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 الشھادة الدولية العامة للتعليم الثانوي
)IGCSE(  

  اللغة العربیة (اللغة األولى)

  المواصفات

 Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEیم الثانوي (الشھادة الدولیة العامة للتعل
  )4AA1باللغة العربیة (اللغة األولى) (

  ٢٠١٧أول الدراسة سبتمبر 

  ٢٠١٩أول اختبار من ینایر 

  ٢٠١٩أول شھادة من مارس 
 



 

 

  LCCIو BTECو Edexcel مؤھالت

، وھي أكبر ھیئة مانحة في المملكة المتحدة تقدم مؤھالت أكادیمیة Pearsonمن قبل بیرسون  LCCIو BTECو Edexcelیتم منح شھادات 
ومھنیة معترف بھا وتُقاس مرجعیتھا عالمیًا. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني للتأھیل عبر 

qualifications.pearson.com اتصل بنا" عبر . بدالً من ذلك، یمكنك التواصل معنا باستخدام التفاصیل على صفحة"
qualifications.pearson.com/contactus  

  Pearsonنبذة عن بيرسون 

دولة لمساعدة األفراد من جمیع األعمار على  ٧٠موظفا في أكثر من  ٣٥٠٠٠شركة تعلیمیة رائدة في العالم، حیث یعمل بھا  Pearsonتعتبر بیرسون 
متعلم في محور كل شيء نقوم بھ، ألنھ في أي مكان یزدھر فیھ التعلم، یزدھر األفراد أیًضا. إحراز تقدم ملموس في حیاتھم من خالل التعلم. نجعل ال

  qualifications.pearson.comاكتشف المزید حول كیف یمكننا مساعدتك أنت وطالبك عبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلقرارات

علمین والممتحنین واالستشاریین وغیرھم من األطراف المعنیة. على أساس التشاور مع الم Pearsonقد تم إصدار ھذه المواصفات من قبل بیرسون 
  أن تشكر جمیع الذین ساھموا بوقتھم وخبرتھم في تطویر المواصفات. Pearsonتود بیرسون 

 

 

حتوى المواد، أو توافق أو تقبل المسؤولیة عن م Pearsonاإلشارة إلى مواد الطرف الثالث مقدمة في ھذه المواصفات بحسن نیة. ال تؤید بیرسون 
ھا من والتي قد تكون عرضة للتغییر، أو أي آراء یتم التعبیر عنھا في ھذه الوثیقة. (قد تشتمل المادة على كتب مدرسیة، وجرائد، ومجالت، وغیر

  المنشورات، والمواقع اإللكترونیة األخرى.)

 

  جمیع المعلومات في ھذه المواصفات صحیحة في وقت النشر.

 

ISBN 978 1 446 94339 7  

  جمیع المواد في ھذا المنشور ھي حقوق التألیف والنشر
©Pearson Education Limited  ٢٠١٧  

 



 

 

  المحتويات

  ٢  المواصفات ھذه عن نبذة
  ٤  ؟Edexcel إدیكسل مؤھالت نختار لماذا

 Pearsonإدیكسل بیرسون ھیئة من الصادرة) IGCSE( الثانوي للتعلیم العامة الدولیة الشھادة نختار لماذا
Edexcel ٥  ؟)األولى اللغة( العربیة باللغة  

  ٦  وتنفیذه المؤھل لھذا التخطیط في دعمك

  ٧  التأھیل عن لمحة

  ٩  )األولى اللغة( لعربيةا اللغة محتوى
  ١٠  اللغة وقواعد والتلخیص القراءة :١ الورقة 

  ١٤  الكتابة: ٢ الورقة 

  ١٨  التقييم عن معلومات

  ٢٢  العامة والمعلومات التوجيه
  ٢٢  القید حاالت

  ٢٢  الممارسة وسوء الخاصة واالعتبارات المعقولة والتعدیالت الدخول ترتیبات

  ٢٤  التقریر وإعداد المنح

  ٢٤  وتقدمھم الطالب قالتحا

  ٢٥     الملحقات
  ٢٦  األكواد :١ الملحق 

  ٢٧  العالمیة للدرجة Pearson بیرسون مؤھل تصمیم مبادئ: ٢ الملحق 

  ٢٩  للنقل قابلة مھارات: ٣ الملحق 

  ٣٠  مسرد: ٤ الملحق 

  ٣٢  اللغة قواعد قائمة: ٥ الملحق 

  



 

  -باللغة العربیة (اللغة األولى)  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEالشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (
  ٢٠١٧ Pearson Education Limited©  - ٢٠١٧أبریل  -  ١اإلصدار  -المواصفات 

٢

  نبذة عن ھذه المواصفات

) جزًءا باللغة العربیة (اللغة األولى Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEتعد الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (
  .Pearsonالدولیة التي تقدمھا بیرسون  GCSEمن مجموعة من مؤھالت 

  ).RQFوھذا المؤھل لیس جزًءا من إطار المؤھالت التنظیمیة في المملكة المتحدة (

  السمات األساسية

  تتضمن ھذه المواصفات السمات األساسیة التالیة.

  الھيكل

باللغة العربیة (اللغة األولى)  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSE( تعتبر الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي
  مؤھالً خطیًا.

  یجب أن تؤخذ جمیع األوراق في نھایة الدورة الدراسیة.

  ىالمحتو

ة والترفیھ؛ والسیاحة والسفر؛ واألعمال المحتوى ذو صلة وشیق. فھو یغطي عشرة مواضیع: شؤون الشباب؛ والتعلیم؛ وسائل اإلعالم؛ والثقافة؛ والریاض
  والصحة؛ والتكنولوجیا. ؛التجاریة والعمل والتوظیف؛ والبیئة

  التقييم

  .٪١٠٠تقییم خارجي 

  النھج

راسة اللغة م لدیركز التأھیل على مھارات القراءة والكتابة وقواعد اللغة، وھو أساس مناسب للناطقین باللغة العربیة كلغة أولى الذین یرغبون في التقد
  العربیة أو غیرھا من المؤھالت المماثلة.

  تحديثات المواصفات

والشھادة األولى من أغسطس  ٢٠١٩، مع التقییم األول من یونیو ٢٠١٧وھي صالحة للتعلیم األول اعتباًرا من سبتمبر  ١ھذه المواصفات ھي اإلصدار 
٢٠١٩ .  

  نقوم بإعالم المراكز كتابیا. كما ستُنشر التغییرات على موقعنا.إذا كان ھناك أي تغییرات كبیرة في ھذه المواصفات، س

  .qualifications.pearson.comلمزید من المعلومات، یُرجى زیارة 

  باستخدام ھذه المواصفات

استفادة من المحتوى  توفر ھذه المواصفات إرشادات للمعلمین وتشجع على فعالیة تقدیم التأھیل. ستساعدك المعلومات التالیة في الحصول على أقصى
  واإلرشادات.

تحدد المواصفات المھارات والموضوعات اإللزامیة التي سیتم تقییمھا. تم تصمیم الدورة الدراسیة للسماح بمرونة المراكز، حیث : المحتوى اإللزامي
  یتوفر لدیھا الخیار لتقدیم المھارات والمعرفة المطلوبة من خالل المناھج الدراسیة المحلیة.

  تستخدم التقییمات مجموعة من المواد. یجب على المعلمین تقدیم التأھیل باستخدام مجموعة جیدة من األمثلة لدعم تقییم المحتوى. قييمات:الت

  یجب أن یكون المعلمون على درایة بالمجموعة الكاملة للمحتوى وجمیع أھداف التقییم الواردة في قسم محتوى الموضوع. عمق المحتوى واتساعه:



 

  -باللغة العربیة (اللغة األولى)  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEالشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (
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  ھداف التأھيل ومقاصدهأ

  تھدف أھداف ھذا التأھیل ومقاصده إلى تمكین الطالب من تطویر:

 قدرتھم على قراءة المواد وفھمھا والتجاوب معھا من خالل مجموعة متنوعة من المصادر  

 قدرتھم على التواصل بدقة كتابةً، وموافقة األسلوب مع الفئة المستھدفة والغرض  

 فھمھم للبنیة وتنوع اللغة  

 فھمھم ألنفسھم والعالم من حولھم  

 .تقدیرھم لثراء اللغة العربیة وجمالھا وتنوعھا  
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٤

  ؟Edexcel لماذا نختار مؤھالت إديكسل

  أكبر شركة تعليمية في العالم - Pearsonبيرسون 
 ٣٫٤ي ظل وجود ما یزید عن ، وھي أكبر ھیئة مانحة في المملكة المتحدة. فPearsonاألكادیمیة من بیرسون  Edexcelتتوفر مؤھالت إدیكسل 

ل على ملیون طالب یدرسون مؤھالتنا األكادیمیة والمھنیة في جمیع أنحاء العالم، نقدم مؤھالت معترف بھا دولیا للمدارس والكلیات وأصحاب العم
  مستوى العالم.

في اكتساب  Edexcelالدعم الشامل لطالب إدیكسل أكبر شركة تعلیمیة في العالم، مما یسمح لنا بقیادة االبتكار وتقدیم  Pearsonتعتبر بیرسون 
  المعارف والمھارات التي یحتاجونھا للتقدم في الدراسة والعمل والحیاة.

  تراث يمكنك الوثوق به
ء ، عندما منح المیثاق الملكي جامعة لندن صالحیاتھا األولى إلجرا١٨٣٦أكبر ھیئة مانحة في المملكة المتحدة عام  Pearsonأصبحت بیرسون 

أساًسا أكادیمیًا قویًا، مبنیًا  Edexcelعاًما من الخبرة في التعلیم الدولي، تمتلك مؤھالت إدیكسل  ١٥٠االمتحانات ومنح درجات علمیة لطالبھا. بفضل 
  على التقالید والدقة المرتبطة بالنظام التعلیمي في بریطانیا.

 على االنترنت: ، یرجى زیارة موقعناEdexcelلمعرفة المزید عن تراث إدیكسل 
qualifications.pearson.com/en/about-us/about-pearson/our-history  

  النتائج التي يمكنك الوثوق بھا
الرائدة في مجال التصحیح عبر اإلنترنت أنھا تصدر نتائج موثوقة على نحو ممتاز، مما یدل على أن مؤھالت  Pearsonلقد أثبتت تقنیة بیرسون 

  فظ في كل مرحلة على أعلى المعاییر.تحا Edexcelإدیكسل 

  Pearsonتم تطويرھا وفق معايير المؤھالت العالمية من بيرسون 
تم تطویرھا لتكون صارمة ومتطلبة وشاملة وممّكنة. نعمل بالتعاون  Edexcelالعالمیة أن جمیع مؤھالت إدیكسل  Pearsonتعني معاییر بیرسون 

ذات صلة على المستوى العالمي، وتمثل أفضل الممارسات على  Edexcelالتقییم لضمان أن مؤھالت إدیكسل مع فریق من قادة الفكر التربوي وخبراء 
  مستوى العالم وتحافظ على معیار متسق.

 :موقعناأو زیارة  ٢الملحق لمزید من المعلومات حول عملیة ومبادئ التأھیل ذات المستوى العالمي، یرجى الذھاب إلى 
uk.pearson.com/world-class-qualifications.  
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الصادرة من ھيئة بيرسون  )IGCSEلماذا نختار الشھادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (
  باللغة العربية (اللغة األولى)؟ Pearson Edexcelإديكسل 

إشراك الطالب لقد استمعنا إلى المالحظات من جمیع أنحاء المجتمع الدولي المدرسي، بما في ذلك عدد كبیر من المعلمین. لقد أجرینا تغییرات من شأنھا 
  زید من دراسة اللغة العربیة ومجموعة واسعة من المواد األخرى.الدولیین ومنحھم مھارات تدعم التقدم إلى م

یتضمن المحتوى المھارات والمجاالت الموضوعیة الواسعة التي تم اختیارھا بعنایة لضمان أن المؤھل شامل وشیق لجمیع  – نطاق واسع من المحتوى
محتوى، حیث یمكن للمدارس تعلیم المواصفات من خالل دورة دراسیة الطالب الدولیین. قد تم تصمیم المؤھل للسماح بالمرونة في نھج تدریس ال

  مخصصة، أو من خالل تدریس المنھج المحلي.

لقد حرصنا على أن تكون نصوصنا ذات صلة ثقافیة ومالئمة ومناسبة للطالب الدولیین، وأنھا ستشجع الطالب على تطویر مھارات  – خيارات النص
  التحلیل والتفكیر الشامل.

سنقیّم قواعد اللغة في قسمھا المنفصل للتأكد من أن الطالب لدیھم المھارات التي یحتاجونھا لمزید من التقدم في دراسة اللغة  –قواعد اللغة المنفصلة  تقييم
  العربیة.

ت التصحیح لدینا مباشرة أوراق أسئلتنا واضحة ویمكن اجتیازھا من قبل الطالب من جمیع نطاقات القدرات. مخططا –أوراق أسئلة واضحة ومباشرة 
  بحیث تكون متطلبات التقییم واضحة.

) لتوسیع معارف الطالب من خالل توسیع وتعمیق IGCSEلقد صممنا الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي ( –تنمية واسعة وعميقة لمھارات الطالب 
  المھارات. 

  على سبیل المثال، سیقوم الطالب بما یلي:

 تجاوب معھا من خالل مجموعة متنوعة من المصادرقراءة المواد وال  

 إجراء مقارنات بین النصوص وتحلیل الطرق التي یحقق بھا الُكتاب أغراضھم  

 .إنشاء المعنى ونقلھ في اللغة المكتوبة، وموافقة األسلوب مع الفئة المستھدفة والغرض  
وما بعده. من خالل عملیتنا لتطویر  ٣التقدم بنجاح حتى دراسة المستوى  IGCSE)تتیح مؤھالت الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي ( – التقدم

، والمدرسین الجامعیین للتحقق من مدى مالءمة ھذا المؤھل، بما في ذلك GCE Aوالمستوى  Aالمؤھل العالمي، قمنا بمشاورة معلمي المستوى 
زمة إلكمال قسم القواعد النحویة المنفصلة ستساعد الطالب على تلبیة متطلبات الدورة المحتوى والمھارات وبنیة التقییم. مھارات القواعد النحویة الال

  الجامعیة.

) على صفحات الشھادة الدولیة العامة qualifications.pearson.comیمكن العثور على مزید من المعلومات حول المؤھالت على موقعنا (
  .Edexcel) الصادرة من ھیئة إدیكسل IGCSEللتعلیم الثانوي (
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٦

  دعمك في التخطيط لھذا المؤھل وتنفيذه

  التخطيط

  نظرة عامة على الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي ( دلیل البدءیمنحكIGCSE الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل (Pearson Edexcel 
  والتقییم، وما تعنیھ ھذه التغییرات لك ولطالبك. باللغة العربیة (اللغة األولى) لمساعدتك على فھم التغییرات التي تطرأ على المحتوى

 .سوف نزودك بمخطط وخطط عمل قابلة للتعدیل  

 .تسلط وثائق الخرائط الضوء على االختالفات الرئیسیة بین المؤھالت الجدیدة والموروثة  

  التعليم والتعلم

 ییمھا، باإلضافة إلى المھارات التي ال یتم تقییمھا بشكل مباشر.سوف تسلط خرائط مھاراتنا الضوء على فرص الطالب لتطویر المھارات التي یتم تق  

 .مجموعة من مصادر التعلیم والتعلم التي تدعم التعلم في أي وقت وأي مكان لتحسین تحفیز الطالب وتشجیع طرق جدیدة للتعلم  

  لالختباراتاإلعداد 

  ، بما في ذلك:سنقدم أیًضا مجموعة من الموارد لمساعدتك في إعداد طالبك للتقییمات

 أوراق العینة لدعم التقییمات التكوینیة واالختبارات الصوریة  

 .تعلیقات الممتحن بعد كل سلسلة من االختبارات  

ResultsPlus  

ید التحلیل األكثر تفصیالً ألداء اختبارات الطالب. یمكن أن یساعدك ذلك في تحدید الموضوعات والمھارات التي من خاللھا یف ResultsPlusیوفر 
  التعلم اإلضافي الطالب.

  أحداث التدريب

  باإلضافة إلى التدریب عبر اإلنترنت، للمعلمین لتعمیق فھمھم عن مؤھالتنا، فإننا نستضیف سلسلة من األحداث التدریبیة كل عام.

  الحصول على المساعدة والدعم

التسجیل للحصول على التحدیثات اإللكترونیة الخاصة بلغات إدیكسل  ستضمن خدمة مستشار الموضوع لدینا تلقي المساعدة واإلرشاد من جانبنا. یمكنك
Edexcel :لتحدیثات التأھیل وأخبار المنتجات والخدمات. یمكنك التواصل مع مستشار الموضوع لدینا عبر البرید اإللكتروني على العنوان التالي 

teachinglanguages@pearson.com.  
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  لمحة عن التأھيل

  نظرة عامة على التأھيل

باللغة العربیة (اللغة األولى) من  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEتتكون الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (
  ورقتین یتم فحصھما خارجیاً.

باللغة العربیة (اللغة األولى)  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEي (تعتبر الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانو
  مؤھالً خطیًا. یجب أن تؤخذ جمیع األوراق في نھایة الدورة الدراسیة.

  نظرة عامة على المحتوى والتقييم

 

  : القراءة والتلخيص وقواعد اللغة١الورقة 
  

   4AA1/01 كود الورقة:*
  

ً یتم تقیی   مھا خارجیا

  دقیقة ١٥االختبار التحریري: ساعتان و

  اإلتاحة: ینایر ویونیو

  درجة ٧٥

  من التأھیل ٪٦٠

  نظرة عامة على المحتوى

  تقوم ھذه الورقة بتقییم مھارات القراءة وقواعد اللغة عبر مجموعة مختارة من المواضیع:

 قضایا الشباب  

 التعلیم  

 وسائل اإلعالم  

 الثقافة  

 ھالریاضة والترفی  

 السیاحة والسفر  

 األعمال التجاریة والعمل والتوظیف  

 البیئة  

 الصحة  

 .التكنولوجیا  
  نظرة عامة على التقييم

  درجة) ٤٩( الجزء األول: القراءة

  أسئلة اإلجابات القصیرة والطویلة على نصین.

  درجات) ٦(الجزء الثاني: التلخيص 

  ملخص النقاط الرئیسیة للنص الثالث.

  درجة) ٢٠( د اللغةالجزء الثالث: قواع

  أربعة أسئلة حول مجموعة من جوانب قواعد اللغة.
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٨

  
  : الكتابة٢الورقة  

  
   4AA1/02 كود الورقة:*
  

 ً   یتم تقییمھا خارجیا

  دقیقة ٣٠االختبار التحریري: ساعة و

  اإلتاحة: ینایر ویونیو

  درجة ٥٠

  من التأھیل %٤٠

  نظرة عامة على المحتوى

  مھارات الكتابة عبر مجموعة مختارة من المواضیع:تقوم ھذه الورقة بتقییم 

 قضایا الشباب  

 التعلیم  

 وسائل اإلعالم  

 الثقافة  

 الریاضة والترفیھ  

 السیاحة والسفر  

 األعمال التجاریة والعمل والتوظیف  

 البیئة  

 الصحة  

 .التكنولوجیا  
  نظرة عامة على التقييم

  ).درجة لكل مھمة ٢٥اثنین من مھام الكتابة طویلة اإلجابة (

 

  لوصف ھذا الكود وجمیع األكواد األخرى ذات الصلة بھذا التأھیل. : أكواد١الملحق *انظر 
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  محتوى اللغة العربية (اللغة األولى)

  ١٠  :القراءة والتلخیص وقواعد اللغة١الورقة 
  ١٤  :الكتابة٢الورقة  
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  : القراءة والتلخيص وقواعد اللغة١الورقة  

 ً   يتم تقييمھا خارجيا

  المحتوى وصف  ١٫١
  القراءة. ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . التلخيص٢
  . قواعد اللغة٣

 

 

 

 

 

 

الطالب نقل فھمھم للغة العربیة المكتوبة من خالل سلسلة من مھام القراءة. في الجزء األول، یقرأ  ىیلزم عل
  ین.الطالب نصین شیّقین في الكتیب المستخرج ثم اإلجابة على أربعة أسئلة حول كل نص. ثم یقارنون النص

  یجب أن یكون الطالب قادرین على إثبات المھارات التالیة.

  قراءة المواد والتجاوب معھا من خالل مجموعة متنوعة من المصادر.  ●

  البحث عن معلومات محددة.  ●

  تفسیر واستنتاج المعاني الصریحة والضمنیة، بما في ذلك أفكار الكتّاب ومشاعرھم وآرائھم.  ●

  ء المؤلفین للتأثیر.فھم وتحلیل كیفیة إنشا  ●

  اختیار األدلة ذات الصلة من النص واستخدامھا لدعم إجاباتھم.  ●

  إجراء المقارنات بین النصوص.  ●

یجب على الطالب قراءة مجموعة متنوعة من النصوص عالیة الجودة أثناء التحضیر لإلجابة عن مقتطفات 
ى قراءة أجزاء كبیرة من الِكتابات، بما في ذلك غیر مرئیة من قبل في االختبار. ینبغي أن یكونوا قادرین عل

النصوص الكاملة والطویلة التي تتطلب مطالبًا كبیرة من حیث المحتوى والبنیة وجودة اللغة. طوال فترة 
  التأھیل، یجب على الطالب تطویر مھارات التفسیر والتحلیل.

مثل الروایات عالیة الجودة، یجب أن تتضمن أنواع النصوص التي تم دراستھا مجموعة من األشكال، 
والمقاالت، والملخصات، والخطب، والمجالت، ومقتطفات من الكتب المرجعیة، باإلضافة إلى المجالت األدبیة 

  غیر الروائیة، مثل مقتطفات من السیرة الذاتیة، والرسائل، والنعي، وكتابات السفر. ھذه القائمة لیست شاملة.

  ب إظھار قدرتھم على تلخیص نص قصیر بكتابة النقاط الرئیسیة بوضوح.في الجزء الثاني، یلزم على الطال
  في الجزء الثالث، یلزم على الطالب إثبات فھمھم الستخدام قواعد اللغة في سلسلة من التدریبات.

  یجب أن یكون الطالب قادرین على إثبات المھارات التالیة.
 .التعرف على أنماط الكلمات ومعانیھا واستخدامھا  
 قاق األسماء والصفات وتصریف األفعال.اشت  
 .التعرف على التراكیب النحویة  
 .التعرف على الصیغ األساسیة للكلمات وتركیبھا لتالئم الجملة بدقة  
 (اإلعراب) شرح التراكیب اللغویة.  
 .صیاغة الجمل إلعطاء نفس المعنى  
 .تشكیل التراكیب اللغویة البسیطة والمركبة  

  ة مرتبطة بالمواضیع.جمیع المھام في ھذه الورق
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  معلومات عن التقييم  ١٫٢
  من إجمالي التأھیل العربي (اللغة األولى) من خالل القراءة والتلخیص وقواعد اللغة. ٪٦٠ ١تقیّم الورقة  

  أجزاء في الورقة. ثالثةسیكون ھناك 

  ینصح الطالب بتخصیص ما یقرب من    القراءة  .١
  دقیقة في الجزء األول. ١٥ساعة و ١

 یكون ھناك أسئلة تتطلب إجابات قصیرة وطویلة ذات صلة بمقتطفات من النصین.س  

 .سیجیب الطالب على جمیع األسئلة في ھذا القسم  

  درجة لھذا القسم. ٤٩إجمالي الدرجات  

 :ستختبر األسئلة ھدف التقییم التالي  

  AO1  
 سیرھا.قراءة وفھم مجموعة من النصوص، واختیار المعلومات واألفكار واآلراء وتف  

 .فھم كیفیة استخدام الكاتب للتقنیات إلنشاء التأثیر  

 .مقارنة ومقابلة المعلومات  

 

  دقیقة في الجزء الثاني. ٣٠ینصح الطالب بتخصیص ما یقرب من حوالي    التلخيص  .٢

  درجات. ٦سیكون ھناك سؤال تلخیص من  

 .سوف یجیب الطالب على سؤال واحد في ھذا القسم  

  ات لھذا القسم.درج ٦إجمالي الدرجات  

 :ستختبر األسئلة ھدف التقییم التالي  
AO1  

 .تلخیص المعلومات  

 

  دقیقة في الجزء الثالث. ٣٠ینصح الطالب بتخصیص ما یقرب من حوالي    قواعد اللغة  .٣

  درجات، كل منھما یقیّم المھارات النحویة المختلفة. ١٠سیكون ھناك سؤاالن من  

  ھذا القسم.سیجیب الطالب على جمیع األسئلة في  

  درجة لھذا القسم. ٢٠إجمالي الدرجات  

 .ستختبر األسئلة ھدف التقییم التالي  
  AO3  
 .إظھار فھًما للمصطلحات والبنیة النحویة  

 .إثبات القدرة على التعامل مع اللغة  

 .إثبات القدرة على تحلیل السمات اللغویة  
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١٢

  معايير التقييم  ١٫٣

. قد تم تضمین اإلرشادات كمرجع للمعلمین للمساعدة على Pearsonنین الخارجیین المعینین من قبل بیرسون إرشادات التصحیح ھذه الستخدام الممتحِ 
الخاصة بالشھادة الدولیة العامة  )SAMs( مواد تقییم العیناتفھم كیفیة تطبیق معاییر التقییم. یتم تضمین مخططات الدرجات على أساس النقاط في وثیقة 

  .باللغة العربیة (اللغة األولى) Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEللتعلیم الثانوي (

  درجات) ١٠( ٨و ٤السؤاالن 
  ، یتم تصحیح عمل الطالب باستخدام معاییر التقییم الواردة في الجدول أدناه.٨و ٤بالنسبة للسؤالین 

  جدول درجات مھارة الكاتب

  الواصف  الدرجة

  یة.ال توجد مواد مجز  ٠

٢–١   .شرح أساسي للكیفیة التي یخلق بھا الكاتب تأثیًرا من خالل التقنیات اللغویة واإلنشائیة  

 .األدلة المختارة ذات صلة محدودة بالنقاط التي تم تقدیمھا  

٤–٣   .شرح ضعیف للكیفیة التي یخلق بھا الكاتب تأثیًرا من خالل التقنیات اللغویة واإلنشائیة، مع وجود غموض  

 ة المختارة ذات صلة بشكل عام بالنقاط التي تم تقدیمھا.األدل  

٦–٥    شرح واضح للكیفیة التي یخلق بھا الكاتب تأثیًرا من خالل التقنیات اللغویة واإلنشائیة. قد تكون ھناك بعض نواح من الغموض ولكن
  اإلجابة الشاملة واضحة.

 .األدلة المختارة ذات صلة بالنقاط التي یتم تقدیمھا  

٨–٧    .شرح مفصل للكیفیة التي یخلق بھا الكاتب تأثیًرا من خالل التقنیات اللغویة واإلنشائیة، دون أي غموض  

 .األدلة المختارة تؤید تماما النقاط التي یتم تقدیمھا  

١٠–٩    وتحلیل للكیفیة التي یخلق بھا الكاتب تأثیًرا من خالل التقنیات اللغویة واإلنشائیة. واعٍ شرح  

 تار دقیق ویدعم بالكامل النقاط التي یتم تقدیمھا.الدلیل المخ  
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  درجة) ١٥( ٩السؤال 
  ، یتم تصحیح عمل الطالب باستخدام معاییر التقییم الواردة في الجدول أدناه.٩بالنسبة للسؤال رقم 

  جدول درجات اإلجابة المقارنة

  الواصف  الدرجة

  ال توجد مواد مجزیة.  ٠ 

٣–١   سیة بین النصوص.توضح اإلجابة مقارنة أسا  

 .شرح أساسي ألفكار الُكتاب  

 .األدلة المختارة ذات صلة محدودة بالنقاط التي تم تقدیمھا  

٦–٤   .تعتبر اإلجابة مقارنات واضحة بین النصوص  

 .شرح ضعیف ألفكار الُكتاب وكیف یتم نقلھا باستخدام التقنیات اللغویة واإلنشائیة، مع وجود غموض  

 ة بشكل عام بالنقاط التي تم تقدیمھا.األدلة المختارة ذات صل  

٩–٧   .تعتبر اإلجابة مجموعة من المقارنات الواضحة بین النصوص  

  شرح واضح ألفكار الُكتاب وكیف یتم نقلھا باستخدام التقنیات اللغویة واإلنشائیة. قد تكون ھناك بعض نواح من الغموض ولكن اإلجابة
  الشاملة واضحة.

 لنصین ذات صلة بالنقاط التي یتم تقدیمھا.األدلة المختارة من كال ا  

١٢–١٠   .تعتبر اإلجابة مجموعة واسعة من المقارنات الواضحة بین النصوص  

 .شرح مفصل ألفكار كل من الكاتبین وكیف یتم نقلھا باستخدام التقنیات اللغویة واإلنشائیة، دون أي غموض  

  التي یتم تقدیمھا.األدلة المختارة من كال النصین تدعم بشكل كامل النقاط  

١٥–١٣   .تعتبر اإلجابة مقارنات واعیة بین النصوص  

 .تحلیل ألفكار الُكتاب وكیف یتم نقلھا باستخدام التقنیات اللغویة واإلنشائیة  

 .الدلیل المختار متوازن في كال النصین، وھو دقیق ویدعم بالكامل النقاط التي یتم تقدیمھا  
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  : الكتابة٢الورقة 

ً يتم تقييمھا    خارجيا

  وصف المحتوى  ٢٫١
من الكتابة المتواصلة. ینصح الطالب بكتابة ما  قطعتين من خاللیلزم علي الطالب نقل فھمھم للغة العربیة   الكتابة  .١

كلمة لكل عنوان. عدد الكلمات تقریبي ولن یتم حساب الطالب على كتابة كلمات أكثر أو أقل  ٣٠٠یقرب من 
  د الكلمات. من الكلمات الموصى بھا في عد

  سیتم تصحیح جمیع األعمال التي ینتجھا الطالب.

  یجب أن یكون الطالب قادرین على إثبات المھارات التالیة.

 .نقل المعنى بفعالیة باللغة المكتوبة في مجموعة متنوعة من الصیغ واألنواع واألسالیب  

 .تركیز الكتابة على ھدف وجمھور معین  

 متنوعة من التقنیات. الكتابة بإبداع باستخدام مجموعة  

 .استخدام مجموعة واسعة من المفردات المناسبة  

 .استخدام التھجئة الدقیقة  

 .توظیف مجموعة متنوعة من تركیبات الجمل للتأثیر  

 .تركیب عملھم بفعالیة  

 .استخدام تركیبات مركبة  

 .استخدام قواعد نحویة إلنشاء التأثیر والتنوع واالھتمام  
 

  وانین من بین ثالثة اختیارات.یجب أن یختار الطالب عن

  ستشمل العناوین الثالثة األغراض التالیة: التحاور، السرد، الوصف، اإلقناع، اإلعالم، التوضیح.

یمكن أن تتضمن صیغ الكتابة مقالة خطیة أو سرد أو وصف أو خطاب أو مقال أو بریدًا إلكترونیًا أو محادثة أو 
  نشرة معلومات.

 

  ورقة مرتبطة بالمواضیع.جمیع المھام في ھذه ال
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  معلومات عن التقييم  ٢٫٢
  من إجمالي التأھیل باللغة العربیة (اللغة األولى) من خالل مھمتین للكتابة. %٤٠ ٢تقیّم الورقة  

 

  دقیقة لكل سؤال كتابي. ٤٥یُنصح الطالب بتخصیص ما یقرب من حوالي    الكتابة  .١

  جة من بین ثالثة أسئلة في ھذا القسم.در ٢٥سیقوم الطالب باإلجابة على سؤالین من  

  درجة لھذا القسم. ٥٠إجمالي الدرجات  

 .ستختبر األسئلة ھدف التقییم التالي  
  AO2  
  .التواصل كتابیًا بشكل فعال ومبدع، بصیغ مختلفة لجمھور معین وأغراض معینة  

  .تنظیم الكتابة إلى جمل واضحة ومتماسكة ونصوص كاملة  

  ئي الدقیق.استخدام التدقیق اإلمال  
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١٦

  معايير التقييم  ٢٫٣

  )درجة ٢٥( ٣و ٢و ١األسئلة 
  باستخدام معاییر التقییم الواردة في جداول الدرجات التالیة: Pearsonبالنسبة لھذه األسئلة، یتم تصحیح عمل الطالب بواسطة بیرسون 

 النقل والمحتوى  

 .تطبیق اللغة ودقتھا  
  ل قطعة كتابة على حدة.سیتم تطبیق الجداول مرتین، مرة واحدة لك

  جداول درجات النقل والمحتوى

  الواصف  الدرجة

  ال توجد مواد مجزیة.  ٠ 

٣–١   .النقل على مستوى أساسي والنقاط المحرزة ذات صلة محدودة  

 .تظھر المھمة القلیل من التركیز على الغرض والقارئ المقصود  

 .تظھر القطعة أدلة محدودة للترابط  

٦–٤   ل عام ویتم إجراء النقاط ذات الصلة، مع وجود غموض.النقل مناسب بشك  

 .تركز المھمة بشكل عام على الغرض والقارئ المقصود  

 .القطعة مترابطة، وذلك باستخدام التقنیات اإلنشائیة  

٩–٧    واضحة.النقل بوضوح ویتم إحراز مجموعة من النقاط ذات الصلة. قد تكون ھناك بعض نواح من الغموض ولكن اإلجابة الشاملة  

 .تركز المھمة بوضوح على الغرض والقارئ المقصود  

 .القطعة مترابطة بوضوح، وذلك باستخدام التقنیات اإلنشائیة  

١٢–١٠   .النقل بفعالیة، واإلجابة على ھذه المھمة شاملة وذات صلة، دون أي غموض  

 .تركز المھمة بأمان على الغرض والقارئ المقصود  

  بفعالیة، باستخدام مجموعة من التقنیات اإلنشائیة.ترتبط القطعة  

١٥–١٣   .النقل دقیق في بعض األحیان واإلجابة على المھمة شاملة وذات صلة على نحو كامل  

 .تركز المھمة بدقة على الغرض والقارئ المقصود  

 .القطعة مترابطة، وذلك باستخدام التقنیات اإلنشائیة بطریقة متطورة وماھرة  

 

  ضافيةإرشادات إ
: تشمل األدوات المترابطة مثل العبارات االنتقالیة، وكلمات الربط، والجمل التابعة، والفقرات، واستخدام الوصالت، والتكرار، التقنيات اإلنشائية

  والجناس، واالستعارة الطویلة.
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  جدول درجات تطبيق اللغة ودقتھا

  الواصف  الدرجة

  ال توجد مواد مجزیة.  ٠

٢–١   ویتم توظیف مجموعة محدودة من المفردات. اللغة أساسیة  

 .التركیبات اللغویة األساسیة مستخدمة  

 .التدقیق اإلمالئي دقیقًا في بعض األحیان  

٤–٣   .اللغة مناسبة بشكل عام للمھمة ویتم توظیف مجموعة من المفردات  

 .التركیبات اللغویة األساسیة مستخدمة بنجاح  

 المركبة دقیق بشكل عام.التدقیق اإلمالئي للكلمات البسیطة و  

٦–٥   .اللغة مناسبة للمھمة ویتم توظیف مجموعة من المفردات المناسبة  

 .تُستخدم تركیبات لغویة أكثر تعقیدًا، مع تحقیق بعض النجاح  

 .التدقیق اإلمالئي لمجموعة من الكلمات دقیق في معظمھا  

٨–٧   واسعة من المفردات المناسبة. غالبًا ما تُستخدم اللغة بشكل مبدع، ویتم استخدام مجموعة  

 .االستخدام الفعال لمجموعة من التركیبات اللغویة  

 .التدقیق اإلمالئي دائًما ما یكون دقیقًا  

١٠–٩    المختارة بعنایةغالبًا ما تُستخدم اللغة باتساق بشكل مبدع، ویتم استخدام مجموعة واسعة من المفردات.  

 ات اللغویة.استخدام طموح ودقیق لمجموعة من التركیب  

 .التدقیق اإلمالئي دقیق باستمرار، بما في ذلك المفردات الصعبة  

 

  إرشادات إضافية

  التركيبات اللغوية

وفي المبني التركیبات اللغویة األساسیة: تشمل األفعال الصوتیة والضعیفة ذات التردد العالي في الزمن الحاضر والمستقبل والماض للمبنِي للمعلوم 
  ع؛ اإلضافة؛ كان وإّن وأخواتھما.للمجھول الشائ

  التراكیب اللغویة المركبة: تشمل ھذه المفعول الـُمطلَق؛ التمییز؛ اإلضافة المركبة؛ الحال؛ الممنوع من الصرف.
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١٨

  معلومات عن التقييم

  متطلبات التقييم

باللغة العربیة (اللغة األولى) من  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEتتكون الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (
  ورقتین یتم فحصھما خارجیاً.

  یجب على الطالب إكمال جمیع التقییمات ویجب أن تُجرى ھذه في السلسلة النھائیة في نھایة دورة الدراسة.

  .٢٠١٩ستكون جمیع األوراق متاحة للتقییم اعتباًرا من یونیو 
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الدرجات األولية  عدد  ممعلومات عن التقيي   الورق
  المخصصة في الورقة

: القراءة والتلخیص ١الورقة 
  وقواعد اللغة

من إجمالي التأھیل العربي (اللغة األولى) من خالل القراءة  ٪٦٠ ١تقیّم الورقة 
  وقواعد اللغة.

  أجزاء في الورقة. ثالثةھناك 

  الجزء األول: القراءة

  دقیقة في الجزء  ١٥وساعة  ١ینصح الطالب بتخصیص ما یقرب من
  األول.

  سیكون ھناك أسئلة تتطلب إجابات قصیرة وطویلة ذات صلة بمقتطفات من
  النصین.

 .سیجیب الطالب على جمیع األسئلة في ھذا القسم  

  درجة لھذا القسم. ٤٩إجمالي الدرجات  

  الجزء الثاني: التلخيص

  ني.دقیقة في الجزء الثا ٣٠ینصح الطالب بتخصیص ما یقرب من حوالي  

  درجات. ٦سیكون ھناك سؤال تلخیص من  

 .سوف یجیب الطالب على سؤال واحد في ھذا القسم  

  درجات لھذا القسم. ٦إجمالي الدرجات  

  الجزء الثالث: قواعد اللغة

  دقیقة في الجزء الثالث. ٣٠ینصح الطالب بتخصیص ما یقرب من حوالي  

  لمھارات النحویة درجات، كل منھما یقیّم ا ٥سیكون ھناك أربعة أسئلة من
  المختلفة.

 .سیجیب الطالب على جمیع األسئلة في ھذا القسم  

  درجة لھذا القسم. ٢٠إجمالي الدرجات  

  درجة ٧٥
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٢٠

  
الدرجات األولية  عدد  معلومات عن التقييم   الورقة 

  المخصصة في الورقة

لغة األولى) من خالل من إجمالي التأھیل باللغة العربیة (ال %٤٠ ٢تقیّم الورقة   : الكتابة٢الورقة 
  مھمتین للكتابة.

  دقیقة لكل سؤال كتابي. ٤٥یُنصح الطالب بتخصیص ما یقرب من حوالي  

  درجة من بین ثالثة أسئلة  ٢٥سیقوم الطالب باإلجابة على سؤالین من
  كتابیة طویلة.

  درجة ٥٠ 

 

  مواد تقييم العينة

) IGCSE) الخاصة بالشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (SAMsمواد تقییم العینات (ة في وثیق الدرجات ومخططات العینة أوراق على العثور یمكن
  .باللغة العربیة (اللغة األولى) Pearson Edexcelالصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل 
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  أھداف وقياسات التقييم

في الشھادة الدولية  %  
 العامة للتعليم الثانوي

)IGCSE(  

AO1  )مجموعة من النصوص، واختیار المعلومات واألفكار واآلراء وتفسیرھا. ) قراءة وفھم١  

  ) فھم كیفیة استخدام الكاتب للتقنیات إلنشاء التأثیر.٢(

  ) مقارنة ومقابلة المعلومات.٣(

  ) تلخیص المعلومات.٤(

٤٤  

AO2  )التواصل كتابیًا بشكل فعال ومبدع، بصیغ مختلفة لجمھور معین وأغراض معینة.١ (  

  تنظیم الكتابة إلى جمل واضحة ومتماسكة ونصوص كاملة.) ٢(

  ) استخدام التدقیق اإلمالئي الدقیق.٣(

٤٠  

AO3  )إظھار فھًما للمصطلحات والبنیة النحویة.١ (  

  ) إثبات القدرة على التعامل مع اللغة.٢(

  ) إثبات القدرة على تحلیل السمات اللغویة.٣(

١٦  

 

  عالقة أھداف التقييم باألوراق

  ھدف التقييم  ورقةال

AO1  AO2  AO3  اإلجمالي للورقة  

: القراءة والتلخیص وقواعد ١الورقة 
  اللغة

٦٠  %١٦  %٠  %٤٤%  

  %٤٠  %٠  %٤٠  %٠  : الكتابة٢الورقة 

اإلجمالي للشھادة الدولية العامة 
  (IGCSE)للتعليم الثانوي 

١٠٠  %١٦  %٤٠  %٤٤%  
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٢٢

  التوجيه والمعلومات العامة

  حاالت القيد
. تتوفر نسخة لجمیع مسؤولي االختبارات وھي دلیلنا الدولي للمعلوماتلعثور على تفاصیل حول كیفیة إدخال الطالب الختبارات ھذا التأھیل في یمكن ا

  متاحة على موقعنا اإللكتروني.

وأصحاب العمل أنھم أنجزوا مؤھًال واحدًا  یجب أن یُعلم الطالب أنھ إذا أخذوا مؤھلین في نفس الموضوع، فمن المحتمل جدًا أن ترى الكلیات والجامعات
. یجب على الطالب أو مستشاریھم الذین )IGCSE/ الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي ( )GCSEفقط من مؤھلي الشھادة العامة للتعلیم الثانوي (

  لیھا قبل الشروع في برامجھم.لدیھم أي شكوك حول مجموعات الموضوعات أن یتأكدوا من المؤسسة التي یرغبون في التقدم إ

  ترتيبات الدخول والتعديالت المعقولة واالعتبارات الخاصة وسوء الممارسة
یماتنا، المساواة واإلنصاف ھما محور عملنا. تتطلب سیاستنا الخاصة بالمساواة أن یحصل جمیع الطالب على فرص متساویة للحصول على مؤھالتنا وتقی

  ة عادلة لكل طالب.ومؤھالتنا التي نمنحھا بطریق

  نحن ملتزمون بالتأكد من:

  عند اتخاذھم ألحد ٢٠١٠ال یُحرم الطالب من ذوي الخصائص المشمولة بالحمایة (كما ھو محدد في قانون المساواة بالمملكة المتحدة لعام ،(
  مؤھالتنا، بالمقارنة مع الطالب الذین ال یتمتعون بھذه الخاصیة

 دة التي یستحقونھا مقابل حصولھم على المؤھل ویمكن مقارنة ھذا اإلنجاز بإنصاف مع أقرانھم.جمیع الطالب یحصلون على الشھا  

  لغة التقييم

  سیكون تقییم ھذا التأھیل متاًحا باللغة العربیة فقط. یجب أن تكون كل أعمال الطالب باللغة العربیة.

  ترتيبات االلتحاق

  قییم. یُسمح للطالب من ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة أو اإلعاقات أو اإلصابات المؤقتة بـ:یتم االتفاق على ترتیبات االلتحاق قبل إجراء الت

 إجراء التقییم  

 .إظھار ما یعرفونھ ویمكنھم فعلھ دون تغییر متطلبات التقییم  

التأثیر على سالمة التقییم. ترتیبات االلتحاق ھي یتمثل الھدف من وراء ترتیبات االلتحاق في تلبیة االحتیاجات الخاصة لطالب بعینھ من ذوي اإلعاقة دون 
  إلجراء "تعدیالت معقولة". ٢٠١٠الطریقة الرئیسیة التي تمتثل بھا الھیئات المانحة للواجبات بموجب قانون المساواة لعام 

  لتقییم.ترتیبات االلتحاق لدخول الدیھ ن ویكح ومتاھو لك ما ذبعد طالب لف اسیعریجب دائًما معالجة ترتیبات االلتحاق في بدایة الدورة الدراسیة. 
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  التعديالت المعقولة

على قیام المؤسسة المانحة بإجراء تعدیالت معقولة عندما یكون الطالب من ذوي اإلعاقة في وضع غیر مواٍت عند  ٢٠١٠ینص قانون المساواة لعام 
  على ھذا الخلل.إجراء التقییم. مطلوب من المنظمة المانحة اتخاذ خطوات معقولة للتغلب 

  قد یكون التعدیل المعقول لطالب معین مخصصا لھذا الفرد، وبالتالي قد ال یكون في قائمة ترتیبات االلتحاق المتاحة.

  یعتمد تحدید ما إذا كان التعدیل معقوًال على عدد من العوامل، بما في ذلك:

 احتیاجات الطالب من ذوي اإلعاقة  

 وفعالیة التعدیل  

 وتكلفة التعدیل  

 .والتأثیر المحتمل للتعدیل على الطالب من ذوي اإلعاقة والطالب اآلخرین  
المتھ. ھذا ألن لن تتم الموافقة على التعدیل إذا كان یشتمل على تكالیف غیر معقولة للمؤسسة المانحة أو األطر الزمنیة أو یؤثر على أمن التقییم أو س

  التعدیل لیس "معقوالً".

  اعتبارات خاصة

الخاصة ھي تعدیل ما بعد االختبار لدرجة الطالب أو تقدیره لیعكس اإلصابة المؤقتة أو المرض أو غیر ذلك من االضطرابات الصحیة في االعتبارات 
بات مستوى وقت االختبار / التقییم، التي كان لھا أو كان من المحتمل بشكل معقول أن یكون لھا تأثیر مادي على قدرة الطالب إلجراء التقییم أو إث

  تحصیلھم في التقییم.

  مزيد من المعلومات

  یرجى االطالع على موقعنا على االنترنت لمزید من المعلومات حول كیفیة التقدم للحصول على ترتیبات االلتحاق واالعتبارات الخاصة.

 اإللكتروني: JCQوقع لمزید من المعلومات حول ترتیبات االلتحاق والتعدیالت المعقولة واالعتبارات الخاصة، یرجى الرجوع إلى م
www.jcq.org.uk.  

  سوء ممارسة الطالب

حة تشیر سوء ممارسات الطالب إلى أي عمل من جانب الطالب یضر بعملیة التقییم أو یسعى إلى اإلضرار بھا أو التي تقوض سالمة المؤھالت أو ص
  النتائج / الشھادات.

  JCQ M1 نموذجباستخدام  Pearsonسوء ممارسة الطالب في االختبارات إلى بیرسون اإلبالغ عن  يجب
یمكن إرسال النموذج عبر البرید اإللكتروني www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice). (متاح عبر 

pqsmalpractice@pearson.com لھا إلى:أو إرسا Investigations Team, Pearson,  
190 High Holborn, London, WC1V 7BH یرجى تقدیم أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق الداعمة. الحظ أن القرار النھائي .

  .Pearsonبشأن العقوبات المناسبة یقع على عاتق بیرسون 

  الموظفین أو المركز. عدم اإلبالغ عن سوء الممارسة یشكل سوء تصرف من جانب
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  سوء ممارسة الموظفين / المركز

سوء یتضمن سوء ممارسة الموظفین والمركز كالً من سوء الممارسة المتعمد وسوء إدارة مؤھالتنا. وكما ھو الحال مع سوء ممارسات الطالب، فإن 
  أو التي تقوض سالمة المؤھالت أو صحة النتائج / الشھادات. ممارسة الموظفین والمركز ھو أي عمل یضر بعملیة التقییم أو یسعى إلى اإلضرار بھا

اإلبالغ عن جمیع حاالت سوء ممارسات الموظفین المشتبھ بھم وسوء اإلدارة على الفور، قبل إجراء أي تحقیق من قبل المركز، إلى بیرسون  يجب
Pearson  نموذجعن طریق JCQ M2(a)   

  ).www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice(المتوفر عبر 

 أو إرسالھا إلى: pqsmalpractice@pearson.comیمكن إرسال النموذج والمستندات الداعمة وأكبر قدر ممكن من المعلومات إلى 
HInvestigations Team, Pearson, 190 High Holborn, London, WC1V 7B الحظ أن القرار النھائي بشأن .

  .Pearsonالعقوبات المناسبة یقع على عاتق بیرسون 

  عدم اإلبالغ عن سوء الممارسات یشكل نفسھ من سوء الممارسات.

ة والمھنیة لسوء الممارسات المشتبھ بھا للمؤھالت العام JCQیمكن العثور على إرشادات أكثر تفصیالً عن سوء الممارسات في أحدث نسخة من وثیقة 
  .www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice ، المتاحة عبرفي االختبارات والتقییمات

  المنح وإعداد التقرير
، باستخدام الدرجة اإلجمالیة ١إلى  ٩من تسع درجات من  ) وتصدیقھا حسب مقیاس مكونIGCSEسیتم تصنیف الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (

) الصادرة من IGCSEھي أعلى درجة. ال یتم تصنیف األوراق الفردیة. ستكون أول فرصة للشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي ( ٩للموضوع حیث 
. الطالب الذین یقل مستوى تحصیلھم عن الحد األدنى ٢٠١٩ باللغة العربیة (اللغة األولى) في أغسطس Pearson Edexcelھیئة بیرسون إدیكسل 
  غیر مصنفة. Uلیكون معیاًرا كافیًا لیتم تسجیلھ في الشھادة، سوف یحصلون على نتیجة  Pearsonالذي حددتھ بیرسون 

  التحاق الطالب وتقدمھم
  فیما یتعلق بااللتحاق بمؤھالتنا: JCQسیاسة  Pearsonیتبع بیرسون 

 احة ألي شخص قادر على الوصول إلى المستوى المطلوبیجب أن تكون مت  

 یجب أن تكون خالیة من الحواجز التي تحد من االلتحاق والتقدم  

 .تكافؤ الفرص لجمیع الطالب  

  التعلم المسبق والمتطلبات األخرى

إلجراء االختبار یجب أن یكونوا قادرین على ال یوجد أي تعلیم مسبق أو متطلبات أخرى لھذا التأھیل. یرجى مالحظة أن الطالب الذین تم اختیارھم 
  القراءة والكتابة باللغة العربیة على مستوى اللغة األولى.

  التقدم

في موضوعات  A، على سبیل المثال المستویات الدولیة ٣سیقوم الطالب بتطویر المھارات التي یحتاجونھا للتقدم بنجاح في دراسة إضافیة في المستوى 
  قابلة للمقارنة.
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  لملحقاتا

  ٢٦  األكواد: ١ الملحق

  ٢٧  العالمیة للدرجة Pearson بیرسون مؤھل تصمیم مبادئ: ٢الملحق 

  ٢٩  للنقل قابلة مھارات: ٣الملحق 

  ٣٠  مسرد: ٤الملحق 

  ٣٢  اللغة قواعد قائمة: ٥الملحق 
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  : األكواد١الملحق 

 

  الكود  استخدام الكود  نوع الكود

الشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي   یتم استخدام كود الموضوع من قبل المراكز إلدخال المؤھل.  أكواد الموضوع
(IGCSE) – 4AA1 

 یتم توفیر ھذه األكواد للحصول على المعلومات. قد یحتاج الطالب  أكواد الورقة
  إلى إدخالھا في أوراق فردیة.

  4AA1/01: ١الورقة 

  4AA1/02: ٢الورقة 
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  للدرجة العالمية Pearson: مبادئ تصميم مؤھل بيرسون ٢الملحق 

  صارمة ومتطلبة وشاملة وممّكنة.تم تطویرھا لتكون  Edexcelالعالمیة أن جمیع مؤھالت إدیكسل  Pearsonتعني معاییر بیرسون 

  
ني للحصول على موافقة من فریق خارجي من قادة الفكر التربوي وخبراء التقییم من جمیع أنحاء العالم. وذلك لضمان أن تكون مؤھالت نعمل بشكل تعاو

ذات صلة على مستوى العالم، وتمثل أفضل الممارسات على مستوى العالم في تصمیم التأھیل والتقییم، وتحافظ على معیار ثابت  Edexcelإدیكسل 
  دم الطالب في عالمنا الیوم سریع التغیر.وتدعم تق

اسعة من یرأس فریق خبراء بیرسون لمؤھالت المستوى العالمي السیر مایكل باربر، وھو رائد في مجال أنظمة التعلیم واإلصالح. انضم إلیھ مجموعة و
  المؤثرین الرئیسیین من ذوي الخبرة في التعلیم والقدرة على العمل.

ي منصب یسمح لي بالعمل مع القادة العالمیین في المناھج الدراسیة والتقییم إللقاء نظرة جدیدة على ما یحتاج الشباب إلى معرفتھ "أنا متحمس ألن أكون ف
 السیر مایكل باربر. والقدرة على فعلھ في القرن الحادي والعشرین، والنظر في كیفیة منحھم الفرصة للوصول إلى ھذا النوع من التعلیم."

 
English Arabic 
Demanding – The content and assessment 
are demanding, meaningful and meet the 
needs of end-users

طلبین وذا مغزى ویلبیان تیعد المحتوى والتقییم م - متطلبة
 احتیاجات المستخدمین النھائیین

Inclusive – The qualification is accessible 
to all its target group of students 

 المؤھل متاح لجمیع الفئات المستھدفة من الطالب - ةشامل

Rigorous – The design of assessments 
ensures confidence in the grades awarded 

یضمن تصمیم التقییمات الثقة في الدرجات  -  ةصارم
 الممنوحة

Empowering – The qualification provides 
students with the knowledge and skills to 
progress successfully 

یوفر التأھیل للطالب المعرفة والمھارات الالزمة  - ممّكنة
 للتقدم بنجاح

Demanding متطلبة 
Inclusive ةشامل 
Rigorous ةصارم 
Empowering ممّكنة 
World Class Qualifications مؤھالت الدرجة العالمية 
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لمؤھالت الدرجة العالمية لعملية تطوير الشھادة الدولية العامة للتعليم  Pearsonخبراء بيرسون اعتماد من فريق 
  )IGCSEالثانوي (

  ٢٠١٥ديسمبر 

لم میع أنحاء العا"لقد تم اختیارنا، إما بفضل خبرتنا في نظام التعلیم في المملكة المتحدة، أو بفضل خبرتنا في إصالح المؤھالت في األنظمة األخرى في ج
  مثل سنغافورة وھونج كونج وأسترالیا وعدد من الدول في جمیع أنحاء أوروبا.

  من خالل ما نراه على أنھ عملیة تطویر المؤھالت العالمیة الصارمة والتي شملت، عند االقتضاء، ما یلي: Pearsonلقد وجھنا بیرسون  

 ًء في العالممقارنات دولیة واسعة النطاق لمحتوى الموضوع ضد أعلى الدوائر أدا  

 التقییمات القیاسیة لمقدمي الخدمات في المملكة المتحدة وخارجھا للتأكد من أنھم على المستوى الصحیح المطلوب  

 .إنشاء مجموعات استشاریة للموضوعات الخارجیة، باالستعانة بالخبرات المستقلة الخاصة بالموضوع لتحدي مؤھالتنا والتحقق من صحتھا  
. ھذه عملیة منّظمة Pearsonعملنا على ضمان أن یكون المحتوى والتعلم مستقبلیًا، وأن التصمیم قد استرشد بإطار فعالیة بیرسون  واألھم من ذلك، أننا

  ومثبتة تعني أّن نتائج المتعلّم كانت في صمیم ھذا التطور طوال الوقت.

م في التعلیم، ولكن نتیجة لعملنا كفریق، نحن واثقون من أننا دعمنا تطویر مؤھالت نفھم أنھ في نھایة األمر التعلیم الممتاز ھو العامل األساسي لنجاح المتعل
الممیزة بفضل ترابطھا ودقتھا واالھتمام بالتفاصیل ویمكن  Edexcel) الصادرة من ھیئة إدیكسل IGCSEالشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (

  اعتبارھا تمثل أفضل الممارسات على مستوى العالم."

 

  السير مايكل باربر (الرئيس)
  كبیر مستشاري التعلیم، بیرسون بي إل سي

   البروفيسور لي سينج كونج
  العمید والعضو المنتدب، المعھد الوطني للتعلیم الدولي، سنغافورة

  د. بيتر ھيل
  ACARAالرئیس التنفیذي السابق لـ 

  بھرام بخرادانية
  رئیس معھد سیاسات التعلیم العالي

  ور جوناثان أوزبورنالبروفيس
  جامعة ستانفورد

  دام سالي كوتس
  مدیر األكادیمیات (الجنوب)، صندوق التعلُّم المتحد

  البروفيسور د. أورسوال رينولد
  المعھد الفدرالي للتكنولوجیا، سویسرا

   البروفيسور بوب شوارتز
  كلیة الدراسات العلیا في جامعة ھارفارد

   البروفيسور جانيس كاي
  جامعة اكستربروفوست، 

  بين جين
  رئیس التطویر الشریك، شراكة جون لویس

  جايسون ھولت
  المدیر التنفیذي، مجموعة ھولتس

 

 

  .٢٠١٥جمیع العناوین صحیحة بتاریخ دیسمبر 
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  : مھارات قابلة للنقل٣الملحق 

  الحاجة إلى مھارات قابلة للنقل

العمل باستمرار إلى ضرورة قیام الطالب بتطویر مجموعة من المھارات القابلة للتحویل  في السنوات األخیرة، أشارت مؤسسات التعلیم العالي وأصحاب
  لتمكینھم من االستجابة بثقة لمطالب الدراسة الجامعیة وعالم العمل.

ن تعلمھا والتي تَُمكن ) المھارات أو الكفاءات، بأنھا "حزمة المعرفة والسمات والقدرات التي یمكOECDتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (
  ]١[األفراد من القیام بنشاط أو مھمة بنجاح وبصورة مستمرة ویمكن البناء علیھا وتمتد من خالل التعلم."

باختیار وتقییم سبعة أطر مھارات عالمیة للقرن الحادي والعشرین. بعد االنتھاء من ھذه  Pearsonولدعم تصمیم مؤھالتنا، قام فریق أبحاث بیرسون 
باعتباره أكثر إطار عمل قوي ومبني على األدلة، واستخدمنا ذلك كأساس إلطار مھاراتنا  ]٢[) NRCلیة، حددنا إطار عمل مجلس البحوث القومي (العم

  المتكیفة.

  یشمل اإلطار المھارات اإلدراكیة والشخصیة وفیما بین األشخاص.

  بجانب مھارات القراءة والكتابة والحساب. NRCیتم تضمین إطار 

 

  
التدریس أو  وقد تم تفسیر المھارات لھذه المواصفات للتأكد من أنھا مناسبة لھذا الموضوع. جمیع المھارات المذكورة واضحة أو یمكن الوصول إلیھا في

ر ھذه المھارات في تحدید ھذه المھارات وتطوی Pearsonالتعلم و/ أو تقییم المؤھل. یتم تقییم بعض المھارات بشكل مباشر. ستدعمك مواد بیرسون 
  لدى الطالب.

) IGCSEالثانوي (یحدد الجدول الموجود في الصفحة التالیة اإلطار، ویعطي مؤشراً للمھارات التي یمكن العثور علیھا في الشھادة الدولیة العامة للتعلیم 
لموضوعي لكل مھارة، مع رسم الخرائط إلظھار الفرص باللغة العربیة (اللغة األولى) ویشیر إلى تفسیر المھارة في ھذا المجال. یتم تقدیم التفسیر ا

 qualifications.pearson.comلتطویر الطالب، على صفحات الموضوع على موقعنا: 

 
English Arabic 
COGNITIVE إدراكیة 
INTRAPERSONAL شخصیة 
INTERPERSONAL فیما بین األشخاص 

 

 

                                          
 
 

١ OECD – منشور  مھارات أفضل، وظائف أفضل، حیاة أفضل)OECD ،٢٠١٢(  
  )٢٠١١األكادیمیات الوطنیة، (مطبعة  تقییم مھارات القرن الحادي والعشرین: ملخص ورشة العمل  )٢٠١١كونیج، جیھ. أ. ( ٢
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مھا

ال
  

 العملیات واالستراتیجیات
  اإلدراكیة

 التفكیر الناقد  

 حل المشكالت  

 التحلیل  

 االستدالل / االحتجاج  

 التفسیر  

 اتخاذ القرارات  

 التعلم التكیفي  

  اإلبداع   اإلبداع

 االبتكار  

صیة
شخ

ت ال
را

مھا
ال

  

  التكیف   االنفتاح الفكري

 المسؤولیة الشخصیة واالجتماعیة  

 التعلم المتواصل  

 االھتمام الفكري والفضول  

  المبادرة   لعمل / الوعيأخالقیات ا

 التوجیھ الذاتي  

 المسؤولیة  

 المثابرة  

 اإلنتاجیة  

 (ما وراء المعرفة والتدبر والتفكیر) التنظیم الذاتي  

 األخالق  

 النزاھة  

 األساسي الذاتي التقییم
  اإلیجابي

 / الرصد الذاتي  
  التقییم الذاتي / التعزیز الذاتي

ص
خا

ألش
ن ا

 بی
یما

ت ف
را

مھا
ال

  

  التواصل   لتعاونالعمل الجماعي وا

 المشاركة  

 العمل الجماعى  

 التعاون  

 المھارات فیما بین األشخاص  

  المسؤولیة   القیادة

 التواصل الحازم  

 تقدیم الذات  

  

 

تطویر المھارات األساسیة وتطبیقھا من أجل تقییم 
الطرق التي یستخدمھا كاتب النص في استخدام 
المفردات والتركیبات اللغویة واألدوات السردیة 

  لخلق التأثیر.

لقدرة على التعامل مع األخالق تطویر وتطبیق ا
الواردة في العمل قید الدراسة، فضال عن إنتاج 

العمل الذي یمس القضایا األخالقیة، بطریقة 
  مبدئیة ومسؤولة أخالقیا.

ب أي أحد أو إظھار القدرة على عرض منص
  عملھ بشكل واضح ومقنع.

إظھار القدرة على تقدیم موقف الفرد أو عملھ 
  بشكل واضح ومقنع.



 

  -باللغة العربیة (اللغة األولى)  Pearson Edexcel) الصادرة من ھیئة بیرسون إدیكسل IGCSEالشھادة الدولیة العامة للتعلیم الثانوي (
٣١  ٢٠١٧ Pearson Education Limited©  - ٢٠١٧أبریل  -  ١اإلصدار  -المواصفات 

  : مسرد٤الملحق 

 

  التعريف  المصطلح

ثم یتم استھدافھ في المتطلبات التي یحتاجھا الطالب لاللتقاء للنجاح في المؤھل. لكل ھدف تقییم تركیز ممیز،   أھداف التقییم
  االختبارات أو الدورات الدراسیة. یمكن تقییم أھداف التقییم بشكل فردي أو جماعي.

  اختبار یتم إجراؤه في نفس الوقت والمكان في منطقة عالمیة.  التقییم الخارجي

م واحد في وقت سابق من المؤھالت الخطیة لھا جمیع التقییمات في نھایة الدورة الدراسیة. ال یمكن إجراء تقیی  الخطیة
  الدورة الدراسیة.
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  : قائمة قواعد اللغة٥الملحق 

وفھمھم لمختلف من المتوقع أن یكون الطالب قد اكتسبوا المعرفة والفھم لقواعد اللغة العربیة أثناء دراستھم. في االختبار سیطلب منھم تطبیق معرفتھم 
  دة بین القوسین ھي أمثلة فقط.الكلمات الموجو المھام، من خالل القوائم التالیة.

 

  (األسماء والصفات) حالة اإلعراب

 الرفع  

 النصب  

 الجر  

 

  نظام ضبط الحروف

 

  األسماء

 اشتقاق األسماء  

 المعرفة وغیر المعرفة  

 التذكیر والتأنیث  

 صیغة المفرد والمثنى والجمع  

 (َموز، شجر، ورق) جمع التكسیر (مدارس، كتب، متاحف) وأسماء الجمع  

 الصرف الممنوع من  

 (كراٍس، مستشفى ،   األسماء المعتلة (ناٍد، ُمغّنٍ

 اإلضافة  

 البدل  

 ال النافیة للجنس  

 األسماء الخمسة  
 

  الجمل األسمية
 الجمل األسمیة والنفي  
 كان وأخواتھا  
 إّن وأخواتھا  

 

  الحروف
  االستخدام العام ألداة التعریفالتنكیرأداة التعریف، حذف أداة ،  

 

  النعت

 المطابقة  

 یر المعرفالمعرف وغ  

 المحل  

 اسم التفضیل  
 (ھذا، ھذه، ھؤالء، ذلك، تلك) أسماء اإلشارة  
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  عاٍل) ،المعتل (غاٍل، ماٍض  
 

  ظرف

 اسم التفضیل  

 (كیف، متى) حروف االستفھام  

 ،وراء) ظرف الزمان والمكان (الیوم، غداً، ھنا، ھناك، عند، بَعد، قبل، خالل، داخل، أمام، نحو، بین، جانب، فوق، تحت، دون، مع، خلف  

 الـمفعول الـُمطلَق  

 الحال  

 التمییز  

 المفعول ألجلھ  
 

  الضمائر

 (َمن) الشخصیة: الفاعل، بما في ذلك  

 صیغة الملكیة  

 (ما، َمن الذي، الذین، التي) الصلة  

 (المتصلة وغیر المتصلة باألسماء واألفعال) الضمائر  

 المؤكدة  

 (ھذا، ھذه، ھؤالء، ذلك، تلك) أسماء اإلشارة  

 محروف االستفھا  

 
  األفعال

 تصریف األفعال  

 األفعال المتعدیة والالزمة  

 الفاعل والمفعول بھ  

 أفعال صحیحة، ومضاعفة، ومعتل ثالثي ورباعي  

 (قرأ، أكل، سأل) األفعال المھموزة  

 (یـجب أن) المبني للمجھول  

 جمیع األشخاص من الفعل والمفرد والمثنى والجمع  

  تام وغیر تام  
  الـمرفوع والـمنصوب)(الـمجزوم الـماضي، الـمضارع 

 صیغة النفي  

 جمیع األفعال واألطر الزمنیة  

 صیغة األمر  

 الشرط  

 اسم فعل  
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 المبنِي للمعلوم والمبنِي للمجھول  

 اسم الفاعل واسم المفعول  

 أفعال المدح والذم  

 أفعال المشاعر والشروع  
 

  الھمزة

 

  الحروف
 (في، إلى، لــِ، ِمن، على، عن، بِــــــ) الحروف  

 

  حروف العطف

 حروف النسق  

 (إذا، لو، عندما، ألّن، بسبب، حیث، مثل، َكـــــ) حروف الربط  
 

  أََدوات الجزم

 حروف االستفھام  

 استخدام كم  

 النداء  

 االستخدام الصحیح لھمزة إن وأن  

 أداة االستثناء  

 

  العدد والكم والتاريخ والزمن

 األعداد األساسیة والترتیبیة  

 االستثناء  

 موافقة األعداد مع األسماء  

 أشھر السنة باستخدام التقویمات القیاسیة الدولیة والمحلیة  
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