Portion of Year 7 ARABS
انًبدح انًمشسح اليزؾبٌ انفظم انذساصً األٔل  /انظف انضبثغ (ػشة)
نهؼبو انذساصً 2018ــ 2019
** انٕؽذح األٔنً :
ــ لشآٌ كشٌى :انجهذ اَيٍ ( انًؼُى انؼبو  +يؼبًَ انًفشداد  +انششػ)
ــ شؼش :إششالخ ٔطٍ يٍ  8 : 1ؽفع
ــ شؼش :رفبؤل ٔأيم يٍ  10 : 1ؽفع
ــ لظخ ؽضٌٕ انؾٕاي
ــ َض يؼهٕيبرً  :ثشط خهٍفخ
ــ َض يؼهٕيبرً  :انجشاعٍم
ــ انُؾٕ :انًجًُ نهًغٕٓل
ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض صشدي
** انٕؽذح انضبٍَخ :
ــ شؼش :سصبنخ إنى أيً
ــ لظخ لهت أيً
ــ َض يؼهٕيبرً  :انؼطف ػهى األثُبء
ــ انُؾٕ :انًفؼٕل نّ
ــ انكزبثخ  :كزبثخ رمشٌش ثؾضً

** يهؾٕظخ :
** صٍزضًٍ االخزجبس لطغ خبسعٍخ ػهٍٓب أصئهخ رخض عًٍغ فشٔع انهغخ .
** كزنك رؼجٍش إثذاػً ٔٔظٍفً يٍ يضم انزهخٍض ٔانزؼهٍك ٔكزبثخ انالفزبد ( انزغشٌذاد ) ٔانشصبئم  . . . .إنخ ،
ٔصٍزى رظؾٍؼ انزؼجٍش ػهى األصش انزبنٍخ :
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انظٍبغخ لٕحً ٔضؼفب ً ٔانؾظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًشؽهخ انؼًشٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انكزبثخ اإليالئٍخ  ،ػاليبد
انزشلٍى  ،انمٕاػذ انُؾٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ ؽضت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍش ( رمضٍى انًٕضٕع إنى
ػُبطش ٔكٍفٍخ االَزمبل يٍ ػُظش إنى ػُظش ٔانشثظ ثٍٍ األفكبس  ،االنززاو ثأعزاء انًٕضٕع ( انًمذيخ ٔانؼشع
ٔانخزبو ) ،ؽٍش ٌغت أٌ ركٌٕ ٔاضؾخ  ،رمذٌى ؽمبئك يضجزخ ٔيذػًخ ثأدنخ  ،االصزشٓبد ثُظٕص دٌٍُخ أٔ ؽكى
أٔ أشؼبس أٔ ألٕال يأصٕسح . . . . . . . .
** ٌشعى اصزشعبع عًٍغ لٕاػذ انكزبثخ اإليالئٍخ ٔعًٍغ انمٕاػذ انُؾٌٕخ انزً صجمذ دساصزٓب  ،كزنك اصزشعبع
عًٍغ األعٕثخ انًٕعٕدح فً انذفبرش ٔانكزت ٔانًهفبد ٔكبفخ يب أػطبِ انًؼهى يٍ ػًم ٌزؼهك ثبنًُٓبط أٔ ػًم
خبسعً ػهى انضٕاء .
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Portion of Year 8 Arabs
انًبدح انًمشسح اليزؾبٌ انفظم انذساصً األٔل  /انظف الصبيٍ (ػشة)
نهؼبو انذساصً 2018ــ 2019
** انٕؽذح األٔنً :
ــ انمشآٌ انكشٌى  :اإلؽضبٌ إنى انٕانذٌٍ
ــ شؼش :يٍ رغبسة انؾٍبح (ؽفع)
ــ شؼش :إنى شجبة ثالدي يٍ  10 : 1ؽفع
ــ لظخ أػظى َؼًخ
ــ َض يؼهٕيبرً :كٍ أَذ
ــ َض يؼهٕيبرً :اإلديبٌ ػهى اإلَزشَذ
ــ انُؾٕ :انؾـــبل
ــ انكزبثخَ :ض صشدي :آيبل رْجذ يغ انشٌؼ
** انٕؽذح انضبٍَخ :
ــ شؼشٌٕ :و انشٍٓذ يٍ  6 : 1ؽفع
ــ لظخ :يضبفش ثبنذسعخ انضبنضخ
ــ َض يؼهٕيبرً :أديغزُب رؾت انمظض
ــ َض يؼهٕيبرً :يٍ أعم ًَظ ػٍش طؾً
ــ انُؾٕ :انزًٍٍــز
ــ انكزبثخ :رمشٌش ثؾضً
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** يهؾٕظخ :
** صٍزضًٍ االخزجبس لطغ خبسعٍخ ػهٍٓب أصئهخ رخض عًٍغ فشٔع انهغخ .
** كزنك رؼجٍش إثذاػً ٔٔظٍفً يٍ يضم انزهخٍض ٔانزؼهٍك ٔكزبثخ انالفزبد ( انزغشٌذاد ) ٔانشصبئم  . . . .إنخ ،
ٔصٍزى رظؾٍؼ انزؼجٍش ػهى األصش انزبنٍخ :
انظٍبغخ لٕحً ٔضؼفب ً ٔانؾظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًشؽهخ انؼًشٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انكزبثخ اإليالئٍخ  ،ػاليبد
انزشلٍى  ،انمٕاػذ انُؾٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ ؽضت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍش ( رمضٍى انًٕضٕع إنى
ػُبطش ٔكٍفٍخ االَزمبل يٍ ػُظش إنى ػُظش ٔانشثظ ثٍٍ األفكبس  ،االنززاو ثأعزاء انًٕضٕع ( انًمذيخ ٔانؼشع
ٔانخزبو ) ،ؽٍش ٌغت أٌ ركٌٕ ٔاضؾخ  ،رمذٌى ؽمبئك يضجزخ ٔيذػًخ ثأدنخ  ،االصزشٓبد ثُظٕص دٌٍُخ أٔ ؽكى
أٔ أشؼبس أٔ ألٕال يأصٕسح . . . . . . . .
** ٌشعى اصزشعبع عًٍغ لٕاػذ انكزبثخ اإليالئٍخ ٔعًٍغ انمٕاػذ انُؾٌٕخ انزً صجمذ دساصزٓب  ،كزنك اصزشعبع
عًٍغ األعٕثخ انًٕعٕدح فً انذفبرش ٔانكزت ٔانًهفبد ٔكبفخ يب أػطبِ انًؼهى يٍ ػًم ٌزؼهك ثبنًُٓبط أٔ ػًم
خبسعً ػهى انضٕاء .

4

Portion of Year 9 ARABS
انًبدح انًمشسح اليزؾبٌ انفظم انذساصً األٔل  /انظف الربصغ (ػشة)
نهؼبو انذساصً 2018ــ 2019
** انمشاءح :
ــ ؽذٌش ششٌف :الرغضت (رؾهٍم يؼبٍَّ ضًٍ صٍبلبرّ  +خظبئض انٕطٍخ فً انجالغخ انُجٌٕخ)
ــ شؼش :غزٔرك يٕنٕدا ؽفع أثٍبد انُض +انًؼُى االعًبنً نهُض يٕضؾب انفكش انشئٍضخ
ٔانغزئٍخ +رفضٍش يفشدارّ
ــ شؼش :فً يكبسو األخالق رؾهٍم انُض فً صٍبلّ انزبسٌخً ٔاالعزًبػً
ــ لظخ لظٍشح  :انذسس االخٍش أنفَٕضٕ دٔدٌّ
-

"

 :يفزش انًذاسس – و .آصبس طبْش

ــ َض يؼهٕيبرً  :سؤٌخ يضزمجهٍخ نهمطبع انضٍبؽً
ــ َض سأي :يمبل :إشبساد ٌشصهٓب انشٓذاء – د .فبطًخ انظبٌغ
ــ انُؾٕ- :انًٍزاٌ انظشفً
– اصى انفبػم
– اصى انًفؼٕل
ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض صشدي يكٌٕ يٍ ؽذس يشكزي
 -انجالغخ  :انزشجٍّ انجهٍغ

** يهؾٕظخ :
** صٍزضًٍ االخزجبس لطغ خبسعٍخ ػهٍٓب أصئهخ رخض عًٍغ فشٔع انهغخ .
** كزنك رؼجٍش إثذاػً ٔٔظٍفً ٔصٍزى رظؾٍؼ انزؼجٍش ػهى األصش انزبنٍخ :
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انظٍبغخ لٕحً ٔضؼفب ً ٔانؾظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًشؽهخ انؼًشٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انمٕاػذ اإليالئٍخ ،
ػاليبد انزشلٍى  ،انمٕاػذ انُؾٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ ؽضت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍش ( رمضٍى
انًٕضٕع إنى ػُبطش ٔ،كٍفٍخ االَزمبل يٍ ػُظش إنى ػُظش ٔانشثظ ثٍٍ األفكبس  ،االنززاو ثأعزاء انًٕضٕع
( انًمذيخ ٔانؼشع
ثُظٕص دٌٍُخ أٔ ؽكى أٔ أشؼبس أٔ ألٕال يأصٕسح . . . . . . . .
** ٌشعى اصزشعبع عًٍغ لٕاػذ اإليالئٍخ ٔعًٍغ انمٕاػذ انُؾٌٕخ انزً صجمذ دساصزٓب  ،كزنك اصزشعبع عًٍغ
األعٕثخ انًٕعٕدح فً انذفبرش ٔانكزت ٔانًهفبدٔ ،أٔساق ػًمٔ ،كبفخ يب أػطبِ انًؼهى يٍ ػًم ٌزؼهك ثبنًُٓبط أٔ
ػًم خبسعً ػهى انضٕاء .

6

Portion of Year 10 Arabs
انًبدح انًمشسح اليزؾبٌ انفظم انذساصً األٔل  /انظف الػبشش (ػشة)
نهؼبو انذساصً  2018ــ 2019
ــ ؽذٌش ششٌف :ؽضٍ انخهك
ــ شؼش :إرا انًشء و ٌذَش ػشضّ ــ انضًٕأل ثٍ ػبدٌبء
ــ شؼش :ثبٌ انخهٍظ ــ عشٌش ثٍ ػطٍخ
ــ لظخ لظٍشح :انخجز ــ فٕنفغبَظ ثٕسشٍشد
ــ لظخ لظٍشح :يظجبػ انؾًبو
ــ صٍشح رارٍخ :اصًٓب رغشثخ ــ أسصكٍٍ كبنذٌٔم
ــ يمبل :انؼزبة طبثٌٕ انمهٕة ــ يٍخبئٍم َؼًٍخ
ــ ػًٕد طؾفً :يزى رخزفً ظبْشح انضٍهفً؟ ــ أؽًذ انؾذٌذي
ــ َض يؼهٕيبرً :انزضٕق االنكزشًَٔ
ــ انًؾبدصخ :لظخ يضم
ــ انكزبثخ :اصزغبثخ ػهى انمظخ
ــ انكزبثخ :كزبثخ صٍشح أدثٍخ (رارٍخ  /غٍشٌخ)
ــ انُؾٕ :طٍغ انًجبنغخ
ــ انُؾٕ :انظفخ انًشجٓخ
ــ انجالغخ :االصزؼبسح (انًكٍُخ  /انزظشٌؾٍخ )
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** يهؾٕظخ :
** صٍزضًٍ االخزجبس لطغ خبسعٍخ ػهٍٓب أصئهخ رخض عًٍغ فشٔع انهغخ .
** كزنك رؼجٍش إثذاػً ٔٔظٍفً يٍ يضم انزهخٍض ٔانزؼهٍك ٔكزبثخ انالفزبد ( انزغشٌذاد ) ٔانشصبئم  . . . .إنخ ،
ٔصٍزى رظؾٍؼ انزؼجٍش ػهى األصش انزبنٍخ :
انظٍبغخ لٕحً ٔضؼفب ً ٔانؾظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًشؽهخ انؼًشٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انكزبثخ اإليالئٍخ  ،ػاليبد
انزشلٍى  ،انمٕاػذ انُؾٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ ؽضت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍش ( رمضٍى انًٕضٕع إنى
ػُبطش ٔكٍفٍخ االَزمبل يٍ ػُظش إنى ػُظش ٔانشثظ ثٍٍ األفكبس  ،االنززاو ثأعزاء انًٕضٕع ( انًمذيخ ٔانؼشع
ٔانخزبو ) ،ؽٍش ٌغت أٌ ركٌٕ ٔاضؾخ  ،رمذٌى ؽمبئك يضجزخ ٔيذػًخ ثأدنخ  ،االصزشٓبد ثُظٕص دٌٍُخ أٔ ؽكى
أٔ أشؼبس أٔ ألٕال يأصٕسح . . . . . . . .
** ٌشعى اصزشعبع عًٍغ لٕاػذ انكزبثخ اإليالئٍخ ٔعًٍغ انمٕاػذ انُؾٌٕخ انزً صجمذ دساصزٓب  ،كزنك اصزشعبع
عًٍغ األعٕثخ انًٕعٕدح فً انذفبرش ٔانكزت ٔانًهفبد ٔكبفخ يب أػطبِ انًؼهى يٍ ػًم ٌزؼهك ثبنًُٓبط أٔ ػًم
خبسعً ػهى انضٕاء .
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Portion of Year 11 ARABS
انًبدح انًمشسح اليزؾبٌ انفظم انذساصً األٔل  /انظف الؽبدي ػشش(ػشة)
نهؼبو انذساصً 2018ــ 2019
** انمشاءح :
ــ لشآٌ كشٌى :آٌبد يٍ صٕسح انُٕس ( انًؼُى انؼبو  +يؼبًَ انًفشداد  +انششػ)
ــ شؼش :انًضمت انؼجذي ،ؽفع انُض  +رؾهٍم انُض فً صٍبلّ انزبسٌخً ٔاالعزًبػً.
ــ شؼش :يبنك ثٍ انشٌت انزًًًٍ :رؾهٍم انُض +انًؼُى االعًبنً نهُض+انزمٍُبد انجالغٍخ
ــ لظخ لظٍشح  :ؽبدصخ – َغٍت يؾفٕظ
ــ َض يؼهٕيبرً  :نغبد انؼبنى يشاٌب انُبس
ــ َظٕص انشأي :ػًٕد طؾفً  :طذٌمً انٓبرف – ػبئشخ صهطبٌ
"

"  :انشجبة صفشاء اإليبساد – يٍضبء غذٌش

 َض صشدي  :انشخظٍخ فً لظخ (ؽبدصخ )ــ انُؾٕ :اصًب انزيبٌ ٔانًكبٌ – اصى اَنخ – انُضت – اصى انزفضٍم  +يشاعؼخ يبصجك دساصزّ يٍ
لٕاػذ َؾٌٕخ .
ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض صشدي َ ،ض يؼهٕيبرً  ،إلُبػً – رمشٌش ثؾضً.
 -انجالغخ  :انزشجٍّ انًفظم – انزشجٍّ انزًضٍهً,

** يهؾٕظخ :
** صٍزضًٍ االخزجبس لطغ خبسعٍخ ػهٍٓب أصئهخ رخض عًٍغ فشٔع انهغخ .
** كزنك رؼجٍش إثذاػً ٔٔظٍفً
ٔصٍزى رظؾٍؼ انزؼجٍش ػهى األصش انزبنٍخ :
انظٍبغخ لٕحً ٔضؼفب ً ٔانؾظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًشؽهخ انؼًشٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انكزبثخ اإليالئٍخ  ،ػاليبد
انزشلٍى  ،انمٕاػذ انُؾٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ ؽضت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍش ( رمضٍى انًٕضٕع إنى
ػُبطش ٔكٍفٍخ االَزمبل يٍ ػُظش إنى ػُظش ٔانشثظ ثٍٍ األفكبس  ،االنززاو ثأعزاء انًٕضٕع ( انًمذيخ ٔانؼشع
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ٔانخزبو ) ،ؽٍش ٌغت أٌ ركٌٕ ٔاضؾخ  ،رمذٌى ؽمبئك يضجزخ ٔيذػًخ ثأدنخ  ،االصزشٓبد ثُظٕص دٌٍُخ أٔ ؽكى
أٔ أشؼبس أٔ ألٕال يأصٕسح . . . . . . . .
** ٌشعى اصزشعبع عًٍغ اللٕاػذ اإليالئٍخ ٔ انمٕاػذ انُؾٌٕخ انزً صجمذ دساصزٓب  ،كزنك اصزشعبع عًٍغ
األعٕثخ انًٕعٕدح فً انذفبرش ٔانكزت ٔانًهفبدٔ ،أٔساق انؼًم ٔكبفخ يب أػطبِ انًؼهى يٍ ػًم ٌزؼهك ثبنًُٓبط أٔ
ػًم خبسعً ػهى انضٕاء .
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Portion of Year 12 ARABS
انًبدح انًمشسح اليزؾبٌ انفظم انذساصً األٔل  /انظف الصبًَ ػشش (ػشة)
نهؼبو انذساصً 2018ــ 2019
ــ لشآٌ كشٌى" :هللا ٔنً انزٌٍ آيُٕا" ( انًؼُى انؼبو  +يؼبًَ انًفشداد  +انششػ)
ــ انشؼش :شؼش انًزُجً /شؼشاء انؼظش انؼجبصً
لظٍذح أسق ػهى أسق – انًزُجً لظٍذح ػهى لذس أْم انؼزو  -انًزُجًــ انمظخ انمظٍشحَ :ظشح خبسط انُبفزح – نٍُذا كٍزس
ػاليخ رؼغت – فبطًخ انكؼجً
ــ انُض انًؼهٕيبرً  :ؽمٍمخ األشٍبء
نًبرا َؼ ُّذ انُغٕو
ــ انُؾٕ :انغًهخ اإلصًٍخ ٔيكًالرٓب
 كبٌ ٔأخٕارٓب إٌّ ٔأخٕارٓب ظٍ ٔأخٕارٓب ال انُبفٍخ نهغُش أفؼبل انًمبسثخ ٔانشعبء ٔانششٔع انغًهخ انفؼهٍخ  +انًفبػٍم انزٕاثغ انغش ٔاالضبفخ11

ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض صشدي ( يمبل) – َض إلُبػً – َض رأيهً أٔ لظخ لظٍشح
كزبثخ اصزغبثخ نُض أدثً.

** يهؾٕظخ :
** صٍزضًٍ االخزجبس لطغ خبسعٍخ ػهٍٓب أصئهخ رخض عًٍغ فشٔع انهغخ .
** كزنك رؼجٍش إثذاػً ٔٔظٍفً
ٔصٍزى رظؾٍؼ انزؼجٍش ػهى األصش انزبنٍخ :
انظٍبغخ لٕحً ٔضؼفب ً ٔانؾظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًشؽهخ انؼًشٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انمٕاػذ اإليالئٍخ ،
ػاليبد انزشلٍى  ،انمٕاػذ انُؾٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ ؽضت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍش ( رمضٍى
انًٕضٕع إنى ػُبطشٔ ،كٍفٍخ االَزمبل يٍ ػُظش إنى ػُظش ٔانشثظ ثٍٍ األفكبس،االنززاو ثأعزاء انًٕضٕع (
انًمذيخ ٔانؼشع ٔانخزبو ) ،ؽٍش ٌغت أٌ ركٌٕ ٔاضؾخ  ،رمذٌى ؽمبئك يضجزخ ٔيذػًخ ثأدنخ  ،االصزشٓبد
ثُظٕص دٌٍُخ أٔ ؽكى أٔ أشؼبس أٔ ألٕال يأصٕسح . . . . . . . .
** ٌشعى اصزشعبع عًٍغ اللٕاػذ اإليالئٍخ ٔعًٍغ انمٕاػذ انُؾٌٕخ انزً صجمذ دساصزٓب  ،كزنك اصزشعبع عًٍغ
األعٕثخ انًٕعٕدح فً انذفبرش ٔانكزت ٔانًهفبدٔ ،أٔساق انؼًمٔ ،كبفخ يب أػطبِ انًؼهى يٍ ػًم ٌزؼهك ثبنًُٓبط
أٔ ػًم خبسعً ػهى انضٕاء .
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