Individuals and Societies Subject-group overview grade 6
Content (topics,
)knowledge, skills

ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﺔ
ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻬﺪ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ATL skills

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺼﻒ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﺩﺍﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﺍﻻﻣﺪ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻻﻣﺪ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮﺍﻟﻨﺎﻗﺪ
 .1ﺟﻤﻊ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ.
 .2ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

MYP subject specific
)objective(s

Statement of
inquiry

 -1ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
 -2ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﺍﻟﺴﺘﻘﺼﺎء  .ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
 -3ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
 -4ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ ﻧﺸﻮء
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

Global context

ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

)Related concept(s

ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ

Key
concept

Unit title

ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻬﺪ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

MYP subject

Content (topics,

ATL skills

)knowledge, skills
ﻬ ر اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﻣ ﺔ
ﻧ ﺄة اﻟ وﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ
اﻟ ﯾ ﺔ اﻟ رة
اﻟ ﻼﻓﺔ اﻟ اﺷ ة

Statement of inquiry

specific

Global context

)objective(s
 -1اﻟ ﻌ ﻓﺔ واﻟﻔﻬ

اﻟ اﺻﻞ
.اﺳ
اﻟ

ﻋﺔ ﻣ اﺳﺎﻟ

ام ﻣ

ث ﻟﻠ اﺻﻞ ﻣﻊ ﻣ

ﻋﻼﻗﺔ اﻟ وﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ

اﻟ ﺎﻫ .

ﻓﻲ دول اﻟ ار

اﻟ ﻬﺎرات اﻟ

ﺔ

اﻧ ﺎء اﻟ وا

ﺑ

ﻋﺔ ﻣ

 -3اﻟ اﺻﻞ
 -4اﻟ ﻠ ﻞ واﻟ ﻔ

ﻊ ﯾ د اﻟﻰ ﺗﻐ

اﻟﻬ ﺔ وﻣ
اﻟ ﺎﻗ

ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧ

اع  ,اﻟ ﻘﺎﻓﺔ

اﻟ ﻐ

ﻓﻲ

ان ﯾ ﻓﻊ
اﻟ

اع.

ﻧ ﺄة اﻟ وﻟﺔ

اﻟ ﻔ اﻟ ﺎﻗ
ﺟ ﻊ وﺗ

اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت ذات

اﻟ ﻠﺔ ﻟ

ﺎﻏﺔ اﻟ

ﺔ.

 .2ﺗﻔ

اﻟ ﺎﻧﺎت.

 .3ﺗﻘ

اﻟ اﻫ واﻟ

)

ﺎﻋ ة اﻟ ﻌﻠ (.

اﻟ ﻔ

اﻻﺑ اﻋﻲ

ﺞ.

 .1اﺑ ﺎر اﻟ ﻠ ل اﻟ ﯾ ة
ﻟﻠ

وااﻟ ﻘ ﺎء .

ﻣ

اﻟ ر ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ

)concept(s

concept

ﻣ ﺎدر

اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻟ ﻌ دة.

ﻼت اﻟ

 -2اﻟ

اﻟ ﻐ

اﻟﻬ ﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟ

Related

Key

Unit title

ﺔ

اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
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MYP subject

Content (topics,

ATL skills

)knowledge, skills
 -ﻗﺎرة اﺳ ﺎ واﻣ اد اﻟ وﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ

 -ﻗﺎرة اﻓ

ﺎ واﻣ اد اﻟ وﻟﺔ

اﻟ اﺻﻞ:

 -ﻗﺎرة اورو ﺎ واﻣ اد اﻟ وﻟﺔ

 -ﻗﺎرة اﻣ ﺎ اﻟ ﺎﻟ ﺔ.

 -ﻗﺎرة او ﺎﻧ ﺳ ﺎ.

 .2ﺗ

ﻞ اﻟ ﻠ

ﺎت اﻟ ﻠ

ﺔ )اﻟﻼﺗ ﺔ(

Statement of inquiry

ﺔ

 .3اﺳ

ام وﺗﻔ

ﻣ

اﻟ ﻔ

واﻟ

ﺎﻋ ة اﻟ ﻌﻠ (.

اﻻﺑ اﻋﻲ:

اﺳ

واﻟ

ﻋﺔ ﻣ

ﻠ ﺎت واﻟ ﻣ ز اﻟ ﺎﺻﺔ

اﻟ

ﺎت اﻟ ﺋ ﺔ ﻟ ﻟ اﻻﻓ ﺎر

ث واﻻﺳ ﻘ ﺎءات اﻟ ﯾ ة.

ﻣﻬﺎرة ادارة اﻟ ات واﻟ
اﻻﺣ ﻔﺎ
واﺳ

:
اﺳ

اﻣﻬﺎ ﻟﻌ ﻞ اﻟﻔ وض

واﻟ اﺟ ﺎت.

 .2اﻟ

ﻋ ﺗ ﻋﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل ﺧﻠ

اﻻﺳ

واﻻﺳ ﻘ ﺎء.

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗ ﺎﻋ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻞ

ﺗ

واﻟ ﻠ ﻞ.

اﻟ ﺎﻗ

ﻊ اﻟ

ﻌﺎت اﻟ ﻌ

اﻟﻬ ﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ

ﻣ

ﻊ ﻣﻌ .

اﻟﻬ ﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺎﻓﺎت اﻟ
ﻫﺎ:

اﻟ ﻘﺎﻓﺔ ,اﻟ ع

concept

Unit title

اﻟ ﻔﺎﻋﻼت
اﻟﻌﺎﻟ ﺔ

ﺗ ﻞ اﻟﻬ ﺔ
إﺧ ﺎرات أﺳﻠ ب اﻟ ﺎة
اﻟ وﻟﺔ
اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
ﻋﺎﺑ ة ﻟﻠﻘﺎرات

ام اﻟﻌ ﻒ اﻟ ﻫ ﻲ

ﺎداة ﺗ

 .1اﻟ ﻌ ﻓﺔ واﻟﻔﻬ

 .3اﻟ اﺻﻞ.

(concept
)s

ﺗ

 .4اﻟ ﻔ

ﺎﻟﻔ وع اﻟ ﻌ ﺔ)

اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓ ﻬﺎ.

 -ﻗﺎرة اﻣ ﺎ اﻟ

ﺎﻟ ﻒ.

اﻟ ﻠ

ﺎت اﻟ ﻔ ة

اﻟ ﻔ ة ﻟﻠ راﺳﺔ.

اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓ ﻬﺎ.

Global context

)objective(s
 .1ﺗ و

ﻓ ﻬﺎ.

specific

Related

Key

ﺔ

Content

 اﻻﻧ ﺎزات اﻟﻌﻠ ﺔﻓﻲ اﻟ وﻟﺔ
اﻻﺳﻼﻣ ﺔ.
 اﻻﻧ ﺎزاتاﻻﻗ

ﺎد ﺔ ﻓﻲ

اﻟ وﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ.

ATL skills

 .1اﻟ ﻌ ﻓﺔ واﻟﻔﻬ

اﻟ اﺻﻞ:
 .1اﺳ

ﻋﺔ ﻣ اﺳﺎﻟ

ام ﻣ

ﻟﻠ اﺻﻞ ﻣﻊ ﻣ

اﻟ

ث

ﻋﺔ ﻣ اﻟ ﺎﻫ .

 .اﺳ

ام وﺗﻔ

اﻟ

ﻠ ﺎت واﻟ ﻣ ز اﻟ ﺎﺻﺔ ﺎﻟﻔ وع

ﻋﺔ ﻣ

ﻣ

اﻟ ﻌ ﺔ)

ﺎﻋ ة اﻟ ﻌﻠ (.

اﻟ ﻬﺎرات اﻟ

ﺔ:

 .1اﻧ ﺎء اﻟ وا

ﻣﻬﺎرات اﻟ ﻔ

ﻣ ﺎدر اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت

 .:ﺟ ﻊ وﺗ

ﺎﻏﺔ اﻟ

ﺔ.

اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت ذات

واﻻﻗ

واﻻﺳ ﻘ ﺎء.
 .3اﻟ اﺻﻞ.
 .4اﻟ ﻔ

ﻣ ﺧﻼل اﻻﻧ ﺎزات
واﻻﺑ ﺎرات اﻟﻌﻠ ﺔ

 .2اﻟ

واﻟ ﻠ ﻞ.
ﺑ

اﻟ ﻌ دة.

اﻟ ﻠﺔ ﻟ

Statement of inquiry Objectives

اﻟ ﺎﻗ

ﺎد ﺔ ﻟﻠ وﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ

واﻟ ﻲ ﺷ ﻠ

اﺿﺎﻓﺔ ﻧ

ﺔ

ﻟﻠ

ﺎرة اﻻﻧ ﺎﻧ ﺔ ،ﺻ ﻌ

اﻟ

ﺎرة اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻫ ﺔ

ﺛﻘﺎ ﺔ ﻣ ة ﻋ

ﻣ ﻠﻒ

اﻻﻧ ﺔ اﻟ ﻲ ﻋﺎﺻ ﺗﻬﺎ
وﺣ ﻰ ﯾ ﻣ ﺎ ﻫ ا.

Global

Related

Key

context

)concept(s

concept

اﻻﺑ ﺎر

ﺎرة

ﺗﻔﺎﻋﻼت

اﻟﻌﻠ ﻲ واﻟ ﻘ ﻲ

اﻟ

واﻻﻫ ﺔ

ﻋﺎﻟ ﺔ

واﻟ ﻘﺎﻓﺔ

اﻻﻧ ﺔ

Unit title

اﻧ ﺎزات اﻟ وﻟﺔ
اﻻﺳﻼﻣ ﺔ

ATL skills

Objectives

Content

 -ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ

ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻻﺑﺩﺍﻋﻲ:

 .1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ

 ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﺫﻭﻱﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.

 .1ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ  .2ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ.
ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎء.
 .2ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻭ
 .3ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ.
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ/
ﺍﻻﻓﻛﺎﺭ)ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ(.
 .4ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﺩ
ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ )ﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎء(:

Statement of
inquiry

ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ
ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﻡ ﺑﺎﻧﺻﺎﻑ.

Related
concept Global context
)(s
ﺍﻻﻧﺻﺎﻑ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ

Key
concep
t

Unit title

ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ
ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
)ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ(.
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﺩ:
.1ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺗﺣﻳﺯﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺻﺭﺍﺣﺔ.
 .2ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ
ﻭﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ.

Individuals and Societies overview year 3

Content (topics,
)knowledge, skills

ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺗﻧﺎﻭﻝ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ
ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﻛﻲ ﺍﻟﺗﺿﺎﺭﻳﺱ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ
ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺗﺿﺎﺭﻳﺳﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﺍﻳﺿﺎ ً ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﻭﺍﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .ﺍﻳﺿﺎ ً ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻣﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﺍﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ
ﻟﺣﺩﻭﺩ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ )ﺑﺣﺎﺭ ,ﺍﻧﻬﺎﺭ,
ﻣﺿﺎﺋﻖ ,ﺳﻼﺳﻝ ﺟﺑﻠﻳﺔ(
ﻭﺣﺩﻭﺩ ﺍﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.

ATL skills

اﺳ

ام ﻣ

اﻟ

ﻋﻪ ﻣ

ﻠ ﺎت واﻟ ﻣ ز
اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت

ﺗ

ووﺻﻔﻬﺎ وﺻﻒ دﻗ
وﺿﻊ اﻻﺳ ﻠﻪ
ﻠﻪ ﺎﻟ ﻘﺎﺋ

اﻟ

واﻟ ﻔﺎ

واﺳ ﻠﺔ

اﻟ ﻘﺎش واﻟ ال

ﺻ ﺎﻏﺔ واﺗ ﺎع ﺧ ﺔ
ﻋ ﻞ ﻟﻼﺳ ﻘ ﺎء ﻓﻲ
ﺳ ال اﻟ
ﺗ
اﻟﻘ

.

اﻟ اﺟ ﺎت
ﻩ واﻟ

ﻠﻪ اﻻﻣ

ﺗ ﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻋ

MYP subject
specific
)objective(s
ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻪ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﺩ

Statement of
inquiry
ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﻪ ﺗﺅﺛﺭ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻁﻠﻖ ﺍﻭ ﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻪ.

Global context
ﺍﻻﻧﺻﺎﻑ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

Related
)concept(s
ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ,ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ

Key
concept

Unit title

ﺍﻻﻧﻅﻣﻪ

ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ

Content

ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ
ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺻﺭ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺷﻛﻝ
ﺧﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻛﻛﻝ ,ﺗﺑﺩﺃ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ
ﺍﻫﻡ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻛﺷﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻛﺷﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻥ
ﺛﻡ ﺗﺗﺟﻪ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻋﺻﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﺎﺛﻳﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ,ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻓﺭﺯ
ﻣﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺟﺫﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.

MYP subject
specific
)objective(s

ATL skills

ام ﻣ

اﺳ

اﺳﺎﻟ

ﻋﻪ ﻣ

وﺻ ﻎ ﻣ ﻠﻔﻪ

ﻟﻠ ﺎ ﻪ واﻏ اض

Statement of
inquiry
ﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻭ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻲ.

Global context
ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻲ

Related
)concept(s
ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ,ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ

Key
concept

Unit title

ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

اﻟﻌ ض.

ا ﺎد اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت
ﻟﻠ

ث واﻻﺳ ﻘ ﺎﺋﺎت

اﻟ ﻌ ﺔ واﻟ اﺧﻠﺔ
ﺎت.

اﻟ
اﻋ اد اﻟ
ﺑ ﻗﻪ

ﺎﻏﻪ واﻟ ﺎ ﻪ
ﺗﺗ

وا ﺎز

اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت
اﻟ ﻠ

ﺎت واﻟ ﻘﺎر .

ﺗ ﯾ
اﻟ ﺎﻧ ﻪ واﻟ ﺋ
ﺳد

ﻓﻲ
ﺎدر

اﻟ
ﻪ

اﻟ اﺟﻊ

واﻻﻗ ﺎﺳﺎت واﻟ اﺷﻲ.

ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ

Subject-group overview-template

year 4

Content (topics,
)knowledge, skills
 يتناول المحتوىالمطروح للتعلم مفهوم
التحالفات ربي
المجموعات ر
البشية/
الشعوب /الدول ,ومن ثم
يتناول أشهر التحالفات
عي التاري خ
الت وجدت ر
ي
وانجازاتها.

ATL skills

وتفسي
 استخدامر
مجموعة من
المصطلحات والرموز
الخاصة بالفروع
المعرفية.
 تبادل االفكار معجماهي
عدة
ر
باستخدام مجموعة
 يتناول المحتوىمن البيئات والوسائط
المطروح للتعلم التحالفات الرقمية.
الت وجدت ي
ي
استخدام
ف اوروبا يف -
ر
القرن التاسع عش واسباب
االسياتيجيات
نشأة هذه التحالفات.
لتنظيم
المالئمة
 يتناول المحتوىالمعلومات المعقدة.
المطروح للتعلم أسباب
مهارات
تجربةالحرب العالمية االوىل
التعلم
اساليب
ر
ر
المباشة
وغي
المباشة ر
وتقييم
لفهم اسباب الرصاع ربي الجديدة
فعاليتها.
التحالفات.
 ايجاد المعلومات يتناول المحتوىالمطروح للتعلم أحداث للبحوث

MYP subject specific
)objective(s
المعرفة والفهم:
كبية
 -1استخدام مجموعة ر
.من المفردات يف سياق
عرض المعرفة والفهم 2-
الخاص بمحتوى ومفاهيم
المادة
الدراسية من خالل الوصف
.والتفسيات واألمثلة المتطورة
ر
البحث والستقصاء
 -2صياغة واتباع خطة عمل
لالستقصاء يف سؤال البحث.
 -3تقييم عملية البحث
ونتائجها بإرشاد من المدرس.
التواصل:
 -2تنظيم المعلومات واألفكار
ً
وفقا لتعليمات المهمة.
 -3وضع قائمة مصادر ومراجع
الت تم استعمالها.
للمعلومات ي

Statement of
inquiry
تشكل الدول
تحالفات لحماية
مصالحها العسكرية
والثقافية
واالقتصادية

Global context
الهويات والعالقات
االستكشافات -
الممكن تطويرها- :
.التنافس والتعاون

Related
)concept(s
الرصاع ,التعاون

Key
concept
األنظمة

Unit title
الحرب
العالمية االوىل

Subject-group overview-template

الجدل:
التفكي
ر
ي

واالستقصائات
الحرب العالمية االوىل
لفهم حدة الرصاعات ربي المعرفية والمتداخلة  -2تلخيص المعلومات للخروج
ً
التحالفات واىل اي مدى التخصصات.
بحجج سليمة مدعومة جيدا.
ممكن ان تصل.
 شد المراجع -3إدراك وجهات النظر
 يتناول المحتوىالمختلفة ر
واالقتباسات
وشح انعكاساتها.
نتائج
المطروح للتعلم
ر
الحواش
واستخدام
ي
مشاركة ودخول التحالفات
قائمة
وانشاء
الت شاركت يف الحرب
ً
ي
بالمؤلفات وفقا لنظام
العالمية االوىل.
معروف.
 يتناول المحتوىاستخالص
التغيات
المطروح للتعلم
ر
االستنتاجات
الت حدثت عىل هذه
ي
والتعميمات
التحالفات بعد الحرب
الت حدثت عىل المعقولة.
ر
والتغيات ي
ر
الت انهارت  -النظر يف االفكار
االمياطوريات ي
وهذا
الحرب
بسبب
النظر
ووجهات
يساعد عىل فهم اثر
المتعددة.
التحالفات عىل الدول
عسكريا وسياسيا
واقتصاديا وثقافيا.

Subject-group overview-template

Content (topics,
)knowledge, skills

تتناول الوحدة عدة دروس
كي فيها عىل
يتم الي ر
مواضيع مرتبطة بجملة
البحث واالسقصاء مثل:
العرب
موقع الوطن
ري
اف ومواقع الدول
الجغر ي
ه
العربية الجغرافية وما ي
الت
المسطحات المائية ي
تطل عليها دول الوطن
وف اي القارات
ري
العرب ي
الثاب يتم
الدرس
وف
ي
تقع ,ي
تناول تضاريس الوطن
العرب والمناطق المختلفة
ري
تضاريسيا من سالسل
جبلية وصحاري وهضاب
وف الدرس الثالث يتم
ي
العرب
الوطن
مناخ
دراسة
ري
ومناخ الدول العربية
المختلفة ومن ثم يتم
دراسة اثر كل من هذه
المواقع الجغرافية
والتضاريس والمناخ عىل
حياة السكان من خالل
دراسة السكان يف الوطن
رب واالنشطة
الع ر ي

ATL skills

MYP subject specific
)objective(s

Statement of
inquiry

المعرفة والفهم

تختلف ثقافة
المجتمعات
وفرصها يف التطور
بسبب موقعها
اف.
الجغر ي

وتفسي
 استخدامر
من
مجموعة
استخدام مجموعة من -
المصطلحات
المفردات يف سياق.
والرموز.
عرض المعرفة والفهم -
 تبادل االفكار معالخاص بمحتوى ومفاهيم
جماهي
عدة
ر
المادة من خالل الوصف
باستخدام مجموعة
والتفسيات واألمثلة.
ر
من البيئات
البحث والستقصاء:
والوسائط الرقمية.
 جمع البياناتاستخدام الطرق لجمع -
لتحديد
وتحليلها
وتسجيل المعلومات ذات
الصلة
واتخاذ
الحلول
القرارات المطلعة.
تقييم عملية البحث ونتائجها -
بارشاد من المدرس.
استخدام
التواصل
االسياتيجيات
لتنظيم
المالئمة
تنظيم المعلومات واالفكار -
وفقا لتعليمات المهمة.
المعلومات المعقدة.
 ايجاد المعلوماتوضع قائمة مراجع -
للبحوث
واالستشهاد بمصادر
المعلومات.
واالستقصائات
المعرفية والمتداخلة
التخصصات.

Related
)concept(s

Key
concept

Global context

النصاف والتطوير الثقافة ,السببية

التغيي
ر

الت
الستكشافات ي
سيتم تطويرها:
الالمساواة ,تكافؤ
الفرص.

Unit title

رحلة يف
العرب
الوطن
ري

Subject-group overview-template

المراجع

االقتصادية والثقافية يف  -شد
الدول العربية .واالقتباسات
ر
الحواش
واستخدام
ي
قائمة
وانشاء
ً
بالمؤلفات وفقا لنظام
معروف.
استخالص
االستنتاجات
والتعميمات
المعقولة.
 النظر يف االفكارالنظر
ووجهات
المتعددة.

التفكي الناقد/
الجدل
ر
ي
تلخيص المعلومات للخروج -
ً
بحجج سليمة مدعومة جيدا.
ادراك وجهات النظر -
المختلفة ر
وشح انعكاساتها.

Subject-group overview-template

ATL skills Content (topics,
)knowledge, skills
تتحدث الوحدة عن نشأة
الدولة العثمانية وتوسعها
ف الغرب ر
والشق
ي
الت جعلت من
والسباب
ي
الدولة العثمانية ( دولة
عظىم ) يف مرحلة من
المراحل وتناقش الوحدة
العرب
ايضا حالة الوطن
ي
العثماب
تحت الحكم
ي
ويتم نقاش كل جوانب
الحياة يف ذلك الوقت (
اقتصادية ,اجتماعية ,
ثقافية ,الخ ) ..

وتفسي
 استخدامر
مجموعة من
المصطلحات والرموز
الخاصة بالفروع
المعرفية.
 تبادل االفكار معجماهي
عدة
ر
باستخدام مجموعة
من البيئات والوسائط
الرقمية.
استخدام
االسياتيجيات
لتنظيم
المالئمة
المعلومات المعقدة.
مهارات
تجربةالتعلم
اساليب
وتقييم
الجديدة
فعاليتها.
 ايجاد المعلوماتللبحوث
واالستقصائات
المعرفية والمتداخلة
التخصصات.

MYP subject specific
)objective(s
المعرفة والفهم: -1استخدام مجموعة
كبية من المفردات يف سياق
 .ر
عرض المعرفة والفهم 2-
الخاص بمحتوى ومفاهيم
المادة
الدراسية من خالل الوصف
.والتفسيات واألمثلة المتطورة
ر
البحث والستقصاء:
 -2صياغة واتباع خطة عمل
لالستقصاء يف سؤال البحث.
 -3تقييم عملية البحث
ونتائجها بإرشاد من المدرس.
التواصل:
 -2تنظيم المعلومات واألفكار
ً
وفقا لتعليمات المهمة.
 -3وضع قائمة مصادر ومراجع
الت تم استعمالها.
للمعلومات ي
الجدل:
فكي الناقد/
الت ر
ي
 -2تلخيص المعلومات للخروج
ً
بحجج سليمة مدعومة جيدا.
 -3إدراك وجهات النظر
المختلفة ر
وشح انعكاساتها.

Statement of
Inquiry:

Global
Context:

Related
)Concept (s

Key
Concept:
التغيي
ر

التغي يف النظام
ر
الحاكم ممكن ان
يؤثر عىل العالقات
يف المجتمع ويؤدي
اىل رصاع.

الهويات والعالقات

الرصاع ,الحكم

Unit title:

حالة المنطقة
العربية يف
العثماب
العهد
ي

Subject-group overview-template

المراجع

 شدواالقتباسات
ر
الحواش
واستخدام
ي
قائمة
وانشاء
ً
بالمؤلفات وفقا لنظام
معروف.
استخالص
االستنتاجات
والتعميمات
المعقولة.
 النظر يف االفكارالنظر
ووجهات
المتعددة.

Subject-group overview-template

ATL skills Content (topics,
)knowledge, skills

تتحدث الوحدة الثانية عن
االوروبيي
اسباب توجه
ر
لالستعمار يف منطقة
العرب ويوضح
الوطن
ري
الت عمل
السياسات ي
االستعمار عىل تطبيقها يف
المنطقة العربية وتناقش
ً
الوحدة ايضا تجارب الدول
العربية مع االستعمار
الت
ري
االوروب والثورات ي
حدثت كنتيجة طبيعية
لالستعمار.

MYP subject specific
)objective(s

وتفسي
 استخدامر
مجموعة من
استخدام مجموعة من -
المصطلحات
المفردات يف سياق.
والرموز.
عرض المعرفة والفهم -
 تبادل االفكار معالخاص بمحتوى ومفاهيم
جماهي
عدة
ر
المادة من خالل الوصف
باستخدام مجموعة
والتفسيات واألمثلة.
ر
من البيئات
البحث والستقصاء
والوسائط الرقمية.
 جمع البياناتاستخدام الطرق لجمع -
لتحديد
وتحليلها
وتسجيل المعلومات ذات
الصلة
واتخاذ
الحلول
القرارات المطلعة.
تقييم عملية البحث ونتائجها -
بارشاد من المدرس.
استخدام
التواصل
االسياتيجيات
لتنظيم
المالئمة
تنظيم المعلومات واالفكار -
وفقا لتعليمات المهمة.
المعلومات المعقدة.
 ايجاد المعلوماتوضع قائمة مراجع -
للبحوث
واالستشهاد بمصادر
المعلومات.
واالستقصائات
التفكي الناقد/
الجدل
ر
المعرفية والمتداخلة
ي
التخصصات.
تلخيص المعلومات للخروج -
ً
 شد المراجع بحجج سليمة مدعومة جيدا.واالقتباسات

Statement of
Inquiry:

المعرفة والفهم

تؤثر التفاعالت
العالمية عىل ثقافة
المجتمع وهوية
بالتاىل
االفراد فيه
ي
تتأثر فرصهم
بالتطوير.

Global
Context:

Related
)Concept (s

Key
Concept:

االنصاف والتطوير

الثقافة ,الهوية

التفاعالت
العالمية

Unit title:

االستعمار يف
العرب
الوطن
ري

Subject-group overview-template

ر
واستخدام
الحواش
ي
قائمة
وانشاء
ً
بالمؤلفات وفقا لنظام
معروف.
استخالص
االستنتاجات
والتعميمات
المعقولة.
 النظر يف االفكارالنظر
ووجهات
المتعددة.

ادراك وجهات النظر -
المختلفة ر
وشح انعكاساتها

Subject-group overview-template

year 5

Content (topics,
)knowledge, skills

ATL skills

 استخدام وتفسيتستعرض هذه الوحدة أهم
مجموعة من
الثورات الحديثة الت أدت
المصطلحات والرموز
اىل ظهور أنظمة سياسية
الخاصة بالفروع
واقتصادية جديدة ف العالم
المعرفية.
وتستعرض ايضا هذه
 تبادل االفكار مع عدةالوحدة تجارب عالمية
ساعدت شعوب ها عىل
باستخدام
جماهي
وايضا
التطور واالنجاز
مجموعة من البيئات
تجارب أثرت بشكل سلت والوسائط الرقمية.
مسية التطور لدولة
عىل
ر
استخدام
معينة.
ر
االسياتيجيات
لتنظيم
المالئمة
المعلومات المعقدة.
مهارات
تجربةالتعلم
اساليب
وتقييم
الجديدة
فعاليتها.
 ايجاد المعلوماتللبحوث

MYP subject
specific
)objective(s
استخدام مجموعة 1-
كبية من المفردات ن يف
.سياق
عرض المعرفة 2-
والفهم الخاص بمحتوى
ومفاهيم المادة
الدراسية من خالل
الوصف والتفسيات
.واألمثلة المتطورة
Investigation:
 -2صياغة واتباع خطة
عمل لالستقصاء ن يف
سؤال البحث.
 -3تقييم عملية البحث
ونتائجها بإرشاد من
المدرس.
Communicating:
 -2تنظيم المعلومات
ً
واألفكار وفقا لتعليمات
المهمة.

Statement of
inquiry

Global context

تؤدي الثورة اىل تغي
العالقات ن
بي افراد
المجتمع وبين
المجتمع ومجتمعات
اخرى.

الهويات والعالقات
االستكشافات -
الممكن تطويرها- :
الكرامة االنسانية,
.التنافس والتعاون

Related
)concept(s
الرصاع ,االبتكار
والثورة

Key
concept
التغيي

Unit title
الثورات
الحديثة
والحركات
القومية

Subject-group overview-template

 -3وضع قائمة مصادر
واالستقصائات
المعرفية والمتداخلة ومراجع للمعلومات التر
ي
تم استعمالها.
التخصصات.
Critical thinking:
المراجع
شد
 -2تلخيص المعلومات
واالقتباسات
الحواش للخروج بحجج سليمة
ر
واستخدام
ً
ي
مدعومة جيدا.
قائمة
وانشاء
ً
وفقا لنظام  -3إدراك وجهات النظر
بالمؤلفات
المختلفة ر
وشح
معروف.
انعكاساتها.
استخالص
االستنتاجات
والتعميمات المعقولة.
 النظر ن يف االفكارالنظر
ووجهات
المتعددة.

Subject-group overview-template

Content (topics,
)knowledge, skills
تتحدث الوحدة األوىل عن
بداية النهضة ف
المجتمعات االوروبية وعن
االسباب الت دفعت
المجتمعات ف تلك الفية
اىل البحث عن طرق
لتحسي تفاصيل حياتهم
ر
عىل مختلف المستويات
وهذا البحث الناتج عن
رفض للواقع ( المنغلق
والتقليدي ( أدى اىل ظهور
حركة اصالح ديت ساعدت
عىل التقدم والتطور الفكري
الذي لعب دور مهم ف
مسية النهضة والتقدم نحو
ر
األمام بالنسبة للمجتمعات
االوروبية ف ذلك الوقت
وايضا تناقش الوحدة أثر
الكشوفات الجغرافية عىل
التجديد الذي حصل عىل
مختلف المستويات وأدى
اىل تطور وتعاظم القوى
السياسية الموجودة ف تلك
المنطقة من العالم.

ATL skills

MYP subject
specific
)objective(s
المعرفة والفهم

 استخدام وتفسيمجموعة من استخدام مجموعة من -
المصطلحات والرموز.
المفردات ن يف سياق.
 تبادل االفكار مععدة جماهي عرض المعرفة والفهم -
الخاص بمحتوى
باستخدام مجموعة
ومفاهيم المادة من
من البيئات والوسائط
خالل الوصف
الرقمية.
والتفسيات واألمثلة.
 جمع البياناتالبحث واالستقصاء
لتحديد
وتحليلها
واتخاذ استخدام الطرق لجمع -
الحلول
وتسجيل المعلومات
القرارات المطلعة.
ذات الصلة
استخدام
ر
تقييم عملية البحث -
االسياتيجيات
ونتائجها بارشاد من
لتنظيم
المالئمة
المدرس.
المعلومات المعقدة.
التواصل
 ايجاد المعلوماتتنظيم المعلومات -
للبحوث
واالفكار وفقا لتعليمات
واالستقصائات
المهمة.
المعرفية والمتداخلة
وضع قائمة مراجع -
التخصصات.
واالستشهاد بمصادر
المراجع
شد
المعلومات.
واالقتباسات
التفكي الناقد/الجدىل
ر
ر
الحواش
واستخدام
ي
قائمة
وانشاء

Statement of
inquiry
يمكن ان تتفاعل
الحضارات بطريقة
تؤدي اىل فرص
تطوير جديدة
وايجابية.

Global context

Related
)concept(s

االنصاف والتطوير

الثقافة ,السببية

االستكشافات الت
سيتم تطويرها:
الالمساواة ,تكافؤ
الفرص.

Key
concept

Unit title

التفاعالت
العالمية
النهضة
االوروبية
الحديثة

Subject-group overview-template

ً
بالمؤلفات وفقا لنظام
معروف.
استخالص
االستنتاجات
والتعميمات المعقولة.
 النظر ن يف االفكارالنظر
ووجهات
المتعددة.

تلخيص المعلومات -
للخروج بحجج سليمة
ً
مدعومة جيدا.
ادراك وجهات النظر -
المختلفة ر
وشح
انعكاساتها.

Subject-group overview-template

Content (topics,
)knowledge, skills
تستعرض هذه الوحدة
االثار االيجابية للتقدم
الصناع والثورة الصناعية
وما أنتجت من تقدم علم
وانفتاح فكري ساعد العالم
عىل التقدم نحو األمام
بالعلم والمعرفة وتتحدث
ايضا عن االفرازات
االقتصادية الت افرزها
التقدم العلم والتكنولوج
مثل ظهور انظمة اقتصادية
جديدة بعد االقطاع (
ً
الرأسمالية مثال
).
وايضا هناك عرض لالفكار
الت كانت موجودة ف العالم
ف تلك الفية ويتم عرض
هذه االفكار بشكل مغاير (
ً
االشياكية مثال ).

ATL skills
 استخدام وتفسيمجموعة من
المصطلحات والرموز
الخاصة بالفروع
المعرفية.
 تبادل االفكار مع عدةباستخدام
جماهي
مجموعة من البيئات
والوسائط الرقمية.
استخدام
ر
االسياتيجيات
لتنظيم
المالئمة
المعلومات المعقدة.
مهارات
تجربةالتعلم
اساليب
وتقييم
الجديدة
فعاليتها.
 ايجاد المعلوماتللبحوث
واالستقصائات
المعرفية والمتداخلة
التخصصات.
المراجع
شد
واالقتباسات

MYP subject
specific
)objective(s
 -1استخدام مجموعة
كبية من المفردات ن يف
.سياق
عرض المعرفة 2-
والفهم الخاص بمحتوى
ومفاهيم المادة
الدراسية من خالل
الوصف والتفسيات
.واألمثلة المتطورة
Investigation:
 -2صياغة واتباع خطة
عمل لالستقصاء ن يف
سؤال البحث.
 -3تقييم عملية البحث
ونتائجها بإرشاد من
المدرس.
Communicating:
 -2تنظيم المعلومات
ً
واألفكار وفقا لتعليمات
المهمة.
 -3وضع قائمة مصادر
ر
الت
ومراجع للمعلومات ي
تم استعمالها.
Critical thinking:

Statement of
inquiry
يستطيع مجتمع
ن
معي ان يغي من
طريقة صنع
االقتصاد الخاص به
ليصل اىل حالة من
االستدامة.

Global context
العولمة واالستدامة

Related
)concept(s
االيدلوجيا,
المنظور

Key
concept

Unit title

التغيي
التقدم العلم
والثورة
الصناعية

Subject-group overview-template

ر
واستخدام
الحواش
ي
قائمة
وانشاء
ً
بالمؤلفات وفقا لنظام
معروف.
استخالص
االستنتاجات
والتعميمات المعقولة.
 النظر ن يف االفكارالنظر
ووجهات
المتعددة.

 -2تلخيص المعلومات
للخروج بحجج سليمة
ً
مدعومة جيدا.
 -3إدراك وجهات النظر
المختلفة ر
وشح
انعكاساتها.

