تحليل من ملائماً قدراً المقال يعرض4-3

Ô المؤلف لأختيارات سطحية ومقاربة مقارنة هناك Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

.للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح عام بشكل ملائماً تحليلاً المقال يعرض6-5

Ô المؤلف لأختيارات مناسبة ومقاربة مقارنة هناك Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

 جيد تقييم هناك. للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح متبصّراً وأحياناً ملائماً تحليلاً المقال يعرض8-7
.للمعتيÕ الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه تشكيل لطريقة

Ô المؤلف لأختيارات جيدة ومقاربة مقارنة هناك Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

 جيد تقييم هناك. للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح وُمقنعاً متبصّراً تحليلاً باستمرار المقال يعرض10-9
Ô الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه مساهمة لطريقة جداً Õفي Õالمعتي. 

Õ لأختيارات جداً جيدة ومقاربة مقارنة هناك Ôالمؤلفين Ô Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

�): ج (المعيار كتر�  والتنظيم التر"
؟ وُمتوازناً ُمنظَّماً الأÌفكار عرض كان مدى أي إلى• زاً  وُمركَّ

للمستوى اللفظّي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 
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للمستوى اللفظّي التقديرالدرجات

ز ما نادرا1ً Õ جداً قليلة روابط هناك. المهمة على المقال يُركِّ Ôفكار بينÌالأ. 

ز2 Õ معالجة تكون وقد المهمة، على فقط أحياناً المقال يُركِّ Ôالعملين Ôالروابط بعض هناك. متوازنة غتر Õ Ôفكار، بينÌليست لكنها الأ 
 .دائماً متماسكة

ز3 Õ معالجة الهفوات؛ بعض وجود من بالرغم المهمة، على المقال يُركِّ Ôمتوازنة العملين Ô Õفكار تطوير. الغالب فيÌمنطقي الأ Ô Õفي 
ابطة عام بشكل الأÌفكار الغالب؛ âمتماسكة بطريقة متر. 

ز4 Ô المقال يُركِّ Õاً الغالب في Õ Ôمعالجة المهمة؛ على ومدعوماً واضحاً تركتر Õ Ôفكار تطوير. متوازنة العملينÌفكار منطقي؛ الأÌابطة الأ âمتر 
 .متماسكة بطريقة

ز5 اً المقال يُركِّ Õ Ôمعالجة المهمة؛ على ومدعوماً واضحاً تركتر Õ Ôفكار تطوير. جيداً متوازنة العملينÌفكار وُمقنع؛ منطقي الأÌالأ 
ابطة âوُمقنعة قوية بطريقة متر. 

 

 اللغة): د (المعيار
 ودقتها؟ وتنّوعها اللغة وضوح مدى ما•

Ô (والأÌسلوب؟ اللغويّة الأختيارات اختيار ملاءمة مدى ما• Õالسياق، هذا في Ôللاختبار الُمتقدم الطالب استخدام إلى" اللغوية الأختيارات "تُشتر 
ة المفردات، مثل لعناصر .)للمقال الملائمة والمصطلحات الجمل، وتركيب الصوت، ونتر�

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô الأÌخطاء من الكثترÔ هناك وملائمة؛ واضحة اللغة تكون ما نادرا1ً Õضئيل وإدراك الُجمل، وتركيب والمفردات القواعد في 
 .اللغويّة والأختيارات للاÌسلوب

 وتضارب؛ أخطاء وجود مع ما، حٍد إلى دقيقة الُجمل وتركيب والمفردات، القواعد، أحياناً؛ بعناية وُمختارة واضحة اللغة2
 .ما حٍد إلى للمهمة ملائمة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من مناسبة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة3 Õالهفوات؛ بعض وجود رغم الُجمل وتركيب والمفردات القواعد في 
 .غالباً للمهمة ملائمة اللغويّة والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من جّيدة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة4 Õسلوب الُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد فيÌوالأختيارات الأ 
 .باستمرار للمهمة ملائمة اللغوية

ة درجة مع ودقيقة، بعناية وُمختارة وفّعالة جداً واضحة اللغة5 Ôالدقة من كبتر Ô Õالُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد في 
 .للمهمة وملائمة فّعالة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

 

العالىÔ المستوى — الخارجي التقييم تفاصيل
ه النصوص تحليل: الأ�ولي الورقة الُموجَّ

دقيقة 15و ساعتان: المدة
%35 :النسبة
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Õ الأÌولى الورقة تحتوي Ôفقرتين Ôغتر Õ Ôه تحليل كتابة الطلاب من ويُطلب قبل من الطلاب يدرسهما لم أدبيتين Õ من لكل ُمستقل ُموجَّ Ôهــاتين Õ Ôالفقرتين .Ôيُشــتر 
ه التحليل Ô الُموجَّ Õالنظر الطــلاب من يطلب إرشــادي بسؤال مدعوم الفقرة استكشــاف إلى السياق هذا في Ô Õجانب في Ô Õيُمكن. الفقــرة من رســمي أو تقتي 
Õ استخراج Ôالمذكورة النصوص أنواع من نوع أي من الفقرتين Ô Õالنصوص أنواع من مختلف نوع من فقرة كل ستكون". المساقات متطلبات "في.

.طويل عمل من ُمقتطفاً وإما كاملاً عملاً إما سُتحلَّلان اللتان الفقرتان تكون أن يُمكن

Ô عنصر حول فقرة لكل واحد إرشادي سؤال توفترÔ سيتم Õأو تقتي Ôر قد مركزي شكلى جابــة أّن مع. النص إلى شــائقة دخول نقطة يُوفِّ æالســـؤال هذا عن الأ 
ز أن منهم يُتوقع أنّه الطلاب يدرك أن يجب إجبارية، ليست ح أن يُمكن. النص من بعينه جانب على التحليل يُركِّ âعــن بديلة دخــول نقطة الطلاب يقتر 
Ô عنصر أي Õأو فتي Ôأجل من مهم أنّه يشعرون النص عناصر من آخر شكلى Ôمجال توفتر Õ Ôكهذا تركتر.

Ô نفسها الورقة لهذه التقييم معايترÔ تكون Õالمستوى في Ôص. العادي والمستوى العالى .40 هي الأÌولى للورقة علامة وأعلى. إجابة لكل درجة 20 سُتخصَّ

م عمل ملف الأ�ولي والورقة المتعلِّ
م عمل ملف م لأ المتعلِّ Ô الطلاب لمساعدة مهمة أداة لكنه خاص بشكل يُقيَّ Õفي Ôوتطوير لممارســـة للطــلاب مكاناً يوفر وهو. الرسمي للتقييم التحضتر 

ورية المهارات Õولى الورقة لأجتياز الصرÌبنجاح الأ.

م عمل ملف يوفر الأÌولى، للورقة بالتحضترÔ يتعلق فيما :يلىÔ ما لعمل للطلاب الفرصة المتعلِّ

الأÌولى للمرة يُقرأ نص أو لفقرة الأستجابات تسجيل•

رشاديّة الأÌسئلة صياغة• æخلالها من الفقرات تلك لرؤية كعدسة استعمالها مع المختلفة، للفقرات الأ

Ô الواردة المهارات أي تقييم• Õولى الورقة فيÌالأ Ô âتقّدمهم مستوى لتعقب العمل ملف ويستخدمون فيها أقل بثقة يشعرون التي Ô Õتلك تنمية في 
المهارات

Ô النصوص بأنواع بسجل الأحتفاظ• âولى، الورقة مهارات ممارسة أثناء عليها مروا التيÌأنواع من ُممكن عدد أكتر� على المرور على والحرص الأ 
Ô النصوص âترد قد التي Ô Õولى، الورقة فيÌوالصعوبة التحدي مستوى وتقييم الأ Ô âوجدوها التي Ô Õمنها كل في.

Ô الكلىÔ أدائهم تطّور ومراقبة أنجزوه الذي الأÌول التدريب مع الأÌولى للورقة المتتابعة التدريبات مقارنة• Õالورقة في.

الُمقارن المقال: الثانية الورقة
دقيقة 45و ساعة: المدة

%25 :النسبة
Õ إلى يُشترÔ ُمقارن مقال كتابة الطلاب من وتتطلب عامة، طبيعة ذات أسئلة أربعة الثانية الورقة تحتوي Ôويجــب. المساق أثناء الطــلاب درســهما عملين 
جابة الطلاب على æفقط واحد سؤال عن الأ.

Ô نفسه هو الأÌربعة والأÌسئلة الثانية الورقة تنسيق Õوالمستوى العادي المستوى في ، Ôالعالى Ô Õدب مساق وفيÌدب اللغة ومساق الأÌالمســتويان سيتقاسم. والأ 
.التقييم معايترÔ أيضاً والمساقان

Ô المقال يُكتب Õعمال إلى الوصول دون اختبار، جو فيÌالأ Ô âومقاربة مقارنة الطلاب من سُيتوقع. الطلاب درسها التي Õ Ôعمــال من عملينÌالأ Ô âفيما درســوها التي 
Ô الأÌعمال وملاءمة الُمختار بالسؤال الُحّجة لصلة الأنتباه ويجب. الُمختار بالسؤال يتعلق âشارة الطلاب من يُتوقَّع. السؤال لتناول الطالب اختارها التي æالأ 

Ô الأÌعمال إلى بالتفصيل Õمنها اقتباسات إدراج منهم يُتوقَّع لأ ولكن إجابتهم، في.

Ô Õُمسبقاً الطــلاب يختار أن بشدة يُوصي ولكن. الثانية الورقة مع درسوه عمل أي الطلاب يستخدم أن يُمكن للمساق، والمرنة المفتوحة الطبيعة ظل في 
Ô الأÌعمال من أعمال ثلاثة âأثناء درسوها التي Ôمر ذلك سيجعل. الُمدرِّس مع والتشاور بالتعاون أم فرديّاً سواء الورقة، لهذه التحضترÌالأ Òســهولة، أكــتر Ô Õفي 

Õ المقال سؤال من كل لأختيار الأختبار، لحظة Ôوالعملين Õ Ôوريين Õجابة الصر æعليه للا.

ّ التقييــم كان سواء آخر، تقييــم عنــصر مع قبل من اســتخدموه قد يكونون الثانية للورقة عمل استخدام ظرف أي تحت للطلاب يجوز لأ Ôالــداخلى 
.العالىÔ المستوى لطلاب العالىÔ المستوى مقال أم العالىÔ والمستوى العادي للمستوى

م Ô المنشورة التقييم لمعايترÔ وفقاً الورقة تُقيَّ Õ30 هي الثانية للورقة علامة أعلى. الدليل هذا في.

م عمل ملف الثانية والورقة المتعلِّ
م عمل ملف م لأ المتعلِّ Ô الطلاب لمساعدة مهمة أداة لكنه خاص بشكل يُقيَّ Õفي Ôوتطوير لممارســـة للطــلاب مكاناً يوفر وهو. الرسمي للتقييم التحضتر 

ورية المهارات Õبنجاح الثانية الورقة لأجتياز الصر.
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م عمل ملف يوفر الثانية، للورقة بالتحضترÔ يتعلق فيما :يلىÔ ما لعمل للطلاب الفرصة المتعلِّ

Ô الأÌعمال وضع• âدرسوها التي Ô Õكة قضية أو لمحور وفقاً مجموعات في âبينها والأختلاف الشبه أوجه واستكشاف ُمشتر

Õ بالأختلافات الوعي تطوير• Ôشكال بينÌدبّية الأÌالأ Ôالأختلافات تلك وتأثتر Ô Õعمال تناول كيفية فيÌالواحدة القضية أو الواحد للمحور المختلفة الأ

Ô النظر• Õعمال من مزيج أي فيÌهو يكون أن يُمكن الأ ÒكترÌسئلة من الُمتنّوعة المجموعة لتناول إثماراً الأÌالأ Ô âعليهم تُطرح قد التي Ô Õالفعلية الورقة في

Ô والأستقصاء البحث• Õالروابط في Õ Ôعمال بينÌالأ Ô âالأستكشاف ومجالأت درسوها، التي Ô Õة إدراك أجل من المساق في Òالعدسات كتر Ô âاستخدامها يُمكن التي 
Ô المقال وأسئلة العمل دراسة عند âي أن يُمكن التي إليها تُؤدِّ

Ô الكلىÔ أدائهم تطّور ومراقبة أنجزوه الذي الأÌول التدريب مع الثانية لألورقةالمتتابعة التدريبات مقارنة• Õالورقة في.

العالي� المستوى مقال
%20 :النسبة

المهمة طبيعة
Ô Õالمستوى في ، Ôر كلمة، 1,500 إلى 1,200 من رسمي مقال كتابة الطلاب من يُطلب العالى Ô غترÔ بنــص يتعلق فيما اختيارهم من ُمحدد بحث خط يُطوِّ  أدني�

Ô عمل أو نص أو المؤلف نفس بقلم الأÌدبية غترÔ النصوص من مجموعة أو Ô درسوه أدني� Õالمساق في.

رين كُقرَّاء للتطّور الفرصة الطلاب العالىÔ المستوى مقال يمنح Õ وُكتَّاب وُمفكِّ Ôوناقدين مستقلين Õ Ôموضوع باستكشــاف وُمبــدعين Ô  مــدار على لغوي أو أدني�
ة âُحجة الطــلاب يضع أن المقال يتطلــب. المســودات وضع وإعادة المســودات ووضع التخطيــط عملية عتر� أفكارهم تهذيب مع ُمطّولة، زمنية فتر 

Ô منظور من العمل اختبار مع وُمرّكزة، تحليلية ام أيضاً منهم يتطلب وهو.  واسع لغوي أو أدني� Õ âطار الألــتر æكــاديمي، للمقال الرســمي بالأ Ìباســتعمال الأ 
.والمراجع الأستشهاد

ح المهمة شر3
Ô الطالب أجراه الذي الأستكشاف على العالىÔ المستوى مقال يرتكز Õم عمل ملف في  اســتقصي قد الطــالب سيكون هذه، الأستكشاف عملية وأثناء. المتعلِّ

Ô Õعمال من عدد فيÌالمختلفة المنظورات من ُمتنّوعة مجموعة من والنصوص الأ .Ô Õر أن يجب المقال، ُمسّودة وضع إلى المؤدية المرحلة في  أي الطـــالب يُقرِّ
ز عمل أو نصوص أو نص كِّ ُ Ôجراء عليه ستر æالموضـــوع، اختيــار عند.  بها يتعلق فيما عنه سيكتب الذي والموضــوع والأستقصــاء، التحقيق من مزيد لأ 

Ô السبعة المركزيــة المفــاهيم إلى الرجوع الطالب يستطيع Õُدِرَس عمل أو نصــوص أو نص أي اختيــار يُمكن. المساق في Ô Õباســتثناء قبــل، من الصف في 
Ô النصوص âالتقييم مع اسُتخِدَمت التي ّ Ôعمال الداخلىÌوالأ Ô âط التي Ô لأستعمالها الطالب يُخطِّ Õالثانية الورقة في.

العمل أو النصوص أو النص اختيار
مون الطلاب يختار أن يجب Ô أساسيÔ الُمدرِّس مع التشاور ولكن لمقالهم؛ والموضوع النصوص بأنفسهم للتقييم الُمتقدِّ Õإبــداء يجب. العمليــة هذه في 

رة الُمرّكزة التحليلية الُحّجة لدعم يكفي بما ثرية الُمختارة الأÌدبية النصوص أو الأÌدبية غترÔ النصوص أو النص كون لضمان العناية .والُمطوَّ

Ô Õة القصص مجموعة حال في Ôكلمات أو القصائد أو القصتر Ô ÕغانيÌنص أي أو الأ Ô ، أدني� Ôمون الطلاب يختار أن يُمكن قصتر  واحــداً أدبياً نصاً للتقييم الُمتقــدِّ
Õهم كنقطة العمل من Ôواستقصــاء تحقيق عن عبارة المهمة أّن والُمدرِّســون الطلاب يتذكر أن يجب لكن.  تركتر Ô Ô تعليــق مهمة وليس واسع أدني�  أسلوني�

وري من يكون قد. المجال ضّيق Õاستعمال الصر Òنٍص من أكتر Ô .ذلك تحقيق أجل من الُمختار العمل من واحد أدني�

Ô Õالنصوص حالة في Ôدبية غترÌة، الأ Ôوري من يكون قد القصتر Õم الطالب يستخدم أن الصر  نفس وبقلــم النص نوع نفس من نص من أكترÒ للتقييم الُمتقدِّ
علان الدعاية وكالة نفس المثال، سبيل على المؤلف، æرسام أو الُمبدعة، والأ ، Ôر، أو الكاريكاتتر Ô.  الأجتماعّي التواصل وسائل ُمستخدم أو الُمصوِّ Õهذه في 
Ô ُدِرَس قد النصوص تلك من الأÌقل على واحد نص يكون أن ينبغي الحالة، Õجمــة، نصوص اســُتخِدَمت إذا.  الصف في âجمــات تكون أن يجب ُمتر âقد التر 
ت تُرِجَمت َ ِÒافياً ونشُر âاحتر.  

الموضوع تحديد
Õ مجال الُمختار الموضوع يُتيح أن يجب Ôتركتر Ô Ô السبعة المركزيــة المفــاهيم تكون قد ذلك، تحقيق عند.  للمقال واسع لغوي أو أدني� Õنقاط المســاق في 
 لأ التقييــم ومعايترÔ السبعة، المفاهيم أحد إلى مقالهم إسناد إلى الطلاب يضطر لأ بينما.  تحديده أو المقال موضوع وضع عند للطلاب مفيدة بداية
ن السبعة المفاهيم أحد مع العمل فإّن ذلك، تتطلب Ô البدء من الطلاب سُيمكِّ Õفي Ôالتفكتر Ô Õتُنــاقش.  وُحججهم أفكــارهم يُنقحون بينما موضــوعهم في 

رشاد من للمزيد تحديداً أكترÒ أمثلة تتوفر. بالمهمة يتعلق فيما هنا موجزاً نقاشاً السبعة المفاهيم æالأ Ô Õدعم مواد في Õ Ôالُمدرِّسين.

الهوية
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Ô الشخصيات من مجموعة أو بعينها شخصية هوية تمثيل جوانب بأحد الطالب يهتم قد Õالكاتب بهوية ذاته النص ارتباط بطريقة أو النص، في.

الثقافة
.بعينها بثقافة ذاته النص ارتباط بطريقة أو الناس، من بعينها جماعة أو مؤسسة أو مكان ثقافة تمثيل جوانب بأحد الطالب يهتم قد

بداع الأ�
بداع تمثيل جوانب بأحد الطالب يهتم قد æبداع انعدام أو الجماعي أو الفردي الأ æالأ Ô Õبداع ذاته النص تمثيل بطريقة أو النص، في æالكاتب لأ.

التواصل
Ô التواصل انعدام أو التواصل أفعال تمثيل جوانب بأحد الطالب يهتم قد Õحد ذاته النص تمثيل بطريقة أو النص، فيÌالتواصل أفعال لأ.

التحّول
Ô التحــّول أفعال أو التحّول تمثيل جوانب بأحد الطالب يهتم قد Õخرى للنصــوص تحــّول فعل ذاته النص كون بطريقــة أو النص، فيÌشـــارة عتر� الأ æالأ 

.وُمعتقداته وِقَيمه وأهدافه وعلاقاته القارئ هوية على تحّولىÔ تأثترÔ عتر� للواقع أو لها البينصية

المنظور
Ô بعينها منظورات أو منظور تمثيل جوانب بأحد الطالب يهتم قد Õالكاتب لمنظور ذاته النص تمثيل بطريقة أو النص، في.

التمثيل
.فعلياً الواقع تمثيل على والأÌدب اللغة قدرة بمدى أو المختلفة، والمفاهيم والمواقف للمحاور النص تمثيل طريقة جوانب بأحد الطالب يهتم قد

م عمل ملف العالي� المستوى ومقال المتعلِّ
م عمل ملف م لأ المتعلِّ Ô الطلاب لمساعدة مهمة أداة لكنه خاص بشكل يُقيَّ Õفي Ôلتطوير للطــلاب واجهــة يوفر وهو. الرسمي للتقييم التحضتر Ôالتفكــتر 

Ô التأّمل مع النصوص، دراسة عند الُمستقل Õمجموعــة عتر� والقضايا والعلاقــات والهويات الثقافية للِقَيم واســتجاباتهم نصوصهم استكشاف طرق في 
.المواضيع من ُمتنّوعة

م عمل ملف يوفر العالىÔ المستوى لمقال بالتحضترÔ يتعلق فيما :يلىÔ ما لعمل للطلاب الفرصة المتعلِّ

Ô التأمل• Õالسبعة المركزية بالمفاهيم يقرؤونه نص كل ارتباط طريقة في Ô Õالمساق في

Ô والقضايا بالمحاور مستمر بسجل الأحتفاظ• âالنصوص من نص بكل يتعلق فيما شيقة أنّها يجدون التي Ô âيقرؤونها التي

Ô الرئيسة الفقرات تكون كيف استكشاف• Õالنصوص في Ô âوالقضايا المحاور بتلك يتعلق فيما جداً مهمة درسوها التي

هم تطّور تعقب• Ôالُمختار بموضوعهم يتعلق فيما وتخطيطهم تفكتر

شارات تدوين• æفكار المرجعية الأÌالثانوية المصادر من والأقتباسات والأ Ô âذكرها يريدون ربما التي Ô Õمقالهم في

Ô التأمل• Õالتحديات في Ô âالمستوى مقال يعرضها التي Ôأمامهم العالى Õ Ôأفراد كُمتعلِّمين.

رشاد العمل وأصالة الأ�
Õ من يُتوقَّع Ôة طوال الطلاب إرشاد الُمدرِّسين â؛ المستوى مقال على العمل فتر Ôالموضوع اختيار من العالى âوتقــديم العمليــة ومراقبة المقال، تقديم حتي 
راء مردود وإعطائهم لهم، النصح Cحات الأ âومســاعدتهم الخطط، حول والمقتر Ô Õفي Õ Ôكتر âنجاز التر æالخاصة والمراحــل الزمنيــة الخطــوط بوضع المهمة لأ 
رشاد المساعدة إّن.  المقال بتطوير æوالدعم والأ Ô Õجداً مهمة العملية هذه بداية في.

Ô Õعلى يُمنع العملية؛ طوال بالأستقلالية الطالب يتمتع أن يجب الوقت، ذات في Õ Ôالُمدرِّسين Õ Ôعمال تعيينÌالنصح تقــديم عليهم يجب بل المواضيع أو الأ 
احــات وتقديم توضــيحها الطلاب من يطلبوا وأن الأÌفكار ملاءمة مدى حول âالمسالك حول الأقتر Ô âالطــرق أو استكشــافها يُمكن التي Ô âبها يُمكنهــم التي 

.للموضوع تناولهم طريقة تعديل

Õ من يُتوقَّع Ôمانة قضايا وتناول الطلاب عمل من المقالأت كون ضمان الُمدرِّسينÌكاديمّية الأ Ìالأ Ô âز التي Õ عاتق على تقع. التقييــم تقديم قبل تتر� Ôالُمدرِّســـين 
كاديمّية، الأÌمانة لأÌهمية الطلاب جميع فهم ضمان مسؤولية Ìورة عملهم بأصالة يتعلق فيما وخاصة الأ Õاف وصر âخريــن بأفكار الأعترCيضــمن أن يجب. الأ 
مونه الذي المقال أّن يفهمون الطلاب أّن الُمدرِّسون م العنصر لهذا يُقدِّ .بالكامل الشخصيÔ مجهودهم من يكون أن يجب خارجياً الُمقيَّ

Õ على يجب بينما Ôراء مردود تقديم الُمدرِّسين Cحات الأ âروا ألأ عليهم يجب الطلاب، عمل حول بانتظام والمقتر حوه أو عملهــم يُحــرِّ ة يُصحِّ Òبينما. ُمبــاشر 
ب âيُسمح الكتابة، عملية نهاية من الطلاب يقتر Õ Ôاحــات تقــديم حيث من كاملة ُمســودة أول على للطلاب النصح بتقديم للُمدرِّســين âالأقتر Ô âتتعلــق التي 

Ô بالطريقة âبها يُمكن التي Õ Ôك ذلك عمل يُمكن. العمل تحسين âســئلة من التعليقـــات هذه تتألف أن يُمكن. العمل ُمسّودة هوامش على التعليقات بترÌأو الأ 
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Ô الُمحفزات âع التي Õ التأمل من المزيد تُشجِّ Ôالتالية والنســخة. كان ظرف أي تحت الُمسّودة كتابة إعادة أو تحرير للُمدرِّس يجوز لأ. والتحسين Ô âتُســـَّلم التي 
.النهائية النسخة هي تكون أن يجب نسخة أول بعد الُمدرِّس إلى

لة إشارات الطلاب يُدرج أن يجب شارات تلك اســتعمال مع الرئيســة، المراجع إلى ُمفصَّ æوسع ُحّجتهــم لدعم الأÌالمصــادر اســـتخدام.  النص عن الأ 
ام مع أنفسهم، الطلاب عمل من المقالأت تكون أن يجب.  ملائمة بطريقة تُذكر أن يجب اسُتخِدَمت مصادر أي. إجبارياً ليس الثانوية Õ âباســتمرار الألتر 
كاديمّية بالأÌمانة الخاصة IB الّدولّية البكالوريا بسياسة Ìالأ.

رشادات من المزيد على للحصول æالمستوى مقال حول الأ Ôدعم مواد وثيقة إلى الرجوع يُرجى فيه، الُمدرِّس ودور العالى Õ Ôالُمدرِّسين.

Ôالمستوى — الخارجي التقييم معايتر Ôالعالى
Ô الطلاب لتقييم التقييم معايترÔ تُستخدم Õالتقييم مهمات جميع في .Ôمنشورة التقييم معايتر Ô Õالــدليل هذا في .Ôنفسها هي التقييــم معايتر Ô Õالمســـتوى في 
كة العناصر لكل العالىÔ والمستوى العادي âالُمشتر.

Ô الخارجي التقييم لمعايترÔ ملخص يلىÔ وفيما Õالمستوى في Ôالعالى:

ه النصوص تحليل: الأ�ولي الورقة الُموجَّ
Ô تقييم معايترÔ أربعة هناك Õالمستوى في ، Ôق العالى .إجابة كل على منفصل بشكل سُتطبَّ

درجات 5والتفسترÔ الفهم)أ (المعيار

درجات 5والتقييم التحليل)ب (المعيار

Õ)ج (المعيار Ôكتر âدرجات 5والتنظيم التر

درجات 5اللغة)د (المعيار

درجة 20المجموع

  والتفستر� الفهم): أ (المعيار
Ô للاختبار الُمتقدم الطالب نجح كيف• Õفيه؟ الموجودة الدلألأت من المنطقية الأستنتاجات واستخلاص للنص فهمه عرض في 

شارات مدعومة الأÌفكار مدى أي إلى• æالنص؟ إلى بالأ 

 للمستوى اللفظي التقدير الدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

جابة تعرض1 æفهم من جداً قليلاً قدراً الأ Õالمعتي Ô Õللنص الحرفي.   

شارات æملائمة كانت قلما أو نادرة النص إلى الأ. 

جابة تعرض2 æفهم من قدراً الأ Õالمعتي Ô Õللنص الحرفي.  

شارات æأحياناً ملائمة النص إلى الأ. 

جابة تعرض3 æفهماً الأ Õللمعتي Ô Õهناك.  للنص الحرفي Ôالنص دلألأت لبعض مقبول تفستر. 

شارات æم الطالب أفكار تدعم ما وغالباً عام بشكل صلة ذات النص إلى الأ  .للاختبار الُمتقدِّ

جابة تعرض4 æشاملاً فهماً الأ Õللمعتي Ô Õهناك. للنص الحرفي Ôُمقنع تفستر Ôالنص دلألأت من للكثتر. 

شارات æم الطالب أفكار وتدعم صلة ذات النص إلى الأ  .للاختبار الُمتقدِّ

جابة تعرض5 æوفطناً شاملاً فهماً الأ Õللمعتي Ô Õهناك. للنص الحرفي Ôدقيقة وتفاصيل أكتر� لدلألأت وُمتبصّر ُمقنع تفستر Ô Õالنص في.  

شارات æم الطالب أفكار وتدعم جيداً مختارة النص إلى الأ  .بفعالية للاختبار الُمتقدِّ
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  والتقييم التحليل): ب (المعيار
م للاختبار الُمتقدم الطالب يُحلِّل مدى أي إلى• ؟ المؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية الملامح تشكيل طريقة ويُقيِّ Õللمعتي 

 للمستوى اللفظي التقدير الدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

جابة1 æالمؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح الصلة ذي التحليل من قليلاً قدراً تعرض أو/و وصفية الأ. 

جابة تعرض2 æالوصف على تعتمد لكنها المؤلف، اختيارات أو/و للنص الشكلية الملامح تحليل من ملائماً قدراً الأ.  

جابة تعرض3 æالمؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح عام بشكل ملائماً تحليلاً الأ. 

جابة تعرض4 æتشكيل لطريقة جيد تقييم هناك. المؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح متبصّراً وأحياناً ملائماً تحليلاً الأ 
 .للمعتيÕ الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه

جابة تعرض5 æتشكيل لطريقة جداً جيد تقييم هناك. المؤلف اختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح وُمقنعاً متبصّراً تحليلاً الأ 
 .للمعتيÕ الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه

 

�): ج (المعيار كتر�   والتنظيم التر"
ابطاً ُمنظَّماً الأÌفكار عرض كان مدى أي إلى• âزاً؟ ومتر  وُمركَّ

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô التنظيم من القليل هناك1 Õفكار عرض فيÌيوجد لأ.  الأ Õ Ôه يُمكن تركتر Õ Ôتميتر Ô Õالتحليل في.

Ô التنظيم من قدر هناك2 Õفكار عرض فيÌمن القليل هناك. الأ Õ Ôكتر âالتر Ô Õالتحليل في. 

م الأÌفكار عرض3 ابطة وبطريقة مناسباً تنظيماً ُمنظَّ âمن قدر هناك. عام بشكل متر Õ Ôكتر âالتر Ô Õالتحليل في.

ابط جّيداً ُمنّظم الأÌفكار عرض4 âوُمتر Ô Õاً ُمركز التحليل. الغالب في Õ Ôمناسباً تركتر. 

ابط ُمنّظم الأÌفكار عرض5 âجيداً ُمرّكز التحليل. بفعالية وُمتر. 

 اللغة): د (المعيار
 ودقتها؟ وتنّوعها اللغة وضوح مدى ما•

Ô (والأÌسلوب؟ اللغويّة الأختيارات اختيار ملاءمة مدى ما• Õالسياق، هذا في Ôللاختبار الُمتقدم الطالب استخدام إلى" اللغوية الأختيارات "تُشتر 
ة المفردات، مثل لعناصر  .)للتحليل الملائمة والمصطلحات الجمل، وتركيب الصوت، ونتر�

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô الأÌخطاء من الكثترÔ هناك وملائمة؛ واضحة اللغة تكون ما نادرا1ً Õضئيل وإدراك الُجمل، وتركيب والمفردات القواعد في 
 .اللغويّة والأختيارات للاÌسلوب

 وتضارب؛ أخطاء وجود مع ما، حٍد إلى دقيقة الُجمل وتركيب والمفردات، القواعد، أحياناً؛ بعناية وُمختارة واضحة اللغة2
 .ما حٍد إلى للمهمة ملائمة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من مناسبة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة3 Õالهفوات؛ بعض وجود رغم الُجمل وتركيب والمفردات القواعد في 
 .غالباً للمهمة ملائمة اللغويّة والأختيارات الأÌسلوب
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للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الدقة من جّيدة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة4 Õسلوب الُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد فيÌوالأختيارات الأ 
 .باستمرار للمهمة ملائمة اللغوية

ة درجة مع ودقيقة، بعناية وُمختارة وفّعالة جداً واضحة اللغة5 Ôالدقة من كبتر Ô Õالُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد في 
 .للمهمة وملائمة فّعالة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

 

الُمقارن المقال: الثانية الورقة
Ô تقييم معايترÔ أربعة هناك Õالمستوى في Ôالعالى.

درجات 10والتفسترÔ والفهم المعرفة)أ (المعيار

درجات 10والتقييم التحليل)ب (المعيار

Õ)ج (المعيار Ôكتر âدرجات 5والتنظيم التر

درجات 5اللغة)د (المعيار

درجة 30المجموع

 والتفستر� والفهم المعرفة): أ (المعيار
Õ وفهم معرفة مقدار ما• Ôللاختبار؟ الُمتقدم الطالب يُظهره الذي العملين  

Õ معرفته من للاختبار الُمتقدم الطالب يستفيد مدى أي إلى• Ôيتعلق فيما والأختلاف الشبه أوجه عن استنتاجات لأستخلاص لهما وفهمه بالعملين 
 بالسؤال؟

 للمستوى اللفظي التقدير الدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Õ والفهم المعرفة من جداً ضئيل قدر هناك2-1 Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما للعملين.

Õ المغزى ذات والمقاربة المقارنة من ضئيل قدر هناك Ôإليهما الُمشار للعملين Ô Õالسؤال في. 

Õ والفهم المعرفة من قدر هناك4-3 Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما للعملين.

Õ ومقاربة لمقارنة سطحية محاولة هناك Ôإليهما المشار العملين Ô Õالسؤال في. 

Õ والفهم المعرفة من مقبول قدر هناك6-5 Ôللعملين Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما لدلألأتهما وتفستر.

م اً المقال يُقدِّ Ôوجه مقبولأً تفسترÌوالأختلاف الشبه لأ Õ Ôبين Õ Ôالعملين Õ Ôبالسؤال يتعلق فيما الُمستخدمين. 

Õ وفهم معرفة من جيد قدر هناك8-7 Ôالعملين Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما لدلألأتهما مدعوم وتفستر.

م اً المقال يُقدِّ Ôوجه ُمقنعاً تفسترÌوالأختلاف الشبه لأ Õ Ôبين Õ Ôالعملين Õ Ôبالسؤال يتعلق فيما الُمستخدمين. 

Õ فطن وفهم معرفة هناك10-9 Ôللعملين Ôعليه الُمجاب بالسؤال يتعلق فيما لدلألأتهما ُمقنع وتفستر.

م اً المقال يُقدِّ Ôوجه ُمتبصّراً تفسترÌوالأختلاف الشبه لأ Õ Ôبين Õ Ôالعملين Õ Ôبالسؤال يتعلق فيما الُمستخدمين. 

 

  والتقييم التحليل): ب (المعيار
م للاختبار الُمتقدم الطالب يُحّلل مدى أي إلى•  الأÌوسع الأختيارات أو/و والأÌسلوب، التقنية أو/و اللغوية الأختيارات تشكيل طريقة ويُقيِّ

؟ للمؤلف، Õللمعتي 
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؟ ومقاربة لمقارنة والتقييم التحليل لمهارات للاختبار الُمتقدم الطالب استخدام فعالية مدى ما• Õ Ôالعملين 

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

  .للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح الصلة ذي التحليل من قليلاً قدراً يعرض أو/و وصفي المقال2-1

  .الوصف على تعتمد لكنها للمؤلف، الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية الملامح تحليل من ملائماً قدراً المقال يعرض4-3

Ô المؤلف لأختيارات سطحية ومقاربة مقارنة هناك Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

.للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح عام بشكل ملائماً تحليلاً المقال يعرض6-5

Ô المؤلف لأختيارات مناسبة ومقاربة مقارنة هناك Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

 جيد تقييم هناك. للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح متبصّراً وأحياناً ملائماً تحليلاً المقال يعرض8-7
 .للمعتيÕ الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه تشكيل لطريقة

Ô المؤلف لأختيارات جيدة ومقاربة مقارنة هناك Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

 جيد تقييم هناك. للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح وُمقنعاً متبصّراً تحليلاً باستمرار المقال يعرض10-9
Ô الأختيارات أو/و الشكلية الملامح هذه مساهمة لطريقة جداً Õفي Õالمعتي. 

Õ لأختيارات جداً جيدة ومقاربة مقارنة هناك Ôالمؤلفين Ô Õفي Õ Ôالُمختارين العملين. 

 

�): ج (المعيار كتر�  والتنظيم التر"
؟ وُمتوازناً ُمنظَّماً الأÌفكار عرض كان مدى أي إلى• زاً  وُمركَّ

للمستوى اللفظّي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

ز ما نادرا1ً Õ جداً قليلة روابط هناك. المهمة على المقال يُركِّ Ôفكار بينÌالأ. 

ز2 Õ معالجة تكون وقد المهمة، على فقط أحياناً المقال يُركِّ Ôالعملين Ôالروابط بعض هناك. متوازنة غتر Õ Ôفكار، بينÌليست لكنها الأ 
 .دائماً متماسكة

ز3 Õ معالجة الهفوات؛ بعض وجود من بالرغم المهمة، على المقال يُركِّ Ôمتوازنة العملين Ô Õفكار تطوير. الغالب فيÌمنطقي الأ Ô Õفي 
ابطة عام بشكل الأÌفكار الغالب؛ âمتماسكة بطريقة متر. 

ز4 Ô المقال يُركِّ Õاً الغالب في Õ Ôمعالجة المهمة؛ على ومدعوماً واضحاً تركتر Õ Ôفكار تطوير. متوازنة العملينÌفكار منطقي؛ الأÌابطة الأ âمتر 
 .متماسكة بطريقة

ز5 اً المقال يُركِّ Õ Ôمعالجة المهمة؛ على ومدعوماً واضحاً تركتر Õ Ôفكار تطوير. جيداً متوازنة العملينÌفكار وُمقنع؛ منطقي الأÌالأ 
ابطة âوُمقنعة قوية بطريقة متر. 

 

 اللغة): د (المعيار
 ودقتها؟ وتنّوعها اللغة وضوح مدى ما•

Ô (والأÌسلوب؟ اللغويّة الأختيارات اختيار ملاءمة مدى ما• Õالسياق، هذا في Ôللاختبار الُمتقدم الطالب استخدام إلى" اللغوية الأختيارات "تُشتر 
ة المفردات، مثل لعناصر .)للمقال الملائمة والمصطلحات الجمل، وتركيب الصوت، ونتر�
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 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô الأÌخطاء من الكثترÔ هناك وملائمة؛ واضحة اللغة تكون ما نادرا1ً Õضئيل وإدراك الُجمل، وتركيب والمفردات القواعد في 
 .اللغويّة والأختيارات للاÌسلوب

 وتضارب؛ أخطاء وجود مع ما، حٍد إلى دقيقة الُجمل وتركيب والمفردات، القواعد، أحياناً؛ بعناية وُمختارة واضحة اللغة2
 .ما حٍد إلى للمهمة ملائمة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من مناسبة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة3 Õالهفوات؛ بعض وجود رغم الُجمل وتركيب والمفردات القواعد في 
 .غالباً للمهمة ملائمة اللغويّة والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من جّيدة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة4 Õسلوب الُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد فيÌوالأختيارات الأ 
 .باستمرار للمهمة ملائمة اللغوية

ة درجة مع ودقيقة، بعناية وُمختارة وفّعالة جداً واضحة اللغة5 Ôالدقة من كبتر Ô Õالُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد في 
 .للمهمة وملائمة فّعالة اللغوية والأختيارات الأÌسلوب

 

العالي� المستوى مقال
Ô تقييم معايترÔ أربعة هناك Õالمستوى في Ôالعالى.

درجات 5والتفسترÔ والفهم المعرفة)أ (المعيار

درجات 5والتقييم التحليل)ب (المعيار

Õ)ج (المعيار Ôكتر âدرجات 5والتطوير والتنظيم التر

درجات 5اللغة)د (المعيار

درجة 20المجموع

 والتفستر� والفهم المعرفة): أ (المعيار
Ô للاختبار الُمتقدم الطالب نجح كيف• Õالمختار؟ النص أو للعمل وفهمه معرفته عرض في   

 الُمختار؟ بالموضوع تتعلق استنتاجات لأستخلاص النص أو للعمل وفهمه معرفته من للاختبار الُمتقدم الطالب يستفيد مدى أي إلى•

شارات الأÌفكار دعم جودة قدر ما• æالُمختار؟ بالموضوع يتعلق فيما النص أو العمل إلى بالأ

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô النص أو العمل وفهم معرفة من جداً ضئيل قدر هناك1 Õالُمختار بالموضوع يتعلق فيما المقال في. 

شارات æالُمختار بالموضوع يتعلق فيما ملائمة كانت قلما أو نادرة النص أو العمل إلى الأ. 

Ô النص أو العمل وفهم معرفة من قدر هناك2 Õالُمختار بالموضوع يتعلق فيما المقال في. 

شارات æالُمختار بالموضوع يتعلق فيما أحياناً ملائمة النص أو العمل إلى الأ. 

Ô النص أو العمل وفهم معرفة من مقبول قدر هناك3 Õالمقال في Ôالُمختار بالموضوع يتعلق فيما لدلألأته وتفستر. 

شارات æم الطالب أفكار تدعم ما وغالباً عام بشكل صلة ذات النص أو العمل إلى الأ  بالموضوع يتعلق فيما للاختبار الُمتقدِّ
 .الُمختار
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 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô النص أو العمل وفهم معرفة من جيد قدر هناك4 Õالمقال في Ôالُمختار بالموضوع يتعلق فيما لدلألأته مدعوم وتفستر. 

شارات æم الطالب أفكار وتدعم صلة ذات النص أو العمل إلى الأ  .الُمختار بالموضوع يتعلق فيما للاختبار الُمتقدِّ

Ô النص أو العمل وفهم معرفة من ممتاز قدر هناك5 Õالمقال في Ôالُمختار بالموضوع يتعلق فيما لدلألأته ُمقنع وتفستر.

شارات æم الطالب أفكار وتدعم جيداً ُمختارة النص أو العمل إلى الأ  .الُمختار بالموضوع يتعلق فيما بفعالية للاختبار الُمتقدِّ

 والتقييم التحليل): ب (المعيار
م للاختبار الُمتقدم الطالب يُحّلل مدى أي إلى•  الأÌوسع الأختيارات أو/و والأÌسلوب، التقنية أو/و اللغوية الأختيارات تشكيل طريقة ويُقيِّ

 الُمختار؟ بالموضوع يتعلق فيما للمعتيÕ للمؤلف،

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

 يتعلق فيما للمؤلف الأÌوسع الأختيارات أو/و للنص الشكلية للملامح الصلة ذي التحليل من قليلاً قدراً يعرض أو/و وصفي المقال1
 .الُمختار بالموضوع

 لكنه الُمختار، بالموضوع يتعلق فيما للمؤلف الأÌوسع والأختيارات للنص الشكلية الملامح تحليل من ملائماً قدراً المقال يعرض2
  .الوصف على يعتمد

Õ وتقييماً تحليلاً المقال يعرض3 Ôوسع والأختيارات للنص الشكلية للملامح عام بشكل ملائمينÌبالموضوع يتعلق فيما للمؤلف الأ 
.الُمختار

Õ وتقييماً تحليلاً المقال يعرض4 Ôوسع والأختيارات للنص الشكلية للملامح ُمتبصّرين وأحياناً ملائمينÌبالموضوع يتعلق فيما للمؤلف الأ 
 .الُمختار

Õ ُمتبصّرين وتقييماً تحليلاً المقال يعرض5 Ôوسع والأختيارات للنص الشكلية للملامح وُمقنعينÌبالموضوع يتعلق فيما للمؤلف الأ 
 .الُمختار

�): ج (المعيار كتر�  والتطوير والتنظيم التر"
Ô الأÌفكار عرض تنظيم جودة قدر ما• Õه المقال في Õ Ôوتطويره؟ وتركتر 

Ô الأÌمثلة دمج جودة قدر ما• Õالمقال؟ في 

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

ه يُمكن بحث خط يوجد لأ. التنظيم من القليل هناك1 Õ Ôتميتر Ô Õالمقال في. 

Ô الداعمة الأÌمثلة تُدَمج لأ Õوالفقرات الجمل بنية في. 

  .البحث خط تطوير من قليل قدر هناك. التنظيم من قدر هناك2
Ô الداعمة الأÌمثلة تُدَمج ما نادراً Õوالفقرات الجمل بنية في.

م المقال3 .البحث خط تطوير من قدر هناك. عام بشكل متماسكة وبطريقة مناسباً تنظيماً ُمنظَّ

Ô أحياناً الداعمة الأÌمثلة تُدَمج Õوالفقرات الجمل بنية في.

Ô وُمتماسك جّيداً ُمنّظم المقال4 Õر البحث خط. الغالب في .مناسباً تطويراً ُمطوَّ

Ô الداعمة الأÌمثلة تُدَمج Õجيداً دمجاً والفقرات الجمل بنية في Ô Õالغالب في.

الخارجي التقييم
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 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

ر البحث خط. وُمتماسك فعالأً تنظيماً ُمنّظم المقال5 .جيداً تطويراً ُمطوَّ

Ô جيداً دمجاً الداعمة الأÌمثلة تُدَمج Õوالفقرات الجمل بنية في.

 اللغة): د (المعيار
 ودقتها؟ وتنّوعها اللغة وضوح مدى ما•

Ô (والأÌسلوب؟ اللغويّة الأختيارات اختيار ملاءمة مدى ما• Õالسياق، هذا في Ôللاختبار الُمتقدم الطالب استخدام إلى" اللغوية الأختيارات "تُشتر 
ة المفردات، مثل لعناصر ).العالىÔ المستوى لمقال الملائمة والمصطلحات الجمل، وتركيب الصوت، ونتر�

 للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في. 

Ô الأÌخطاء من الكثترÔ هناك وملائمة؛ واضحة اللغة تكون ما نادرا1ً Õسلوب ضئيل وإدراك الُجمل، وتركيب والمفردات القواعد فيÌللا 
 .اللغويّة والأختيارات

 الأÌسلوب وتضارب؛ أخطاء وجود مع ما، حٍد إلى دقيقة الُجمل وتركيب والمفردات، القواعد، أحياناً؛ بعناية وُمختارة واضحة اللغة2
 .ما حٍد إلى للمهمة ملائمة اللغوية والأختيارات

Ô الدقة من مناسبة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة3 Õالهفوات؛ بعض وجود رغم الُجمل وتركيب والمفردات القواعد في 
 .غالباً للمهمة ملائمة اللغويّة والأختيارات الأÌسلوب

Ô الدقة من جّيدة درجة مع بعناية، وُمختارة واضحة اللغة4 Õسلوب الُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد فيÌاللغوية والأختيارات الأ 
 .باستمرار للمهمة ملائمة

ة درجة مع ودقيقة، بعناية وُمختارة وفّعالة جداً واضحة اللغة5 Ôالدقة من كبتر Ô Õسلوب الُجمل؛ وتركيب والمفردات القواعد فيÌالأ 
 .للمهمة وملائمة فّعالة اللغوية والأختيارات

الخارجي التقييم
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الداخلىÔ التقييم من الغرض
ّ المساق من يتجزأ لأ جزء الداخلىÔ التقييم إّن Ôوالمســتوى العادي المستوى لطلاب إجباري عنصر وهو الدراسي Ôن وهو. العالى  إظهار من الطــلاب يُمكِّ

Ô ومعرفتهم لمهاراتهم تطبيقهم Õالقيود بدون اهتماماتهم مجالأت ومتابعة مختلف مكان في Ô âالكتابية الأختبارات تصاحب التي.

ّ التقييم يتألف Ôوالمســتوى العــادي المســتوى طلاب من يُطلب. فردي شفهي تقييم شكل على مهمة من الداخلى Ôفــردي شفهي عرض تقــديم العالى 
ز، استجابة Ô غترÔ نص من ومقتطف عمل من مقتطف باستعمال لُمحفِّ Õ أدني� Ôكتر âفيهما عالمّية بقضية الخاصة المنظورات عرض لكيفية تحليلهم لتر.

ّ التقييم حبك يجب Ôالداخلى Ô Õلدراستهم الطلاب إظهار على سيعتمد فهو وبذلك ممكن، قدر بأكتر� الصف، داخل يتم الذي العادي التدريس عملية في 
Ô العالمية القضايا عرض لكيفية واستكشافهم وتحليلهم Õعملهم ملفات في.

رشاد æالعمل وأصالة الأ
م الفردي الشفهي التقييم يكون أن يجب  حــول قرار باتخاذ الطــلاب يُلزم أن القصــد ليس ولكن. بنفسه الطــالب عمل من الــداخلىÔ للتقييم الُمقدَّ

كوا وأن ما موضوع âالتقييم عنصر على بمفردهم للعمل يتُر Ôأثنــاء مهماً دوراً الُمــدرِّس يتولّى أن يجب. الُمــدرِّس من إضافية مســاعدة أي دون الداخلى 
ة التخطيط مرحلة âم العمل على الطالب عمل وفتر :يلىÔ بما دراية على الطلاب أن من التأكد عن مسؤولأً الُمدرِّس ويكون. داخلياً الُمقيَّ

الفردي الشفهي التقييم متطلبات•

•Ôمانة معايترÌكاديمّية الأ Ìالأ

•Ôالتقييم معايتر.

م العمل والطلاب الُمدرِّسون يُناقش أن يجب  والمعلومـــات النصح على ليحصلوا الُمدرِّس مع بالنقاشات للمبادرة الطلاب تشجيع يجب. داخلياً الُمقيَّ
رشاد على للحصــول سعيهم بسبب الطلاب معاقبة عدم ويجب æعلى يجب التعّلم، عملية من وكجزء. الأ Õ Ôحول للطــلاب النصح تقــديم الُمدرِّســـين 
Õ اختيــار حول إرشــاداً ذلك يشمل أن يجب. الفردي الشفهي للتقييم للتحضترÔ السبل أفضل Ôز اللذين النصــين كِّ ُ Ôالقضــية لتناول عليهمــا الطــالب ستر 

Ô العالمية âالُمختــارة العالمية القضية مناسبة مدى وحول يختارها، التي Õ Ôمع الفردي الشــفهي التقييم ممارســة يشــمل أن أيضاً ويُمكن. للنصين Õ Ôنصــين 
Ô والقضايا الأÌعمال عن تختلف عالمّية وقضايا âتقييمهم مع الطلاب سيستخدمها التي Ôم أن يجب. الداخلى راء مردود الُمدرِّس يُقدِّ Cحـــات الأ âحول والمقتر 
Ô الطالب عمل مجالأت âتلبية أجل من تحسينها يُمكن التي Ôاب مع. الممارسات تلك أساس على أفضل بشكل التقييم معايتر âعملية اقتر Ôللتقييــم التحضتر 
م أن يُمكن الأنتهاء، من الشفهي راء مردود الُمدرِّسون يُقدِّ Cحات الأ âالُملّخصات على والمقتر Ô âعلى التــدرّب عدم عليهــم يجب ولكن الطلاب أنشأها التي 
.الطلاب مع الفعلىÔ الشفهي التقييم

Õ إن Ôيفهمون الطلاب جميع أن من التأكد عن مسؤولون الُمدرِّسين Õالمعتي ÔساسيÌللمفاهيم الأ Ô âمانــة تتعلق التيÌكاديميــة بالأ Ìأصــالة وخاصة وأهميتها الأ 
Õ على ويجب. الفكرية والملكية الأÌعمال Ôم الطلاب جميع عمل أن من التأكد الُمدرِّسين ه تم قد للتقييم الُمقدَّ Ôأن عليهــم ويجب للمتطلبات وفقاً تحضتر 
حوا م العمل أن للطلاب يوضِّ .الشخصيÔ مجهودهم من بالكامل يكون أن يجب داخلياً الُمقيَّ

مة الأÌعمال جميع الُمدرِّس يُوثِّق أن يجب  الغش يشــوبها معروفــة مواطن أي تشمل ألأ ويجب التقييم، أو الُمعايرة بهدف IB الّدولّية للبكالوريا الُمقدَّ
كاديمي Ìاستكماله بمجرد الشفهي التقييم إعادة يُمكن لأ. به الخاص عمله هو العمل أّن طالب كل يُؤّكد أن ويجب. الأ Ô Õده الذي الوقت في  المدرسة، تُحدِّ

 الذي النموذجي العمل على وليس الطلاب، جميع عمل على العمل أصالة على التأكيد مطلب ينطبق. تقديمه بمجرد الشفهي التقييم سحب يُمكن ولأ
م  ووثيقــة IB الّدولّية للبكالوريا التعليمي السياق في�� "الأ�كاديمّية الأ�مانة" وثيقة اقرأ التفاصيل، من للمزيد. الُمعايرة بهدف IB الّدولّية البكالوريا إلى سُيقدَّ

Ô الصلة ذات والمقالأت IB الّدولّية بالبكالوريا الخاصة "التطبيق إلى الممارسة من: الدبلوما برنامج" Õالدبلوما برنامج: العامة الأ�حكام" وثيقة في".

:التالية العناصر من أكترÒ أو عنصر وفحص الطالب مع العمل محتوى مناقشة خلال من العمل أصالة من التأّكد يُمكن

ح• âالمقتر ّ ÔولىÌللطالب الأ

.الطالب لعمل الُمعتادة الجودة•

التقييم
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ّ التقييم من كل متطلبات لتلبية المادة نفس تقديم يجوز لأ Ôل والمقــال الداخلى Ô الُمســتخدمة النصــوص تكون أن يجب. الُمطوَّ Õالتقييــم في ّ Ôالداخلى 
Ô الُمستخدمة تلك عن مختلفة Õخرى التقييم عناصر فيÌالأ

الوقت تخصيص
Ô الأÌخترÔ التقييم من% 30 بنسبة الّداخلىÔ التقييم يساهم Õالتقييم من% 20 وبنسبة العادي المستوى مساق في ÔخترÌالأ Ô Õالمستوى مساق في Ôويجب. العالى 

Ô النسبة هذه تنعكس أن Õنجاز المطلوبــة والفهم والمهــارات المعرفة لتدريس الُمخصــَّص الوقت في æوري والوقت التقييــم، لأ Õجراء الــصر æالتقييــم لأ 
.الشفهي

:الوقت الفردي الشفهي التقييم إجراء سيتطلب

ح• Òالتقييم متطلبات الُمدرِّس ليشر ّ Ôالداخلى

كاديمّية الأÌمانة وثائق لمراجعة• Ìالأ

الأÌسئلة وطرح الصف داخل الداخلىÔ التقييم عنصر على الطلاب ليعمل•

Õ للتشاور• Ôحدة على طالب وكل المدرِّس بين

العمل أصالة وفحص التقّدم، ومراقبة لمراجعة•

جراء• æالوثائق جميع وتقديم الشفهية التقييمات لأ.

والتوصيات المتطلبات
Ô" أ "باللغة الفردي الشفهي التقييم إجراء يجب âأثناء الفــردّي الشفهّي التقييم وخصائص إجراءات على التمّرن - وينبغي بل - يُمكن. الطالب درسها التي 

Õ الشفهّي التفاعل تنمية على التمّرن ينبغي كما المساق، دراسة Ôالشــفهية التقييمـــات حفظ عدم على الطلاب تشجيع يجب لكن. والُمدرِّس الطالب بين 
Õ الحفظ يُباعد. قلب ظهر عن Ôُمقنعاً أو فعالأً الشفهي التقييم كون احتمال يُقلِّل مما والُمستمع، الُمتحدث بين.

جراءات وفقاً تسجيل بكل الأحتفاظ ويجب. عالية الملفات جودة تكون أن ويجب طالب لكل صوتياً الفردّي الشفهّي التقييم تسجيل يجب æالمذكورة للا 
Ô Õالتقييم عّينات تقديم يجب. "الدبلوما برنامج في�� التقييم إجراءات" وثيقة في ّ Ôملف شكل على للُمعايرة الُمختارة الداخلى ّ Ô âصوني.

الداخلىÔ التقييم أجل من التقييم معايترÔ استخدام
د  ويقابلهــا بعينها تحصــيل مستويات تصف للمســتويات لفظية تقديرات له تقييم معيار وكل. الّداخلىÔ التقييم أجل من التقييم معايترÔ من عدٌد ُحدِّ

، التحصيل على للمستويات اللفظية التقديرات وتُرّكز. العلامات من مناسبة مجموعة ّ Ô يجاني� æخفاق أّن إلأ الأ æالأ Ô Õالحد تلبية في ÕدنيÌبعينها متطلبــات من الأ 
Ô Õالمستويات في ÕدنيÌيُشمل قد الأ Ô Õالوصف في.

م العمل على الُمدرِّسون يحكم أن يجب Ô داخلياً الُمقيَّ Õفي Õ Ôالعادي المستويين Ôمقابل والعالى Ôللمستويات اللفظية التقديرات باستخدام المعايتر.

•Ôوالمستوى العادي للمستوى نفسها هي التقييم معايتر Ôالعالى.

 .مطابقة أفضل نموذج باستخدام معيار، لكل دقيقاً وصفاً الطالب حققه الذي المستوى يصف الذي اللفظي التقدير إيجاد هو الهدف إن•
Ô Õورة مطابقة أفضل طريقة وتعتي Õحد مختلفة جوانب ما عمل يعكس عندما الأختيار مراعاة صرÌلأ Ôالمعايتر Ô Õتكون أن ويجب. مختلفة مستويات في 

ورياً وليس. المعيار مقابل التحصيل قدر تعكس درجة أفضل هي الممنوحة الدرجة Õللمستوى اللفظي التقدير جوانب من جانب بكل الوفاء صر 
Ôالدرجة تلك تُمنح لكي.

م عندما• م الذي اللفظي التقدير يحققوا حتيâ معيار لكل للمستويات اللفظية التقديرات يقرؤوا أن يجب الطالب، عمل الُمدرِّسون يُقيِّ  يُقدِّ
Õ يقع العمل أّن بدا وإذا. يُقيِّمونه الذي العمل لمستوى وصف أفضل Ôتقديرين بين ، Õ Ôاللفظي التقدير واختيار أخرى مرة قراءتهما يجب لفظيين 
.أفضل بشكل العمل يُناسب الذي

Õ توّفر عند• Ôعلامتين Ô Õات يعرض الطالب عمل كان إذا العليا العلامات الُمدرِّسون يمنح أن يجب المستويات، أحد في Õ Ôبشكل الموصوفة المتر Ôكبتر 
Ô اللفظّية التقديرات مطابقة من قريباً العمل ويكون Õعلى المستوى فيÌيعرض الطالب عمل كان إذا الدنيا الدرجات الُمدرِّسون يمنح أن ويجب. الأ 

ات Õ Ôاللفظّية التقديرات مطابقة من قريباً العمل ويكون أقل بشكل الموصوفة المتر Ô Õالمستوى في ÕدنيÌالأ.

يّة الأعتياديّة الكسور (الجزئّية الدرجات فقط؛ صحيحة أرقام تسجيل يجب• Òوالعشر (Ôمقبولة غتر.
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Õ عليهم يجب ولكن الرسوب أو النجاح حدود بطريقة الُمدرِّسون يُفّكر أن يجب لأ• Ôكتر âالطالب عمل يطابق الذي اللفظّي التقدير تحديد على التر 
.التقييم معايترÔ من معيار لكل مطابقة أفضل

 ألأ يجب. تحقيقها والأÌدب اللغة": أ "اللغة طالب بوسع يكون أن ويجب أخطاء؛ بلا كامل أداء على المستويات لأÌعلى اللفظية التقديرات تدل لأ•
دد âالُمدرِّسون يتر Ô Õيُقيِّمونه الذي للعمل الملائم الوصف هي كانت إذا العلامات لنطاق والعليا الدنيا الدرجات استخدام في.

Ô علامة على يحصل الذي الطالب• Õعاٍل مستوى في Ô Õأحد في Ôورة يحصل لأ قد المعايتر Õعالية مستويات على بالصر Ô Õفي Ôخرى المعايترÌنحو وعلى. الأ 
Ô علامة على يحصل الذي الطالب مشابه، Õمتدٍن مستوى في Ô Õأحد في Ôورة يحصل لأ قد المعايتر Õمتدنية مستويات على بالصر Ô Õفي Ôخرى المعايترÌالأ. 
Õ على ويجب Ôضوا ألأ الُمدرِّسين âالتقييم أن يفتر Ôتوزيع أي عنه سينتج للطلاب الكلى Õ ّ Ôللدرجات ُمعين.

Õ من يُتوقع• Ôالُمدرِّسين Ôتوفتر Ôيفهمونها أنّهم وضمان للطلاب التقييم معايتر.

العالىÔ المستوى/العادي المستوى — الداخلىÔ التقييم تفاصيل
الفردي الشفهي التقييم

)الُمدرِّس أسئلة: دقائق 5 للطالب؛ الفردي الشفهي التقييم: دقائق 10( دقيقة 15 :المدة
العالي� للمستوى% 20 العادي، للمستوى% 30 :النسبة
المهمة طبيعة
ز الفردّي الشفهّي التقييم يتناول :التالىÔ الُمحفِّ

Ô العالمية القضية عرض طرق اختتر� âتها التي âعمال من واحد ونص واحد عمل وشكل محتوى عتر� اخترÌوالنصوص الأ Ô âدرستها التي.

ح المهمة شر3
Ô الطــالب أجراه الذي الأستكشــاف على الفردي الشفهي التقييم يرتكز Õم عمل ملف في  قد الطــالب ســيكون هذه، الأستكشـــاف عملية وأثنــاء. المتعلِّ

Ô استقصي Õالنصوص من سلسلة في Ôدبية غترÌعمال الأÌدبية والأÌالعالمية القضايا من ُمتنّوعة ومجموعة الأ .Ô Õالفردي، الشفهي التقييم إلى الُمؤدية المرحلة في 
Ô والعمل، والنص العالمية القضية حول القرار الطلاب يتخذ أن يجب âسيستكشــفونها التي Ô Õواحد ونــص واحــد عمل اختيار يجب. المهمة في Ôغتر Ô  .أدني�
Ô. فيه العالميــة القضــية لوجود ُممثلاً ويكون منها، كل من سطراً 40 عن طوله يزيد لأ مقتطف اختيار يجب Õشــكال فيÌالنصــوص أنواع أو الأ Ô âلأ قد التي 
ر أن يجب الأÌسطر، عدد عليها ينطبق Ô كاٍف بتعّمق مناقشته يُمكن الذي النص حجم الُمدرِّسون يُقرِّ Õالمتوفر الوقت إطار في.

والمقتطفات والعمل النص اختيار
 تمثيل طــرق عن جيداً مدعومة ُحّجة الفردي الشفهي التقييم يكون أن يجب. العالمية بالقضية واضح ارتباط الُمختارين والنص للعمل يكون أن يجب

، الطلاب يختار أن يجب. واستكشافها العالمية للقضية والنص العمل من كل Õ Ôبوضــوح يعرضان العمــل، من ومقتطــف النص من مقتطف مقتطفــين 
Ô المهمة اللحظات âفيها يتم التي Õ Ôكتر âالعالمية القضية هذه على التر .Ô Õقدراً يعرضا أن أو سطراً 40 المقتطفــان يتعّدى أن يجب لأ العادة في Ôمعقـــول غتر 

Ô المادة من âأن يُمكن بينما. تحليلها يجب التي Õفــإّن الفردي، الشــفهي التقييم إلى المقتطفــات تلك من بالتعليقــات ُمذيّلة ليست نسخاً الطالب يُحصر 
 كاملاً نصاً المقتطف يكون قد. ككل العمل أو النص إلى لتمتد بفاعلية المناقشة توسيع على الطالب قدرة تُعيق قد اللازم من أكترÒ الطويلة المقتطفات

.إعلان أو كاملة قصيدة المثال سبيل على بذاته،

Ô نٍص من مأخوذاً المقتطف كان إذا ة، قصة مثلاً الطالب، درسه أكتر� عمٍل من جزءاً يكون أدني� Ôدرســـه عمل من جزءاً ويكــون كاملاً نصاً كان إذا أو قصــتر 
Ô ككل الأÌوسع للعمل الصلة ذات الجوانب الطلاب يناقش أن يجب قصيدة، مثلاً الطالب، Õالشفهي تقييمهم في.

، غترÔ كاملاً نصاً المقتطف كانت إذا Ô Ô الأÌعمال بمجموعــة الخاصة الصلة ذات الجــوانب الطلاب يناقش أن يجب أدني� âالنــص مؤلــف كتبها التي .Ô Õحالة في 
Ô الأÌخرى الفوتوغرافّية الصور إلى الأÌوسع النقاش يُشترÔ أن يجب المثال، سبيل على فوتوغرافّية، صورة âر نفس التقطها التي  على التعرف تعّذر إذا. الُمصوِّ
، غترÔ النص مؤلف Ô Ô. العالمية للقضية نقاشهم لتوسيع للتأليف أكترÒ وافياً تعريفاً الطلاب يستخدم أن يجب الأÌدني� Õعلانية، الدعاية حالة في æسبيل على الأ 

علانــات أو الــدعايات إلى الطلاب يشترÔ أن يُمكن المثال، æخرى التجارية الأÌالأ Ô âاســُتخدمت التي Ô Õالعلامة لنفــس أخرى حملات إلى أو الحملــة، نفس في 
علان الدعاية وكالة أنتجته آخر عمل إلى أو التجارية، æوالأ .Ô Õأن يُمكن المقال، حالة في Ôخرى المقالأت إلى الطلاب يشترÌالأ Ô âإلى أو المؤلــف نفس كتبهــا التي 
علامي للوسط العام التحريري الخط æالذي الأ َ ِÒنشُر Ô Õالمقال في .Ô Õخر المشابهة الحالأت فيCلأ ، Õ Ôح أن يجب حالتين  التأليف لمصطلح تعريفهم اللطلاب يُوضِّ
.يتكون ومما
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Ô الطلاب مساعدة المقتطفات من القصد Õفي Õ Ôالمســائل استكشاف من وتمكينهم الأقتباسات تعلم إلى الحاجة من والتخلص إجاباتهم تركتر ÒكترÌدقة، الأ 
ة والتقنيات الُمحّددة والأÌدوات الأÌسلوب مثل Õ Ôخرى الُممترÌالأ Ô âاختيــار يعرض أن يجب. العالميــة القضية لعرض المؤلفون يســتخدمها التي Õ Ôالمقتطفــين 
Õ بالكل الجزء لصلة الطالب فهم Ôكتر� الأختيارات تغطية وتمكين Ìصغر الأÌوالأ Ô âالعالمية القضية حول منظوراتهم لتشكيل الُكتَّاب اتخذها التي.

العالمية القضية تحديد
:التالية الثلاث الخصائص عالمية قضية أي تشمل

النطاق واسعة وأهمية مغزى لها•

قليمية الحدود تتجاوز• æالأ

Ô محسوس تأثترÔ لها• Õاليومية المحلية السياقات في.

Ô الطلاب ينظر أن يُمكن Õأو مجال في Òرشاد عن بحثاً التالية والأستقصاء البحث مجالأت من أكتر æالعالميــة القضية اختيار حول القرار اتخاذ كيفية حول الأ 
Õ Ôكتر âفكــار لتوليد للطــلاب مفيدة بداية نقاط تكون أن منها والقصد شاملة ليست المواضيع هذه. عليها الشفهية تقييماتهم لترÌقضية إلى والوصــول الأ 

تكز تحديداً أكترÒ عالمية Ôللتداخل احتمالأً هناك أّن ذكر أيضاً يجب. الشفهي تقييمهم عليها لتر Ôالكبتر Õ Ôالمجالأت بين.

والمجتمع والهوية الثقافة
ز أن يُمكن ثنية والعرق الأجتماعيــة والطبقــة العائلة لجوانب النصوص استكشاف طريقة على الطلاب يركِّ æالأجتماعي والنــوع والديانة والجنســية والأ 

، والتوجه) الجنسية الهوية( Ôها وطريقة الجنشئ Ôفراد على تأثترÌزوا أن أيضاً ويُمكن. والمجتمعــات الأ Ô القضــايا على يُركِّ âوالأســتعمار بــالهجرة تتعلق التي 
.والقومية

والتعليم والِقَيم المعتقدات
ز أن يُمكن Ô والِقَيم للمعتقــدات النصــوص استكشــاف طريقة على الطلاب يُركِّ âز التي Ô تُعزَّ Õفراد تشكيلها وطرق بعينها مجتمعــات فيÌوالمجتمعــات لــلا 

Ô التوترات استكشاف أيضاً ويُمكنهم. التعليمية والأÌنظمة âز التي .والأÌخلاق والُمعتقدات الِقَيم حول صراعات هناك يكون عندما تتر�

والعدالة والسلطة السياسة
ز أن يُمكن  أيضاً ويُمكنهــم. وهياكلها والمؤسسات الحكومــات عمل وطرق والمسؤوليات، الحقوق لجوانب النصوص استكشاف طرق على الطلاب يُركِّ

Ô الأستقصاء Õوات وتوزيع السلطة، هرميات في Òنسان، وحقوق المساواة، وعدم والمساواة والقانون، العدالة وقيود والموارد، التر æاعات والسلام الأ Õ Õوالتر.

بداع الفن والتخّيل والأ�
ز أن يُمكن لهام لجوانب النصوص استكشاف طرق على الطلاب يُركِّ æالأ ، Ôبــداع، الجمــالى æأيضاً ويُمكنهم. والجمــال والحرفية، والأ Õ Ôكــتر âتشكيل على التر 

اته وقيمته الفن ووظيفة الفن، عتر� وتحديها والتصورات المفاهيم Ôوتأثتر Ô Õالمجتمع في.

والبيئة والتكنولوجيا العلوم
ز أن يُمكن Õ للعلاقة النصوص استكشاف طرق على الطلاب يُركِّ Ôبين Òات والبيئة، البشر Ôعلام التكنولوجيــا وتأثتر æوالأ Ô Õالنظــر أيضاً يُمكنهم. المجتمــع في Ô Õفي 
.العلمي والتقّدم التطور فكرة

 العامة والأستقصــاء البحث مجــالأت من الأختيــار عدم على يحرصوا أن يجب الشــفهي، تقييمهــم أجل من العالميــة للقضية الطلاب اختيار عند
Ô للنقاش الُمحّددة القضية تحديد عليهم ولكن أعلاه، المذكورة âمعقول بشكل استكشافها يُمكن والتي Ô Õتكــون أن يجب. دقــائق 10 مدته شفهي عرض في 
قليميــة، الحدود بطبيعتهــا تتعــدى وأن واسع، نطاق على مهمة والنظر للمراعاة الُمختارة العالمية القضية æمحســــوس أثر لها قضية تكون وأن الأ Ô Õفي 

Ô بالشواهد واضحاً إثباتاً القضية تُثبت أن يجب. اليومية المحلية السياقات Õالُمختارة النصوص أو المقتطفات في.

 .الفردي الشــفهي للتقييم مناسب غترÔ بشكل واسعاً بذاته الأجتماعي النوع محور يكون قد والمجتمع، والهوية الثقافة مجال ضمن المثال، سبيل على
Ô الأجتماعي للنوع الأنحياز يظهر كيف يستكشف أن يُمكن المحور بهذا الُمهتم الطالب Õبطرق بالشواهد ذلك إثبات يُمكن وكيف المختلفة؛ السياقات في 

ة Ôكثتر Ô Õنواع فيÌد وكيف النصوص؛ من المختلفة الأ Ô ماذا المؤلف اختيارات سُتحدِّ Õالأنحيــاز هذا إلى النظر يجب كان وسواء الأجتماعي؛ للنوع الأنحياز يعتي 
Õ الُمشاهدين أو الُقرَّاء فهم على المحتمل وأثرها الكاتب اختيارات تقييم للطلاب يسمح مما سلبية، أو بإيجابية Ôالمختلفين.

Õ الصلة ذات العالمية القضية بجوانب فقط الشفهي العرض سيهتم Ôطريقــة يطرح الشــفهي العرض أّن الطالب يضمن أن يجب. الُمختــارين بالنصين 
Õ لكلا تقريباً متساٍو بشكل الأنتباه مع ُمتوازنة، تناول Ôالطالب يختار أن المهم من. النصين Õ Ôالمقتطفين/Õ Ôللنقاش كافية مادة يطرحان اللذين النصين.

م عمل ملف الفردي الشفهي والتقييم المتعلِّ
م عمل ملف م لأ المتعلِّ .العالمية بالقضايا يتعلق فيما فيها والتأمل أعمالهم الطلاب ليستكشف مهم مكان لكنه خاص بشكل يُقيَّ
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م عمل ملف يوفر الفردي، الشفهي للتقييم بالتحضترÔ يتعلق فيما :يلىÔ ما لعمل للطلاب الفرصة المتعلِّ

Ô المختلفة العالمية للقضايا مستمر بسجل الأحتفاظ• âالنصوص من نص بكل تتعلق أن يُمكن التي Ô âيقرؤونها التي

Ô الروابط استكشاف• âإليها التوصل يُمكن التي Õ Ôكة العالمية القضايا أساس على المختلفة النصوص بين âالُمشتر Ô âتتناولها التي

Ô الرئيسة الفقرات تُمثِّل كيف استكشاف• Õالنصوص في Ô âوالمحتوى الشكل عتر� واحدة عالمية قضية حول متشابهة أو مختلفة منظورات درسوها التي

هم تطّور تعقب• Ôت وكيف العالمية بالقضية يتعلق فيما وتخطيطهم تفكتر َّ Ôالنصوص على وتطبيقها وتعريفها الثقافية قيمتها تغتر Ô âقرؤوها التي 
واستقصائهم بحثهم خلال من

Ô التأمل• Õالتحديات في Ô âالتقييم يعرضها التي ّ Ôأمامهم الداخلى Õ Ôأفراد كُمتعلِّمين.

الفردي الشفهي التقييم إجراء
Ô النصوص من نص أي لأستخدام بالمرونة الطلاب يتمتع Õمساقهم في Ôالدراسي âالشفهي للتقييــم الُمختارة النصوص أّن تذّكر يجب. التقييم وقت حتي 
Ô بعدئذ استخدامها يُمكن لأ الفردي Õيُراقب أن يجــب. الفردي الشفهي بــالتقييم الخاصة مواضــيعهم الطلاب يختار أن يجب. آخر تقييم عنصر أي في 

 لأ ولكنهم للمقتطفــات، الفعال والأختيــار الصلة، ذات والنصــوص للتقييم، الصالحة العالمية القضايا اختيار عند ويُرشدونهم الطلاب الُمدرِّسون
حوا أن يجب âوهم أن ولأ الطلاب على المواضيع يقتر Õ أّن مع. فعله عليهم بما يختر� Ôجداً مهماً دوراً للُمدرِّسين Ô Õالطلاب مساعدة في Ô Õفي ، Ôأن يجب التحضتر 
.وإبداعهم الطلاب إلهام من التقييم هذا يكون

Ô الشفهي التقييم إجراء يُمكن Õعدد دراسة بعد وقت أي في Ôالنصــوص من كبتر Ô Õالُمســتخدمة النصــوص جميــع تكون أن يجب. المســاق في Ô Õالتقييم في 
Ô إما الشفهي التقييم بإجراء يُوصي.  المساق تدريس من مهم كجزء برزت قد الشفهي Õولى السنة من جزء آخر فيÌوإما الأ Ô Õالثانية السنة من جزء أول في.

Ô الشفهية التقييمات جميع الُمدرِّسون يعقد وقد. الشفهي التقييم وزمان مكان الُمدرِّس يختار Õيحصل أن ويجــب. أيام عدة مدار على أو واحد يوم في 
ِّ أن يجب. الشفهي لتقييمهــم ُملّخصــاً الطــلاب ليضع نموذج على المدارس ستحصل. الشفهي التقييم انعقاد قبل مناسبة مهلة على الطلاب Õيُحــصر 
 عــشرÒ الطلاب النموذج يمنح. جاهز كنٍص الُملّخص الطلاب يقرأ أن ينبغي لأ. الشفهي لتقييمهم الأنطلاق نقطة لهم سيشكِّل لأÌنّه ُمسبقاً ذلك الطلاب
Ô لمســاعدتهم أقصي بحد نقاط Õنموذج نسخ بجميــع المــدارس تحتفــظ أن يجب. جداً طويلة النقــاط تكون أن يجوز لأ. الشفهي تقييمهم تنظيم في 

.IB الّدولّية البكالوريا إلى النماذج تلك تقديم المدارس من يُطلب قد الطلاب، أداء أصالة مدى لتحديد. النتائج إصدار بعد ما إلى الُملّخص

Ô المقتطفات نُسخ تقديم يجب âقل على أسبوع قبل الُمدرِّس عليها ليوافق الطالب اختارها التيÌلدى ســيكون. الفردي الشــفهي التقييــم إجــراء من الأ 
Õ Ôالُمدرِّس تُساعد قد وهي التقييم أثناء المقتطفات من بهم خاصة نسخ الُمدرِّسين Ô Õسئلة صياغة فيÌللطالب المناسبة الأ.

ة وغترÔ نظيفة نسخاً المقتطفات تكون أن يجب Õ ّ Ôالغرفة داخل إلى فقط والُملخــص المقتطفــات بأخذ للطالب يُسمح بعلامات؛ ُممتر Ô âفيها ســُيعقد التي 
.الفردي الشفهي التقييم

Õ الفردي الشفهي التقييم يُعقد Ôسئلة الُمــدرِّس يطرح. والُمــدرِّس الطــالب بينÌومعرفته الطــالب فهم من ليتحــّرى الأ Õ Ôبــالمقتطفين/Õ Ôوتحليلــه النصين 
Ô للاختيارات âالُمختارة العالميــة بالقضية يتعلق فيما المؤلفون اتخذها التي .Ô Õعهم أن يجــب الثقة، من بقليل يشــعرون الذين الطــلاب حالة وفي  يُشــجِّ
عطاء الفرصة لمنحهم الُمدرِّسون æللُجمل أكتر� تفاصيل لأ Ôأو المدعومة غتر Ôالكافية غتر.

Ô الأÌسئلة من دقائق 5 ويتبعها دقائق 10 لمدة الفردي الشفهي التقييم يستمر âالُمدرِّس يطرحها التي.

م ضافة الفــردّي، الشفهّي بــالتقييم الخاصة الصــوتية التســجيلات. خارجياً IB الّدولّية البكالوريــا وتُعايره داخلياً الفردي الشفهي التقييم يُقيَّ æإلى بالأ 
ورية الصلة، ذات المقتطفات Õعلى الحــرص يجب. بها والأحتفــاظ ودقة بوضوح والتسجيلات المواد كل جمع يجب لذلك. الُمعايرة أجل من صر Ôتوفتر 

.للتسجيلات ومناسبة هادئة بيئة

Ôالتقييم معايتر ّ Ôالداخلى
الفردي الشفهي التقييم

.للتقييم معايترÔ أربعة هناك

درجات 10والتفسترÔ والفهم المعرفة)أ (المعيار

درجات 10والتقييم التحليل)ب (المعيار

Õ)ج (المعيار Ôكتر âدرجات 10والتنظيم التر
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درجات 10اللغة)د (المعيار

درجة 40المجموع

والتفستر� والفهم المعرفة): أ (المعيار
Ô للاختبار الُمتقدم الطالب نجح كيف• Õوفهمه معرفته عرض في Õ Ôللمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالنصين Õ Ôمنهما؟ الُمقتبسين

Õ وفهمه معرفته من الطالب يستفيد مدى أي إلى• Ôللمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالعالمية؟ بالقضية تتعلق استنتاجات لأستخلاص النصين

Õ إلى بإشارات مدعومة الأÌفكار مدى أي إلى• Ôوإلى المقتطفين Õ Ô؟/العملين Õ Ôالنصين

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في.

Õ وفهم معرفة من جداً ضئيل قدر هناك2-1 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالعالمية بالقضية يتعلق فيما النصين.

شارات æإلى الأ Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôملائمة كانت قلما أو نادرة النصين.

Õ وفهم معرفة من قدر هناك4-3 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالعالمية بالقضية يتعلق فيما النصين

شارات æإلى الأ Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôأحياناً ملائمة النصين.

Õ وفهم معرفة من مقبول قدر هناك6-5 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالنصين Ôالعالمية بالقضية يتعلق فيما لدلألأتها وتفستر.

شارات æإلى الأ Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôم الطالب أفكار تدعم ما وغالباً عام بشكل صلة ذات النصين .للاختبار الُمتقدِّ

Õ وفهم معرفة من جيد قدر هناك8-7 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالنصين Ôالعالمية بالقضية يتعلق فيما لدلألأتها مدعوم وتفستر.

شارات æإلى الأ Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôم الطالب أفكار وتدعم صلة ذات النصين .للاختبار الُمتقدِّ

Õ وفهم معرفة من ممتاز قدر هناك10-9 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالنصين Ôالعالمية بالقضية يتعلق فيما لدلألأتها ُمقنع وتفستر.

شارات æإلى الأ Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôم الطالب أفكار وتدعم جيداً مختارة النصين .بفعالية للاختبار الُمتقدِّ

والتقييم التحليل): ب (المعيار
Ô الطالب نجاح مدى ما• Õمن مقتطف لكل وفهمه معرفته استخدام في Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالنصين Õ Ôعرض طرق وتقييم لتحليل منهما المقتبسين 

العالمية؟ للقضية المؤلف اختيارات

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في.

.صلة ذي تحليل على يحتوي لأ أو وصفي الشفهي الأختبار2-1
د ما نادراً دت وإذا المؤلف، اختيارات تُحدَّ .العالمية القضية بعرض يتعلق فيما ضعيفاً فهماً مفهومة فهي ُحدِّ

.الوصف على يعتمد لكنه الصلة، ذي التحليل بعض الشفهي الأختبار يحتوي4-3

د .العالمية القضية بعرض يتعلق فيما جزئياً فهماً مفهومة فقط أنّها أو/و مبهمة بطريقة تُعالج لكنها المؤلف، اختيارات تُحدَّ

Õ وتقييم بطبيعته، تحليلىÔ الشفهي الأختبار6-5 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôصلة ذو النصين Ô Õالغالب في.

د .العالمية القضية بعرض يتعلق فيما معقولأً فهماً مفهومة وهي المؤلف اختيارات تُحدَّ

Õ وتقييم تحليل8-7 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôُمتبصّر وأحياناً صلة ذو النصين

.العالمية القضية لعرض المؤلف اختيارات استخدام لكيفية جيد فهم هناك

Õ وتقييم تحليل10-9 Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôوُمتبصّر صلة ذو النصين.
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للمستوى اللفظي التقديرالدرجات
.العالمية القضية لعرض المؤلف اختيارات استخدام لكيفية ودقيق شامل فهم هناك

�): ج (المعيار كتر� والتنظيم التر"
Ô للاختبار الُمتقدم الطالب نجح كيف• Õوُمرّكز؟ جيداً ومتوازن ُمنّظم شفهي اختبار تقديم في

Ô للاختبار الُمتقدم الطالب نجح كيف• Õفكار ربط فيÌمتماسكاً؟ ربطاً الأ

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في.

ز ما نادرًا2-1 Õ جداً قليلة روابط هناك. المهمة على الشفهي الأختبار يُركِّ Ôفكار بينÌالأ.

ز4-3 Õ معالجة تكون وقد المهمة، على فقط أحياناً الشفهي الأختبار يُركِّ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôالنصين Ôمتوازنة غتر.

Õ الروابط بعض هناك Ôفكار، بينÌدائماً متماسكة ليست لكنها الأ.

ز6-5 Õ معالجة الهفوات؛ بعض وجود من بالرغم المهمة، على الشفهي الأختبار يُركِّ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôمتوازنة النصين Ô Õالغالب في.

Ô منطقي الأÌفكار تطوير Õفكار الغالب؛ فيÌابطة عام بشكل الأ âمتماسكة بطريقة متر.

ز8-7 Ô الشفهي الأختبار يُركِّ Õاً الغالب في Õ Ôمعالجة المهمة؛ على ومدعوماً واضحاً تركتر Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôمتوازنة النصين.

ابطة الأÌفكار منطقي؛ الأÌفكار تطوير âوبفعالية متماسكة بطريقة متر.

ز10-9 اً الشفهي الأختبار يُركِّ Õ Ôمعالجة المهمة؛ على ومدعوماً واضحاً تركتر Õ Ôالمقتطفين Õ Ôوالعملين/Õ Ôجيداً متوازنة النصين.

ابطة الأÌفكار وُمقنع؛ منطقي الأÌفكار تطوير âوُمقنعة قوية بطريقة متر.

اللغة): د (المعيار
وفعاليتها؟ ودقتها اللغة وضوح مدى ما•

للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

Ô الموصوف المعيار إلى العمل يصل لأ0 Õأدناه اللفظية التقديرات في.

Ô التواصل تُعيق الأÌخطاء دقيقة؛ أو واضحة اللغة تكون ما نادرا2-1ً Õحيان معظم فيÌاكيب المفردات. الأ âاللغوية والتر Ôدقيقة غتر 
.وتكراراً مراراً ومغلوطة

ة اللغوية، الأختيارات المثال، سبيل على (الأÌسلوب عناصر  قدر من وتحط للمهمة ملائمة غترÔ) الخطابية والأÌدوات الصوت، ونتر�
.الشفهي الأختبار

اكيب المفردات. أحياناً التواصل تُعيق الأÌخطاء عام؛ بشكل واضحة اللغة4-3 âاللغوية والتر Ôدقيقة غتر Ô Õحيان معظم فيÌوجود مع الأ 
.أخطاء

ة اللغوية، الأختيارات المثال، سبيل على (الأÌسلوب عناصر Ô) الخطابية والأÌدوات الصوت، ونتر� Õحيان معظم فيÌالأ Ôملائمة غتر 
.الشفهي الأختبار قدر من وتحط للمهمة

اكيب المفردات. التواصل تُعيق لأ الأÌخطاء واضحة؛ اللغة6-5 âوتكرار إعادة وفيها بسيطة لكنها للمهمة ملائمة اللغوية والتر.

ة اللغوية، الأختيارات المثال، سبيل على (الأÌسلوب عناصر ز ولأ للمهمة ملائمة) الخطابية والأÌدوات الصوت، ونتر�  الأختبار تُعزِّ
.قدره من تحط ولأ الشفهي

اكيب المفردات. التواصل تُعيق لأ العرضية الأÌخطاء ودقيقة؛ واضحة اللغة8-7 âوُمتنّوعة ملائمة اللغوية والتر.

ة اللغوية، الأختيارات المثال، سبيل على (الأÌسلوب عناصر ز للمهمة ملائمة) الخطابية والأÌدوات الصوت، ونتر�  الأختبار وتُعزِّ
.ما حٍد إلى الشفهي
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للمستوى اللفظي التقديرالدرجات

اكيب المفردات. التواصل تُعيق لأ العرضية الأÌخطاء وُمتنّوعة؛ ودقيقة واضحة اللغة10-9 âوأثر وقع ولها ُمتنّوعة اللغوية والتر.

ة اللغوية، الأختيارات المثال، سبيل على (الأÌسلوب عناصر ز للمهمة ملائمة) الخطابية والأÌدوات الصوت، ونتر�  الأختبار وتُعزِّ
.الشفهي
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Ô التعّلم أساليب خلال من Õر اللغة، مساقات في Ô المجــالأت جميع عتر� الصلة ذات المهــارات الطــلاب يُطوِّ âتســاعدهم التي Ô Õيتعّلمــون كيف تعّلم "في." 
ايد بشكل وتطويرها بالممارسة وتحسينها التعّلم أساليب تعليم ويُمكن Õ âالتعليم أساليب من عدد تنفيذ خلال من متر.

Ô ليتأملوا للطلاب عاماً إطاراً التعّلم أساليب توفر Õوا يتعّلمــون كيف في ِّ Ô للنجاح الطــلاب تُعدُّ وهي. عنه ويُعتر� Õالمدرســة خارج وحيــاتهم دراســاتهم في. 
بويّة والمبــادئ الّدولية البكالوريــا ُمتعّلم ملامح مع تتوافق بطرق اللغات تعّلم تدريس دعم ينبغي لذلك، âالتر Ô âز التي  :الّدولّيــة البكالوريــا برامج تُعزِّ
بداعّي والتفكترÔ الناقد التفكترÔ مهارات تعزيز æالّدولّية العقلية وتعزيز نتعّلم كيف وتعّلم الأ.

م عندما Ô عليهم يجب مساقاتهم، الُمدرِّسون يُصمِّ Õالطلاب مساعدة من ليتمكنوا التعليم أساليب تبتي Ô Õالتعّلم مهارات وتطــوير تحديد في Ô Õمســاقات في 
Ô الدراسات مجموعة Õدب اللغة فيÌوالأ.

التعليم أساليب
والأستقصاء البحث على القائم التعليم

بويّة المبادئ من âالتر Ô âالّدولّية البكالوريا برامج تدعم التي IB الّدولّية البكالوريــا متعّلم ملامح سمات من. والأستقصــاء البحث على التعليم ارتكاز مبدأ 
Õ كون Ôالُمتعلِّمــين ، Õ Ôوريــة المهــارات مع الطلاب لدى الطــبيعي الفضــول تطوير تشمل كعملية والأستقصــاء البحث عملية تُرى حيث متســائلين Õالصر 

Õ يُصبحوا أن من لتمكينهــم Ôُمتعلِّمين Õ Ôالبحث على القــائم التعليــم جــوانب من جانب أهم إّن. الحيــاة مدى يدوم الذي للتعّلم يسعون مســتقلين 
Ô بنشاط الطلاب انخراط هو والأستقصاء Õات أفهامهم ينشئون حيث تعّلمهم، في Ôوالقضايا للتفستر.

Ô والتعّلم التعليم يدور لأ Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌعمليات مع الأنخــراط حول أيضاً يدور فهو المحتوى؛ وفهم التدريس حول ببساطة والأ 
Ô التعّلم ووضع والتفسترÔ والتحليل الأستيعاب Õالتعليم ممارســة وتنفيذ تصــميم أساس هو والأستقصــاء البحــث يكون بذلك. سياق في Ô Õالصــف في Ô Õفي 
Ô الدراسات Õدب اللغة فيÌالروابط وإنشاء النصــوص إلى للــدخول بهم الخاصة طرقهم وإيجاد فضولهم تنشيط أجل من للتشجيع الطلاب يحتاج. والأ 

.السابق التعّلم مع

Ô والأستقصاء البحث على القائم التعليم وأنشطة أساليب على الأÌمثلة تشمل Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

•Ôضافة وتشجيعها الفردية البحث لخطوط المجال توفتر æالمهمات من ُمتنّوعة مجموعة واختيار وضع عند الطلاب اختيار تشجيع إلى بالأ

Ô للانخراط الطلاب تشجيع• Õبداعية المهمات في æعمال ،)المرئية والفنون والشفهية، المكتوبة، (الأÌدوار، وتمثيل الُمشبَّهة،/المقلَّدة والأÌالأ 
بداعية الكتابة عملية واستكشاف وتجربة ذلك، إلى وما والأÌداءات، æها الأ Ô التعبترÔ وتحديات عتر� âتقتضيها التي

اهتمامهم ومجالأت الطلاب أسئلة على بناًء التقديمية والعروض الحالة، ودراسات والجماعية، الفردية البحث مهمات تصميم•

Ô الطرق استكشاف• âخرى والأستقصاء البحث لمجالأت يُمكن التيÌتُساهم أن) النفسية الفلسفية، التاريخية، المثال، سبيل على (الأ Ô Õتجربة في 
يها القراءة Òوتتُر

Ô المشكلات حل أساليب استخدام• Õالروابط إيجاد المثال، سبيل على (النصوص تناول في Õ Ôالمختلفة الناقدة المنظورات تطبيق النصوص، بين 
).النصوص على

ز الذي التعليم � الأستيعاب على يُركِّ المفاهيم على المبني�
Ô الأÌفق الرحبة القويّة التنظيمّية الأÌفكار هي المفاهيم âها الّدراسّية المواد مجالأت ضمن علاقة لها التي Ô الطلاَب المفاهيم استكشاف يساعد. وعتر� Õبناء في 

Ô الطــلاب تساعد أن الموضوع وراء الكامنة" الهامة الأÌفكار "لمناقشة ويُمكن الُمعقدة، الأÌفكار مع للانخراط القدرة Õما يتعّلمـــون لماذا لفهم التوصل في 
Õ قوي رابط أيضاً وهناك. يتعّلمونه Ôمســتوى إلى الطلاب ونقل المفــاهيم خلال من التعليم بين Ôللطــلاب يســمح فهو المثــال، سبيل على أعلى؛ تفكتر 
ل الُمجرّد، التفكترÔ إلى المادّي التفكترÔ من بالأنتقال .الجديدة السياقات إلى التعّلم نقل ويُسهِّ

Ô Õالدراسات في Ô Õدب، اللغة فيÌبــداع والثقافــة الهويّة مفاهيم تُعّد والأ æأساســية عناصر والمنظــور والتحّول والتمثيل والتواصــل والأ Ô Õوهــذه.  المساق في 
Ô الرئيسة المفاهيم âالطلاب مساعدة بوسعها بانتظام والتعّلم التعليم إليها يعود التي Ô Õالُمتنوّعة والقضايا النصوص فهم في Ô âتُختتر� التي Ô Õالمســاق في Ô Õوفي 

التعّلم وأساليب التعليم أساليب

Ô التعّلم وأساليب التعليم أساليب Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ
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Ô الُمتنوّعــة والقضــايا النصــوص الُمدرِّســون يتناول عندما. ككل للمساق نظرية مظلة تشكيل وبوسعها عام، بشكل العالم âتُختتر� التي Ô Õمن المســاق في 
Ô لأ. أكترÒ مفيداً الطلاب تعّلم يُصبح الأÌوسع، للمفاهيم الطلاب فهم إلى يُضيفونه ما منظور Õوتســـتحق بذاتها شائقة ليســت النصــوص أّن ذلك يعتي 
Õ توظيــف بكيفية يتعلق فيما وخاصة الدقيق، الناقد الأنتباه Ôأو والقضايا والعلاقــات والِقَيم الثقافية الهويــات لتعزيــز والشكل للغة المــؤلفين âحتي 
 أيضــاً ولكن بالعالم يتعلق فيما فقط ليس الُمحددة، للقضية أو للنص الأÌساس تُشكِّل وأهم أوسع ما ظاهرة هناك تكون أنّه المعروف من لكن. نقدها

Ô بالفرع يتعلق فيما Õالمعرفي Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌلهام، هذا وبمثل. والأ æر الأ Ô المهارات نُطوِّ Õفي Ôابطــاً التعّلم يجعــل مما الناقد، التفكتر âُمتر 
.وأعمق للنقل وقابل

ز الذي التعليم وأنشطة أساليب على الأÌمثلة تشمل Ô المفاهيم على يُركِّ Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

 والشؤون المخاوف استكشاف أجل من بانتباه الفردية النصوص قراءة من المعرفة باشتقاق المثال سبيل على الُمجرّد، إلى الملموس من الأنتقال•
، إنشاء أو الشعر، طبيعة مثلاً، (الأÌوسع المفاهيمية Õدبية الرؤية "أهمية أو المعتيÌكفكرة" الأ(

ّ الشكل عتر� مثلاً، الأÌدبية؛ النصوص لعالم المختلفة والتخطيطات الرسمية التمثيلات استكشاف على الطلاب تشجيع• Ô  أو الصيغة أو الأÌدني�
 السياق أو الجمهور أو الغرض

النصوص قراءة من المفاهيمية الأÌطر إنشاء بالعكس، أو، النصوص على المفاهيمية الأÌطر تطبيق•

Ô النشاطات بتصميم التحّول مفهوم استكشاف• âالنظر الطلاب من تطلب التي Ô Õشكال فيÌدبّية الأÌعتر� (ُمتنّوعة بطرق النصوص بتحويل وأعرافها الأ 
جمة âداء عتر� أو الفيلم إلى الترÌالمثال سبيل على الأ(

 بنية تؤثر هل التمثيل، بمفهوم يتعلق فيما مثلاً،: الأÌوسع المفاهيمية النقاشات أساس على للنصوص الدقيق والأستقصاء التحقيق وضع•
؟ على الشرد Õالوسط يؤثِّر كيف المعتي Ô Õ؟ في Õالعلاقة ما المعتي Õ Ôء بين Ô Òخطاب أداء، كتاب، (المادي الشئ Òوالتواصل؟) ُمباشر

� يتطّور الذي التعليم والعالمّية المحلّية السياقات في�
Ô وكأعضاء كأفراد الطلاب، Õالعالمية والشــؤون حــولهم من والمجتمعــات الحياتية تجــاربهم عتر� العالم يفهمون والعالمية، المحلية المجتمعــات في 

Õ الروابط رؤية على الطلاَب بالقرائن والتعّلم التعليم يساعد.  الأÌوسع Ôفكار بينÌنّه الّدولّيــة العقليــة تطوير على ويساعد الأÌالتنقل للطــلاب يُتيح لأ Õ Ôبين 
.الأCخرين ومواضع بهم الخاصة مواضعهم

Ô الطرق من عدد هناك âمغزى ذات السياق فكرة فيها تكون أن يُمكن التي Ô Õدب اللغة دراسات فيÌوالشــكل والغرض الجمهور.  والأ Ô  جــداً مهمة طرق الأÌدني�
Ô الطلاب تُساعد أن ويُمكنها واستهلاكها، إنتاجها بسياقات النصوص لربط Õدبية اللغويــة المعرفة تطبيقــات رؤية فيÌوالأ Ô Õصــف إّن.  الواقعّية الحيــاة في 

Ô الدراســات مجموعــة Õدب اللغة فيÌالمكان أيضاً هو والأ Ôتبــصّرات الطلاب ليكتســب المثالى Ô Õالمألوفــة الثقافية الســياقات في Ôوالمحليــة المألوف وغتر 
ها قراءتها طرق وعتر� ذاتها النصوص محتوى عتر� والعالمية Ôوتفستر.  

Ô بالقرائن التعليم وأنشطة أساليب على الأÌمثلة تشمل Õدب اللغة تعّلم فيÌما والأ Ôيلى:

اء الُكتَّاب، (المدرسة داخل إلى الخارجي العالم جلب• اكات المشرحية، الأÌداءات الأCخرون، الُمدرِّسون الثقافيون، الختر� Òالشر Õ Ôالخ المدارس، بين(

اتهم الطلاب خلفيات من الأستفادة• الثقافات مختلف من النصوص بمقاربة يسمح مما واهتماماتهم وتجاربهم وختر�

بداعية الفرص تشجيع• æخرى، الدراسية المواد مع الروابط وينشئون الثقافية السياقات الطلاب ليستكشف والواقعية الأÌمثلاً، الفنون؛ مثل الأ 
امج على ملحوظات كتابة نتاج التر� æمشرحي لأ ، Ôالشعر أو الصور ملصقات أو الفرديّة الحوارات أو الفنون إبداع محلى

Õ الواضحة الروابط بإنشاء المثال، سبيل على بالتجربة، للتعّلم الفرص بتوفترÔ الخارجي العالم إلى الطلاب اصطحاب• Ôبداع عنصر بين æوالنشاط الأ 
ع أن أمل على الدراسية والمادة والخدمة وع إنشاء على الطلاب يتشجَّ Òبداع بعنصر خاصة تجربة أو مشر æبدراستهم تتعلق والخدمة والنشاط الأ 

Ô Õدب اللغة فيÌوالأ

خبارية المقالأت مثل بالتعاون الموضوعة النصوص المثال، سبيل على (بها والقضايا النصوص لفهم الثقافية بالأÌطر الطلاب تزويد• æأو الأ 
).الثقافة من الأÌخرى الكتابات

ز الذي التعليم الفعال والتعاون الجماعّي العمل على يُركِّ
Ô التعّلم عناصر من أساسياً عنصراً التعاون يُعتتر� Õدراك بأساليب وثيقاً ارتباطاً ترتبط اجتماعّية ظاهرة التعّلم إّن. الدبلوما برنامج في æكة المعرفة/الأ âالُمشــتر 

Ô والواقعة Õخة، بعينه سياق في Ô والُمرسَّ âالتعّلم يحدث. بعينها ســياقات ضمن للعقــول الُمعّقد للتفاعل كنتيجة التعّلم ترى التي Ô Õالتعــاوني Õ Ôالطــلاب بين 
Õ أيضاً ولكن Ôالطلاب بين Õ Ôينشئون وهم والُمدرِّسين Õالمعتي.

Ô التعّلم وأساليب التعليم أساليب Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ
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Ô خاص بشكل مهم الّتعاون إّن Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌالتفاعل على اللغة استعمال ينطوي حيث والأ Õ Ôضافة. الناس بين æيعتمــد ذلك، إلى بالأ 
ي تلقينا Ìإيجاد إّن. إليه ننتمي الذي الُقرَّاء مجتمع على نص لأ Õالمعتي Ô Õتعاونّية عملية النص في .âات بقــراءات يتأثر النص عتر� يعمل الذي الفرد حتي  وختر�

Ô الأCخرين âحدثت التي Ô Õفي Ô Õوكما. الماصي Ôأونداتج مايكل يُشتر Ô Õكتابه في Running in the Family الصادر Ô Õالعمل "إّن قائلاً ،2009 في ّ Ô Ô عمل الأÌدني� ."شعتي�

Ô التعّلم أنشطة على الأÌمثلة تشمل Õالتعاوني Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

Ô الأÌنشطة تصميم• âع التي Õ التفاعل تُشجِّ Ôات يتعلق فيما بينهم والتباحث الطلاب بين Ôالواحد للنص المختلفة بالتفستر

Ô الأÌدبية، الحلقات بروتوكولأت مثل بعينها، بروتوكولأت استعمال• âتُساعد التي Ô Õمما الُمدرِّس، عن أكتر� باستقلال تسمح وبذلك، النقاش، تنظيم في 
ز الأCخرين الطلاب على الأعتماد يُعزِّ

راء مردود على الطلاب يحصل لكيÔ الأÌقران تقييم نشاطات تنفيذ• Cحات الأ âزملائهم من فهمهم على والمقتر Ô Õالصف في

ّ المنهج بمحتوى المتعلقة القرارات باتخاذ يتعلق فيما آرائهم عن للتعبترÔ أكتر� فرصة كمجموعة الطلاب منح• Ôتعاقب أو التقييم أو الدراسي 
Ô الحدود ضمن المواد âالّدولّية البكالوريا تضعها التي IB Ô Õالدليل هذا في

•Ôداء وجوانب والمهمات القرارات من ُمتنّوعة مجموعة تتطلب جماعية أداءات أو تقديمية عروض لتنفيذ للطلاب الفرص توفترÌالأ.

م التعليم زالة الُمصمَّ التعّلم أمام الماثلة العوائق لأ�
Ô المختلفــة الطرق اســتيعاب إلى التمايز يهدف âوتصــميم الطــلاب بها يتعّلم التي Õ Ôات الُمدرِّسين Ô التعّلم لختر� âالأحتياجـــات ذوي للطلاب تســمح التي 

Õ مهم رابط هناك لذلك. التعّلم أهداف بتلبية المختلفة Ôوالهادف الفعال والتخطيط التمايز بين.

Ô Õالدراسات في Ô Õدب، اللغة فيÌطــون، وهم الُمدرِّســون، يستطيع والأ Ô والنشــاطات الدروس تصميم يُخطِّ âالهويّــة تُؤكِّد التي Ô Õام وتبتي âن الذات احــتر  وتُثمِّ
ج المسبقة، المعرفة زه التعّلم وتُدرِّ Ô للقرارات يُمكن. وتُعزِّ âواح التي âتتر Õ Ôاً تؤثر أن الصفية النشــاطات طبيعة إلى النصــوص اختيار بين Ôاً تأثتر Ôكبتر Ô Õمــدى في 

.كأفراد الطلاب احتياجات تلبية

م التعليم على الأÌمثلة تشمل زالة الُمصمَّ æالتعّلم أمام الماثلة العوائق لأ Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ:

Ô النصوص اختيار• âولكنها تحٍد على تنطوي التي Ô Õالمسبقة المعرفة من بالأستفادة للطلاب وتسمح المتناول في

Ô النشاطات من واسع طيف تخطيط• âالمختلفة التعّلم أفضليات تراعي التي Ô âح أيضاً والتي âشكال تقترÌللمهمات المختلفة الأ Ô âالطلاب يستطيع التي 
الواحد الغرض نفس لتحقيق منها الأختيار

اتيجّيات من ُمتنّوعة مجموعة استعمال• âالصف، داخل المجموعات لتكوين الأستر Ô âوالنمو بالّتعاون تسمح والتي

Ô النصوص إلى الوصول الطلاب بوسع ليكون الِصَيغ الُمتعددة النصوص لأستعمال الأنتباه• âات على للعمل أو عاٍل بصوٍت تُقرأ التي Ôالتفستر 
Ô للنصوص الرسومية âتسمح التي Õ Ôكتر âالمرئيات على بالتر

راء لمردود جيداً الأنتباه• Cوالمناسب الصلة، ذي الأ Ô Õم باحتياجات والخاص حينه، في الفرد الُمتعلِّ

Ô النظر• Õواتخاذ الرأي بإبداء للطلاب السماح المثال، سبيل على المنهج، تصميم عند القرارات واتخاذ الرأي إبداء من قدر الطلاب منح إمكانية في 
Ô الأÌعمال اختيار عند القرار âسُتقرأ التي.

يه الذي التعليم ّ (التقييم يتر3 � ّ التكويني� � )والنهائي�
Ô جداً مهم دور للتقييم Õعلى القائمــة الرسمية النهائية التقييمــات تُستخدم بينما. التعّلم وقياس التعّلم دعم من كٍل في Ôالمعــايتر Ô Õالــدبلوما برنامج في 
Ô التعّلم مســتويات لتحديد) والنهائّيــة التكوينّية الأÌخرى، التقييمات الُمدرِّسون يستخدم أن يجب ككل، التعّلم لتقييم Õتعليــم من مختلفة مراحل في 
ّ المنهج Ôساليب الخاصة القرارات ولأتخاذ الدراسيÌنة والنهائّية، التكوينّيــة التقييمات. المستقبلية التعّلم وأنشطة بالأ âراء بمــردود الُمقتر Cحــات الأ âوالمقتر 

Õ قوية أدوات تكون أن يُمكن الملائمة، Ôالطلاب تعّلم لتحسين.

Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب، اللغة فيÌالتقييم يكون أن يُمكن والأ Ô Õحيان ُمعظم فيÌها الأ ها وليس العملية تجاه ُموجَّ  ســبيل على. فحسب النتائج تجاه ُموجَّ
Ô الطــالب يُجريه الذي العمل المثال، Õم عمل ملف في Ô التقييــم إجراء على الطــلاب تشــجيع إلى يهدف المتعلِّ âالذاني Ôلفهمهم الُمســتمر الرســمي غتر 

Ô للنصوص âالثقافية وللِقَيم بينها، وللروابط يقرؤونها، التي Ô âوللمنظورات استجاباتهم، تُشكِّل التي Õ Ôولمجــالأت وللمفاهيم الُمتعّددين، للُقرَّاء الثقافية بين 
Ô الأستكشاف âم التي .المساق تُنظِّ

Ô التقييم سيكون Õحيان ُمعظم فيÌولكن الُمدرِّس؛ بقيادة الأ Ô Õللتقييم حالأت تخطيط الُمدرِّسون يستطيع بعينها مراحل في Ô âقران تقييم أو الذانيÌالرسمي الأ 
Ô للتأمل الفرص الطلاب لمنح Õخرين وتعّلم وأدائهم تعّلمهم فيCمهــاراتهم تطــوير أجل من وأدائهم الأ Ô Õدب اللغة فيÌء. والأ Ô Òالشئ Ôهــو للتقييم الرئيــشئ 

ثراء بعدئذ البيانات استعمال æّن التعليم، لأ Ìراء ومردود التقييم لأ Cحات الأ âللطالب أهميتها قدر بنفس للُمدرِّس مهمة والمقتر.
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يه الذي التعليم على الأÌمثلة تشمل Òالتقييم يتُر Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

الحاجة حسب النشاطات من ومزيد بالتوضيح تُتَبع وأنّها ُفِهَمت، قد والتعليقات التقييم العلامات أّن التأكد•

حات آراء مردود على بناًء النقاش إجراء• âالسابقة والأستجابات الطلاب ومقتر

Ô والتقييم التأمل على الطلاب تشجيع• âشكال من ُمتنّوعة بمجموعة المستمرين الذانيÌالعصف - الأ ، Ô Õالأستجابة الحرة، الكتابة الذهتي Ô Õالُمدونة، في 
Ô - الناقد التأمل âج التي الوقت بمرور تُدرَّ

نت على التعاونية الُمنتديات نقاشات عقد• âالتباحث الطلاب بوسع يكون حيث الُمتمايزة، المواضيع حول الأنتر Ô Õات في Ôللنصوص بعضهم تفستر 
Ô الثقافية الِقَيم واستكشاف âات عليها ترتكز التي Ôالتفستر.

ة الدروس استخدام• Ôالعمل ورشات أو القصتر Õ Ôكتر âالتقييم بيانات على بناًء التعليم لتر ّ Ôوالخارجّي الداخلى Ô âجمعها تم التي.

التعّلم أساليب
التفكتر� مهارات

ة التفكترÔ مهارات تطوير إّن Õ Ôات من رئيسة متر Õ Ôالتعّلم أساليب ممتر ّ Ô Ìالّدولّية البكالوريا برامج على بشدة يؤثر الذي البناني IB .الُمــدرِّس Ô Õالبكالوريــا صف في 
ل هو IB الّدولّية م ُمسهِّ Ô التعّلم فرص يُشكِّل أو يُقدِّ âمهــارات بتطــوير للطــلاب تسمح التي Ôفوق التفكتر Ô Õوالتأمــل المعــرفي Ôالناقــد والتفكتر Ôوالتفكتر 

بداعي æيتحقق. والنقل الأ Ôالتفكتر Ôّ Õالُمتأني Ô Õالصف في Ôسئلة على إجابات إلى التوصل الطلاب من الطلب عتر� أفضل بشكل الدراسيÌالأ Ô âفقط تتطلــب لأ التي 
ح أو التذّكر Òالشر.

Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب، اللغة فيÌحقيقّية مشــكلات مع الأنخراط الطلاب من يُطلب والأ Ô Õقــراءة حول مبنية الثلاثة المســاقات. المعرفيــة الفروع في 
 على النشاطات هذه جميع تنطوي. ما جمهور إلى الأستجابة هذه ونقل للنص، وُمّطلعة إبداعّية استجابة وتطوير ومشاهدتها، لها والأستماع النصوص
رها الراقية التفكترÔ مهارات من ُمتنّوعة مجموعة .وتُطوِّ

Ô الطرق على الأÌمثلة تشمل âمهارات تطوير بها يُمكن التي Ôالتفكتر Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

Õ الروابط إنشاء• Ôالنصوص بين Ô âالحالية والشؤون تُدرَس التي Ô âالجديدة السياقات إلى التعّلم نقل احتمال من تزيد التي

Ô بنشاط الأنخراط على الطلاب تشجيع• Õحول الفرضيات صياغة في Õذلك إنشاء وكيفية النص معتي Õات على للاعتماد الحاجة بدون المعتي Ôالتفستر 
بة نت على إليها الوصول يسهل مصادر على أو الُمجرَّ âالأنتر

زمنة مختلف من النصوص مقاربة عتر� التفكترÔ تعزيز• Ìشكال والثقافات الأÌدبية والأÌالنصوص وأنواع الأ

Ô والمناظرات الأÌدوار تمثيل مثل النشط، التعّلم تقنيات استعمال• âأثناءها الطلاب يحتاج التي Ôوعفوية باستقلال القرارات واتخاذ للتفكتر

Ô راسخ بشكل التفكترÔ ثقافة تأسيس ضمان• Õروتينات باستعمال الصف، في Ôالتفكتر ّ Ô Ìباستمرار المرني.

التواصل مهارات
Ô للنجاح مهمة التواصل مهارات Õالزمالة روح من جٍو لخلق أساسية أيضاً وهي المدرسة في Ô Õالطيبة العلاقــات تكــوين على تُساعد إنّها: التعّلم مجتمع في 

Õ Ôالطلاب بين Õ Ôضافة. عليها والمحافظة والراشدين الطلاب وبين æالجّيد التواصل على القدرة تساهم ذلك، إلى بالأ Ô Õز بأنفســهم الطلاب ثقة تطوير في  وتُعزِّ
.المستقبلية آفاقهم

Ô التواصل مهارات تقع أن البديهي من Õالدراسات قلب في Ô Õدب اللغة فيÌُمحّددة جوانب هناك. والأ Ô Õوالتحّدث والكتابة والمشاهدة القراءة مثل التواصل في 
Ô المساق أغراض من جزءاً تُشكِّل والأÌداء والأستماع Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌدب اللغة دراســات جــوانب من تقريباً جانب كل ويتعلق. والأÌوالأ 

.الطلاب لدى التواصل مهارات بتطوير

ضافية الطرق على الأÌمثلة تشمل æالأ Ô âالتواصل مهارات تطوير بها يُمكن التي Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

عراب• æجيداً ومدعومة ُمطّورة تكون لنص شخصّية استجابة عن الأ

Ô من بانتباه الأستماع وتشجيع التقديمية، العروض ِصَيغ من ُمتنّوعة مجموعة واستعمال والفردية، الجماعية التقديمية العروض تنفيذ• âبافي 
Õ والتفاعل الصف Ôم بين والجمهور العرض ُمقدِّ

ثراء الرقمية الأÌدوات استعمال• æالتعّلم لأ Õ Ôراء ومردود التواصل وتحسين Cحات الأ âوالمقتر Ô Õالتعّلم بيئة في Ô Õالصف في

Ô التعّلم وأساليب التعليم أساليب Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ
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ة الهزلية المشرحيات أو المشرحيات وتأدية والتأمل الأÌدوار تمثيل باستخدام المختلفة الأÌدوار ممارسة• Ôات أو القصتر Ôدب الشفهية التفسترÌللا 
الأÌقران من جمهور أمام

كاديمي التواصل توسيع• Ìالصف وراء ما إلى الأ Ôما تنظيم عتر� الدراسي Ôدبية المؤتمرات: الطلاب بقيادة يلىÌأولياء أمام التقديمية والعروض الأ 
.الأÌخرى المدرسية المجتمعات أو سناً الأÌصغر الطالب مع والعمل الأÌمر

الأجتماعّية المهارات
م بتطوير علاقتها حيث من التواصل بمهارات وثيقاً ارتباطاً الأجتماعّية المهارات ترتبط  نقــاط من. للتعّلم المجتمع لقيمة إبرازها حيث ومن ككل الُمتعلِّ

قرار للطلاب الأجتماعّية المهارات لتطوير البداية æاً اختلافاً يختلفون الناس بأّن الأ Ôخرين على انفتــاحهم أو انطوائهم درجة حيث من كبترCيجــب وأنّه الأ 
ام âللسلوكيات مختلفة توقعات المختلفة للثقافات مشابه، نحو على. الأختلافات تلك احتر Ô Õمنظـــورات فهم على الفرد قدرة إّن. الأجتماعية المواقف في 

اً وأفعاله لكلماته أّن وإدراكه معهم الجيدة العلاقات وإقامة الأCخرين Ôخرين على تأثترCتقع الأ Ô Õقلب في Ôم ملامح سمات من الكثتر  الّدولّية البكالوريــا ُمتعلِّ
.الّدولّية بالعقلّية يتحلون الذين الطلاب تطوير إلى والطموح

Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب، اللغة فيÌالحســاس الأنخراط يتيح والأ Ôوالتفاعــلى Ô Õوالتعاوني Ô Õللطلاب النصــوص من وواســعة ُمتنّوعة مجموعــة مناقشة في 
Ô للنظر الفرصة Õتباحث/بمناقشة وتطويرها الأجتماعية مهاراتهم في Õنّه النــص، معتيÌات الواحــد الصف طــلاب لدى يكون قد لأ Ôلنفــس مختلفة تفســتر 
اً الطلاب يواجه عندما. النص Ôهم مع يختلف تفستر Ôأو تفستر âخرين الطــلاب/للطالب بانتباه الأســتماع عليهم يجب يُعارضه، حتيCيعتقـــدون الذين الأ 
؛ بهذا Ôهم ودعم التفستر Ôللفروق واضح فهم إلى التوصل ذلك، يتعّذر عندما أو إتفاق، إلى تعاونياً والتوصل بهم، الخاص تفستر Õ Ôبين Õ Ôأو نظرتــين Òأكتر 

Ô الشواهد وتحديد âمنها كل لدعم استخدامها يُمكن التي.

Ô الطرق على الأÌمثلة تشمل âالأجتماعّية المهارات تطوير بها يُمكن التي Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

والنقاش للصف السلوك قواعد وضع•

Ô الُمتنّوعة النصوص دراسة يُمكن حيث والمثال، الموقف عتر� آمنة، صفّية بيئة إنشاء• âام تتسم بطريقة تحٍد على تنطوي والتي âبالأحتر

 الأÌفضل الصفي للتفاعل الصف ومساحة والفردي، الجماعي والعمل والخاصة، الجماعية الأستجابة: وهادفة متواِزنة بطريقة يلىÔ ما استعمال•
الخاص والتأمل

Ô بالنظر للطلاب يسمح الذي الفعال الأستماع على القدرة تطوير• Õوالأنخراط المختلفة المنظورات في Ô Õالتباحث في Ô Õالتعاوني Õالطلاب مع للمعتي 
المنظورات تلك يحملون الذين

ب• Õمثلة الُمدرِّس صرÌراء ومردود للنصوص الُمتنّوعة الأستجابات على للا Cره بالأختلاف يُقر الذي العام الأ .ويُقدِّ

الذات إدارة مهارات
Ô للطــلاب مهم الذات إدارة تعّلم إّن. كأفراد والمرونّية المثابرة IB الّدولّية البكالوريا طلاب يتعّلم أن يجب Õهليــة أيضاً ومهم أكــاديمي برنامج أي فيÌللا 

Ô والجدارة Õلأحقاً الحياة في.

Õ الذهنيــة الحالة إدارة مثل العاطفيــة والمهــارات الوقت، وإدارة الأÌهداف ووضع التنظيم مهارات مثل الذات إدارة مهارات إّن Ôوالمرونيــة، والتحفتر 
Ô للنجاح مهمة Õدب، اللغة دراسة فيÌعندما خاصة والأ Õ Ôأن يجــب. ذاتياً الُموجهــة البحوث وإجراء الصعبة أو الطويلة النصوص مع للتعامل الوقت يحين 
Õ يكونوا أن أيضاً ويجب. باستقلالية للتعّلم قوية وإرادة والمثابرة المبادرة الطلاب يعرض Ôراغبين Ô Õوالشخصية الفردية الأختيارات قبول في Ô âبها يســمح التي 
ّ المنهج Ôالدراسي.

Ô الطرق على الأÌمثلة تشمل âالذات إدارة مهارات تطوير بها يُمكن التي Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

وهادفة منصفة بطريقة التوّقعات وإدارة واضحة نهائية مواعيد وضع•

ج دراسة خطة أو عمل نظام وضع• Ô الطلاب وتُساعد النمو تُدرِّ Õالتأمل تُعيق مصطنعة توقعات أو حلقات أو حدود خلق بدون الوقت إدارة في 
الحقيقي

 مع الُمتنّوعة الرقمية التنظيم أدوات استعمال أو الأÌلوان، أو بالخطوط النصوص تعليم أو الملحوظات، تدوين مثل الدراسة لتقنيات الأنتباه•
Õ Ôدارة بهم الخاصة أساليبهم إيجاد من الطلاب تمكين æكاديمي والتنظيم الذات لأ Ìالأ

Ô التأمل تشجيع• âالذاني Ô Õمقابل التقّدم في Ôالتأمل أيضاً ولكن المعايتر Ô âدب باللغة الأهتمام تطوير مثل عامة أغراض على بناًء الذانيÌوالأستمتاع والأ 
بهما

Ô التعّلم وأساليب التعليم أساليب Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ
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Ô الطلاب مساعدة• Õاستقلالهم مستوى زيادة في Ôبالتحديات الوعي وتطوير عملهم، تنظيم عن المسؤولية وتولى Ô âالنهائّية المواعيد تعرضها التي 
.كأفراد لهم

البحث مهارات
Ô دائماً الجيدة البحث مهارات كانت بينما Õكاديمية، المساعي قلب في Ìالمعلومات لكمية الهائلة والزيادة الرقمية المصادر توّفر فإّن الأ Ô âللطلاب يسهل التي 

 تلك وتطــبيق المصـــادر هذه اســتخدام تعّلم إّن. اليوم بتعليــم خاص بشكل الصــلة وثيق جزءاً البحث مهــارات تطوير من تجعل إليها الوصول
اهة عملياً المهارات Õ Õالتعّلم جوانب من مهم جانب أكاديمية بتر Ô Õالّدولية البكالوريا برامج جميع في.

زة البحث أسئلة صياغة مثل الأÌساسية البحث مهارات إّن ة الُمركَّ Ôجــداً مهمة وتركيبها وتقييمها المعلومات وتسجيل المصادر، وتقويم للاهتمام، والمثتر 
Ô Õالدراسات في Ô Õدب اللغة فيÌة وطوال. والأ âدراستهم، فتر Õة فرص للطلاب تتستي Ôبطرق مهــاراتهم لممارســة وممتــازة وفتر Ôوطرق رسمية غتر Òرسمية أكــتر 

عة Ô النصوص من ُمتنّوعة مجموعة مع يتعامل الذي الدراسيÔ المساق. وُموسَّ âأُنِتَجت التي Ô Õمــن قدراً بطــبيعته يتطلب الســياقات من ُمتنّوعة مجموعة في 
.والفهم الأنخراط زيادة أجل من البحث

Ô الطرق على الأÌمثلة تشمل âالبحث مهارات تطوير بها يُمكن التي Ô Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌما والأ Ôيلى:

ب• Õمثلة الُمدرِّس صرÌمانة وممارسات الفعالة البحث مهارات على للاÌكاديمّية الأ Ìبعناية الُمختارة الثانوية المواد استخدام عتر� المتينة الأ Ô âالتي 
نت على البسيط البحث حدود تتخطى âالأنتر

Õ على الطالب قدرة تطوير• Ôالتميتر Õ Ôبين Ôللنص، السليم التفستر Ô Õجيداً والمبحوث صحيح أساس على المبتي Õ Ôوبين Ôالتفستر Ôوالقدرة السليم، غتر 
للنصوص المختلفة الناقدة المنظورات إدعاءات صّحة تقييم على

 على البيانات قواعد استعمال بكيفية يتعلق فيما الُمدرِّس بإرشاد الأÌداءات أو البحث أوراق أو التقديمية العروض أجل من الفردي البحث•
نت âالمصادر واختيار تحديد وكيفية الأنتر ÒكترÌفائدة الأ

Ô للنصوص بشؤون يتعلق فيما الجماعي البحث مهمات• âالطلاب يدرسها التي

Ô البحوث• Õدبية، اللغوية الممارسات أو التاريخ فيÌالبدء الطلاب بوسع يكون بحيث الُمدرِّس، يُنظِّمها أخرى مرة والأ Ô Õسئلة فهم فيÌالمعارفية الأ 
.الموثوقية تقييم ووسيلة الممكنة الثانوية النصوص ومصادر الملائمة البيانات وقواعد المهمة

Ô التعّلم وأساليب التعليم أساليب Õالدراسات مجموعة في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ
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رشاد مصطلحات æوالتوجيه الأ Ô Õالدراسات في Ô Õدب اللغة فيÌوالأ
Ô التالية والعبارات المصــطلحات الطلاب يعي أن يجب âتُستخدم التي Ô Õالتقييم أهداف في Ôهي كما فهمهــا يجب مصــطلحات وهي التقييم، ومعــايتر 

وحة Òالمصــطلحات هذه بعض تُستخدم أن أيضاً يُمكن. أدناه مشر Ô Õمســتويات لوصــف ُمتكرر بشكل سُيســتخدم معظمها ولكن الأختبــارات أسئلة في 
Ô التحصيل Õاللفظية التقديرات في Ôالمختلفة التقييم لمعايتر.

رشاد مصطلح التعريفالتقييم أهداف مستوىوالتوجيه الأ�

م3 ،2يُحّلل براز أصغر أجزاء إلى يُقسِّ æساسّية العناصر لأÌساسّية البنية أو الأÌالأ.

ق .ُمعّينة حسابات نتيجة أو ُمعّينة جملة/بيان أساس على يحكم3 ،2يُعلِّ

Õ الشبه أوجه يشرد3 ،2 ،1يُقارن Ôبين Õ Ôأو شيئين Õ Ôأو (موقفين Òشارة مع ،)أكتر æبشكل) جميعاً إليها (إليهما الأ 
.كامل

Õ والأختلاف الشبه أوجه يشرد3 ،2 ،1ويُقارب يُقارن Ôبين Õ Ôأو شيئين Õ Ôأو (موقفين Òشارة مع ،)أكتر æإليها (إليهما الأ 
.كامل بشكل) جميعاً

Õ الأختلاف أوجه يشرد3 ،2 ،1يُقارب Ôبين Õ Ôأو شيئين Õ Ôأو (موقفين Òشارة مع ،)أكتر æجميعاً إليها (إليهما الأ( 
.كامل بشكل

ح3 ،1يصف Òبالتفصيل يشر.

 عرض يجب. فرضيات أو عوامل أو ُحجج عدة تشمل ومتوازنة متدبرة عامة نظرة يُقّدم3 ،2 ،1يناقش
راء Cمناسبة بشواهد ودعمها بوضوح الأستنتاجات أو الأ.

م م3 ،2يُقيِّ ء يقيِّ Ô Òوحدوده قوته مكامن بموازنة الشئ.

Ô ينظر3 ،2يفحص/يختتر� Õاضات تكشف بطريقة ما مفهوم أو ُحجة في âللقضية المتبادلة والعلاقات الأفتر.

ح Òرات ذكر مع ُمفّصلاً بياناً يُقّدم3 ،2 ،1يشر .الأÌسباب أو المتر�

ع3 ،2يستكشف Òيشر Ô Õللاكتشاف منهجية عملية في.

 المعلومات من النتائج واستخلاص التوجهات على للتعرف والفهم المعرفة يستخدم3 ،1يُفشرِّ
.المعطاة

ل بشكل يختتر� أو يدرس، أو يلاحظ،2 ،1يتقصيَّ  الحقائق إثبات بهدف منهجية بطريقة أو ُمفصَّ
.جديدة استنتاجات إلى والتوصل

ر ِّ .ما استنتاج أو إجابة لدعم شواهد أو وجيهة أسباباً يُعطي3 ،2 ،1يتُر�

م م3يُقدِّ .الدراسة أو الأختبار أو الملاحظة أو للعرض شيئاً يُقدِّ

Ô ينظر3 ،2 ،1حد أي إلى Õات في Õ Ôراء عرض يجب. ما مفهوم أو لُحجة أخرى خصائص أي أو متر Cأو الأ 
.سليمة وُحجج مناسبة بشواهد ودعمها بوضوح الأستنتاجات

الملاحق
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Ô الرئيسة النصوص القائمة هذه تشرد âثراء اسُتخدمت التي æبها الُمستشهد والنصوص المنهج مراجعة عملية لأ Ô Õتشــمل ولأ شاملًة ليســت وهي. الدليل في 
ت المتوفرة؛ الأÌدبيات جميع Ôختتر  الُمــوصي الدراسية بــالكتب قائمة ليســت وهي. أفضل وإرشاد نصح على الُمدرِّســون ليحصل بعناية منها مجموعة اُ
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